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Portret ulicy Długiej (cz. 2) 

Koncert Walentynkowy 

Finał projektu „Teleporadka Babci i Dziadka” 
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Przegląd wydarzeń - styczeń 2022 

Ferie w Bibliotece Gminnej Występ dzieci z czaplineckiej grupy hip-hopowej w Pile 

Projekt z udziałem czaplineckich seniorów „Teleporadka Babci i Dziadka” 

 Projekt przedszkolaków „Wielkie czytanie w kole na dywanie” WOŚP - Daria Bernat jako strażniczka miejska 

 Koncert „Za wolność naszą i waszą” 
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12 lutego 2022 roku w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbył się Koncert Walentynkowy. W ramach koncertu 

czaplinecka publiczność miała okazję podziwiać najlepszych polskich solistów oraz filharmoników bydgoskich w „miłosnym” 

repertuarze. Śpiewacy i śpiewaczki (Beata Gramza, Małgorzata Grela, Dorota Nowak, Wojciech Dyngosz, Adam Zdunikowski) 

z towarzyszeniem Orkiestry im. Johanna Straussa pod kierunkiem maestro Piotra Wajraka wykonali najpiękniejsze arie 

operowe i operetkowe. Nie zabrakło również znanych i lubianych piosenek z musicali, wykonanych z przymrużeniem oka. 

Wśród zaprezentowanych „hitów” znalazły się m.in. fragmenty takich dzieł jak: „Don Giovanni” W.A. Mozarta, „Zemsta 

Nietoperza” J. Straussa, „Księżniczka Czardasza” E. Kalmana, czy „My fair Lady” F. Loewe. 

Czaplinecka publiczność reagowała niezwykle żywiołowo, śpiewając wraz z artystami te najbardziej na świecie znane utwory. 

Dzięki żywej konferansjerce oraz niezwykle energicznemu dyrygentowi uczestnicy wydarzenia mogli współtworzyć ten 

niezwykły, przepełniony miłością koncert. 

Nie byłby on tak niezwykły, gdyby nie piękna oprawa sceny przygotowana przez firmę „Grucha-Sound”. Scenografia została 

dopełniona grą świateł oraz wizualizacjami, dobranymi specjalnie do tematyki poszczególnych utworów. Ekipa „Grucha-

Sound” czuwała również nad profesjonalnym nagłośnieniem koncertu. 

Organizatorem koncertu była Gmina Czaplinek, zaś partnerem Czaplinecki Ośrodek Kultury. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Biuro Rady, Ochrona Środowiska 
Biuletyn Informacyjny luty 2022 

Informacja z XLII Sesji Rady Miejskiej 

26 stycznia 2022 roku o godz. 8.00 odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 

ustawy o samorządzie gminnym. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(z częściowym zdalnym trybem obradowania).  

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

przy ul. Rynek 6. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych, 7 radnych obradowało zdalnie (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Ewa Sobczak, Anna 

Minkiewicz, Władysław Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś, Tomasz Marciniak).    

Przed przystąpieniem do obrad radni, burmistrz Czaplinka oraz uczestnicy Sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej 17 

stycznia 2022 r. - Izabeli Koremby - wieloletniego skarbnika Gminy Czaplinek. Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Izabeli Koremby 

odbyły się w czwartek, 20 stycznia br. na cmentarzu komunalnym w Czaplinku. 

Podczas Sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie  zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - 14 głosami „za”, 

oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (radna Aleksandra Ławrukiewicz) w obecności 15 radnych. Podjęcie uchwały było 

związane z koniecznością zwiększenia środków w kwocie 390 000,00 zł na realizację zadania związanego z przebudową  

i rozbudową ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku.  

 

Małgorzata Gozdek, kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego  

Dofinansowanie na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 

Burmistrz Czaplinka zaprasza do składania wniosków na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest. 

 

WFOŚiGW w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie 

zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Od 

2019 roku poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od 

wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca i dla gminy Czaplinek w 2022 roku wynosi 

70% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 30% 

kosztów dofinansuje gmina Czaplinek. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transportu odpadu 

niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 

poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie przez gminę.  

W związku z powyższym istotne jest, aby przedsięwzięcie nie rozpoczęło się przed uzyskaniem dofinansowania ze środków 

WFOŚiGW. 

Burmistrz Czaplinka pośredniczy w realizacji wniosków składanych przez osoby fizyczne, jednostki samorządu 

terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie 

bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie na zasadach określonych w regulaminie:  

https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/

dokumenty-do-pobrania/ 

 



Ochrona Środowiska 
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Wnioski na sfinansowanie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2022 roku przyjmowane są w terminie 

do 8 kwietnia 2022 r. Realizacja złożonych wniosków planowana jest w drugiej połowie 2022 r. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków, które do pobrania są bezpośrednio w Referacie 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku bądź na stronie internetowej Czaplinka 

(www.czaplinek.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod 

adresem: ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr 94 372 62 11 lub 94 372 62 36. 

 

Katarzyna Trzcińska, inspektor. ds. ochrony środowiska 

Przypominamy, że każdy mieszkaniec (właściciel)  lub zarządca budynku posiada obowiązek złożenia deklaracji do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W systemie informatycznym umieszczone są informacje o rodzaju 

ogrzewania stosowanego w budynkach. 

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do 30 czerwca 2022 r., a w przypadku nowo powstałych budynków jest to 

termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. 

W jaki sposób można złożyć deklarację ? 

 w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie  

https://zone.gunb.gov.pl/ 

 w formie papierowej - wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Czaplinku lub wysłać 

listem. 

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł 

ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli 

podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. 

 

Katarzyna Trzcińska, inspektor ds. ochrony środowiska 

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  

Odczyty wodomierzy 

Szanowni Mieszkańcy, 

w związku z trwającą od początku 2020 roku pandemią koronawirusa 

oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID 19, jak 

również w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, tym  

z Państwa, którzy nie podawali stanów wodomierzy w sposób mailowy 

lub telefoniczny, wystawialiśmy faktury na podstawie prognoz. 

Jednocześnie informowaliśmy, aby na bieżąco sprawdzać wystawiony 

na fakturze stan z realnym na wodomierzu i informować nas  

o różnicach. Wielu z Państwa tak też czyniło, a ci, którzy nie kontrolowali, po kilkunastu miesiącach, gdy przyszła 

sposobność spisać faktyczny stan wodomierza przez naszych inkasentów, często byli zaskoczeni wielkością kwoty na 

wystawionej fakturze, wynikającej bardzo często z niedoszacowania. 

Sytuacja powoli wraca do normy, dlatego też i nasi inkasenci będą dokonywać odczytów wodomierzy i sprawdzenia stanu 

przyłącza. Zgodnie z rozporządzeniami inkasenci mają obowiązek przynajmniej dwa razy do roku sprawdzić wodomierz  

i dokonać odczytu. Prosimy o życzliwe podejście i nieutrudnianie naszym pracownikom wykonywania powierzonych im  

5 
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zadań. Pragniemy również poinformować, że zgodnie z przepisem art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne (ZGK w Czaplinku Sp. z o.o.), po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo 

wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, których nieruchomość została 

przyłączona do sieci w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego; przeprowadzenia kontroli urządzenia 

pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich 

wskazań oraz dokonania badań i pomiarów; odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia 

plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 2 ww. ustawy, kto nie 

dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, 

podlega karze grzywny do 5000 zł. 

Zachęcamy jednocześnie wszystkich Państwa do podawania stanu wodomierzy na koniec każdego miesiąca w sposób 

mailowy lub telefoniczny: 

e-mail: sprzedaz@zgkczaplinek.pl 

tel: 94 375 50 11, kom: 530 132 819, sms/mms: 530 132 819 

 

Andrzej Mądry, kierownik działu ds. rozliczeń 

Informacje od Zarządu Wspólnotami Mieszkaniowymi 

Roczne zebrania Wspólnot mieszkaniowych 

Luty i marzec to czas, w którym odbywają się zebrania z właścicielami lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Zebrania 

mają na celu podsumowanie całorocznej działalności Zarządu Wspólnot. Właściciele otrzymują sprawozdania z wydatków 

poniesionych w minionym roku, wykonanych remontów, napraw i innych działań związanych z gospodarką danej 

nieruchomości. 

Właściciele uchwalają nowy plan gospodarczy na dany rok, w którym wyliczają stawki opłat eksploatacyjnych i 

remontowych, udzielają absolutorium dla Zarządu Wspólnoty, określają nowe zadania i kierunki do wykonania w kolejnym 

roku, zwłaszcza tych długoterminowych związanych z remontami, na które trzeba starać się o kredyt bankowy. 

 

Zwołanie i przebieg zebrania, porządek obrad, protokół 

Ustawa nie reguluje samej procedury zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Praktyka wykształciła normy zwyczajowe, 

zapożyczone z zebrań innych ciał kolegialnych. Właściciele dla własnego porządku i jasności procedur podejmują uchwały  

o statutach lub regulaminach, które opisują procedowanie spraw na zebraniach. Takie dokumenty stanowią prawo 

wewnętrzne Wspólnoty respektowane przez Sąd w przypadku sporów. 

Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymać swój lokal w należytym stanie, 

przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, 

korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie 

wspólnego dobra (art.13.1. uowl). 

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: 

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację, 

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

antenę zbiorczą i windę, 

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno prawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli 

poszczególnych lokali, 
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4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. 

Poza punktami określonymi jako szczególne koszty, mogą być 

określone przez właścicieli jeszcze inne wg potrzeb np. 

utrzymanie monitoringu, dodatkowe oświetlenie, dzierżawa 

wiaty na odpady komunalne, koszenie trawników itp. 

Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o. o. w Czaplinku 

obsługuje kompleksowo 88 wspólnot mieszkaniowych  

w ramach umów zlecenia. 

Pracownicy Spółki świadczą pracę na rzecz właścicieli w 

szerokim pojęciu od obsługi codziennej eksploatacyjnej  

i konserwatorskiej do przygotowania inwestycji remontowych 

wraz z projektami, kredytem bankowym,  wyborem wykonawców, nadzorem robót i odbiorem końcowym. 

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników gwarantuje rzetelne wykonanie swoich obowiązków. 

W ubiegłym roku wspólnoty pod naszym kierunkiem wykonały dużo remontów, niektóre z nich to: WM Sikorskiego 35, 37, 

Moniuszki 34, Dąbrowskiego 2- kompleksowy remont klatek schodowych, WM Sikorskiego 39,Grunwaldzka 5a - remont 

dachów, WM Moniuszki 34, Drahimska 4 – wykonanie nowych elewacji budynków wraz z termomodernizacją,  WM 

Dworcowa 10, Sikorskiego 39 - remont dachów. 

W bieżącym roku już mamy inwestycje w toku, a w przygotowaniu jest kilka projektów remontowych. 

Zdjęcia, przedstawiające ostatnie prace są dostępne na stronie www.czaplinek.pl w zakładce Aktualności. 

 

Adam Tuchalski, prezes ZNM 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 10 remont dachu 

Już nasze – działka w Głęboczku 

9 lutego 2022 r. Burmistrz Czaplinka na podstawie 

Aktu Notarialnego – umowy nieodpłatnego 

przekazania nieruchomości - uzyskał od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 386 o pow. 

0,5900 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 

Głęboczek. Nieruchomość ta została przejęta na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe i turystyczne. Gmina 

Czaplinek o przejecie tego terenu starała się od 

wielu lat, gdyż nieruchomość jest związana ze 

szlakiem kajakowym im. kard. Karola Wojtyły, rzeką 

Drawą. W tym miejscu na rzece znajduje się jaz, 

przez działkę zrobiona jest tzw. przenoska kajaków.  

Na działce zlokalizowana jest też infrastruktura 

turystyczna. W roku 2018 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wykonała w tym miejscu kanał obiegowy 

dla ryb i kładki dla pieszych w ramach zadania „Budowa przepławki w Głęboczku na Drawie przy Starym Młynie”. 

 
Kamila Rodak-Szydłowska, kierownik Referatu Planowana Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 
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Przetarg 
Burmistrz  Czaplinka ogłasza ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:  

oznaczonej nr działki 44/11 o pow. 0,1208 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt, wpisanej do księgi wieczystej nr 

KW KO1D/00037774/1  

 

Cena wywoławcza  55 000,00 zł brutto 

 

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

 dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 60/2016 dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego  jednorodzinnego z garażem wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych,   

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

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

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

 wadium dla działki nr 44/11 wynosi 5 500,00 zł. 

 
Przetarg odbędzie się  

22 marca  2022 r.  
o godz. 10.00 w siedzibie  

Urzędu Miejskiego w Czaplinku,  
ul. Rynek 6 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto 

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

Miejskiego najpóźniej w dniu 16 marca  2022 r.  

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

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

odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.  

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

dokumentów: 

 potwierdzenie wpłaty wadium, 

 w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,  

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

majątkowej małżeńskiej  

 w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie  lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę małżonka do dokonania 

określonej czynności prawnej - Oświadczenie małżonka – załącznik nr 1  (dokument do pobrania ze strony 

internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B), 

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

przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B). 
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 w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością 

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

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

a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, 

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

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

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

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

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

Informacje tel. 94 372 62 14  e-mail: nieruchomosci@czaplinek.pl   

 

Edyta Jawdyńska, inspektor ds. obrotu nieruchomościami  

Klub Seniora „Krystynka” w Czaplinku – grudzień 2021 r. 

„Mikołajki”                                                                                                                            

7 grudnia 2021 r. seniorzy spędzili czas z „Mikołajem” przy kawie i cieście upieczonym przez solenizantki Barbarę 

Grzybowską i Barbarę Michalczik. Podczas spotkania „Mikołaj” podziękował najaktywniejszym seniorom za wiele prac  

wykonanych w 2021 r., wręczając słodkie upominki. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń grudniowym 

solenizantom oraz przyjęcia w poczet seniorów nowych członków – Urszuli  

i Krzysztofa Kłodów. Helena Sempioło i Elżbieta Żbikowska umilały mikołajkowy 

wieczór dowcipami i wierszami z życia seniorów. Bardzo miłą niespodzianką była 

wizyta Lidii Kucharskiej, która przekazała zebranym seniorom piękne laurki  

z okazji Dnia Życzliwości przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej  

w Czaplinku.                                                                                                               

Odwiedziny najstarszych i honorowych członków Klubu       

W dniach 8 – 10 grudnia 2021 r.  grupa seniorów odwiedziła z życzeniami 

świątecznymi, upominkiem i opłatkiem najstarsze koleżanki i kolegów, którzy 

ukończyli 80 lat. Życzenia otrzymali: Bogusława Żegalska, Stanisława Jakimiec, 

Józefa Zawadzka, Stanisław Romanowski, Pola Krajewska, Janina i Ryszard 

Marcewicz, Maria i Władysław Stachyra, Helena Jurewicz, Teresa Kołacz, Irena 

Kujawska, Helena Kujawa, Marianna Ślusarczyk, Sabina Pierwieniecka i Krystyna 

Wójtowicz.                                                                                                                                

Świąteczne spotkanie Seniorów         

14 grudnia 2021 r. w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury odbyło się „Świąteczne 

spotkanie seniorów”, w którym uczestniczyli: Marcin Naruszewicz – burmistrz Czaplinka, Janusz Bartczak – zastępca 

Burmistrza Czaplinka, w imieniu księdza proboszcza – ks. Kazimierz Drynikowski , Aleksandra Łuczyńska – dyrektor CzOK, 

Czesława Hamerska – skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku. Czaplinecki Teatr „Czapla” 

zaprezentował „Jasełka na wesoło”. Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy oraz degustowano potrawy 

przygotowane przez seniorów: śledzie – Roman Żbikowski, sałatki – Irena Danis i Wanda Tomaszewska, pierogi – Henryka 

Baczyńska, Roman Sidor, ciasto – Lidia Pawlikowska, Teodozja Karbowiak, Sabina Harkaj,  Henryka Romaniuk.                                                                     

Zarząd Klubu Seniora serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wspaniałego „Świątecznego 

spotkania seniorów” oraz burmistrzowi Czaplinka za dofinansowanie uroczystości. 

 

Krystyna Wójtowicz, członek zarządu Klubu Seniora „Krystynka” 
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Dzień Babci, Prababci, Dziadka i Pradziadka w Klubie Seniora "Krystynka"  

w Czaplinku 

Długi okres pandemii jest bardzo niesprzyjający dla seniorów. 

Mimo obaw o swoje zdrowie, organizują różne ważniejsze 

spotkania, gdyż czas wolny pragną spędzać w swoim gronie 

przy kawie i ciastku tym bardziej, że większość jest już 

zaszczepiona trzecią dawką „przypominającą”.  

19 stycznia 2022 r. w świetlicy miejskiej w Czaplinku 

świętowano Dzień Babci i Dziadka przy kawie i cieście 

upieczonym przez Urszulę Kłodę i Irenę Flatow. 14 seniorów, 

którym w 2020 i 2021 r. w rodzinie urodziły się wnuczęta  

i prawnuczęta zostało szczególnie uhonorowanych koroną  

i drobnym upominkiem. Najwięcej wnucząt, prawnucząt 

przybyło w rodzinie Heleny Kujawy – pięcioro prawnuków, 

troje u Sabiny Pierwienieckiej, dwoje u Heleny Sempioło, Krystyny Wójtowicz, Grażyny Jarczyńskiej i Krystyny Mielniczuk. 

Po jednym u Adama Stefanika, Ireny Danis, Zdzisława Rykowskiego, Grażyny Sinoradzkiej, Janiny Ważnej, Alicji Kupiec, 

Ireny Kujawskiej i Antoniny Tomaszewskiej. Wśród ciekawych imion dziewczynek to: Julia, Klementyna, Michalina, 

Martyna, a wśród chłopców: Maksymilian, Gustaw, Iwanek i Tymon. Dużą niespodzianką było przybycie grupy wychowanek 

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku z życzeniami i ciastem. Uczennice miały okazję do rozmów nt. gier 

i zabaw z młodości seniorów, gdyż ta wiedza przyda się im do projektów. Kolejną niespodzianką był występ Czaplineckiego 

Teatru „Czapla” prowadzonego przez Macieja Słomkę – instruktora z CzOK-u. Przedstawione scenki z życia seniorów 

rozbawiły uczestników do łez.                                                                                                      

Podczas spotkania seniorzy spontanicznie zebrali ponad 600 zł dla pogorzelców z Żelisławia, które zostały przekazane na 

konto Stowarzyszenia „Żelisławski Zapiecek” – organizatora zbiórki. Środowe popołudnie minęło w bardzo miłej atmosferze 

przy muzyce i śpiewie zespołu śpiewaczego „La Bazuna” oraz dużemu zaangażowaniu wielu seniorów, a szczególnie 

Barbary Michalczik, Janiny Klich, Teresy Jawdyńskiej, Urszuli i Krzysztofa Kłodów.                                                                                                                 

Wszystkim Zarząd Klubu Seniora bardzo dziękuje. 

 

Krystyna Wójtowicz, członek zarządu Klubu Seniora „Krystynka” 

Sukces 6-latków z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka wpływająca na 

rozwój dziecka. Dzięki temu kształtuje się ono intelektualnie  

i społecznie. W Przedszkolu Publicznym w Czaplinku staramy 

się podtrzymywać i rozwijać zainteresowania czytelnicze 

dzieci poprzez odpowiedni dobór literatury, organizowanie 

spotkań z książką, tworzenie kącików czytelniczych, będących 

źródłem wiadomości z różnych dziedzin. Literatura stała się 

również inspiracją do udziału dzieci z grupy „Zajączki”  

w ogólnopolskim konkursie czytelniczym pt.: „Wielkie 

czytanie w kole na dywanie” pod kierunkiem nauczycielek Renaty Rylik i Anny Lisieckiej. Jego organizatorem było 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców’’ w Łodzi.  
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Przedsięwzięcie to przeznaczono dla grup przedszkolnych, a jego celem było rozwijanie czytelnictwa i umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu 

filmu przedstawiającego wspólne czytanie na dywanie wybranej pozycji książkowej. 

Drugą częścią pracy konkursowej było grupowe zilustrowanie przeczytanej treści w formie pracy plastycznej wykonanej 

dowolną techniką. Przedszkolaki wybrały i samodzielnie przeczytały pozycję książkową pt: „Krasnoludki” Marii 

Konopnickiej. Zaprezentowały w ten sposób swoje umiejętności czytelnicze, a jednocześnie wczuły się w rolę, przebierając 

się w stroje tytułowych postaci. Następnie wykonały do przeczytanego tekstu przestrzenną pracę plastyczno-techniczną  

z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Były to barwne postacie krasnali w leśnym zagajniku. Zmagania dzieci 

przyniosły rezultat, bowiem przedszkolaki zdobyły zaszczytne III miejsce w konkursie, spośród ponad 120 nadesłanych 

nagrań filmowych. Gratulujemy dzieciom kolejnego wspólnego sukcesu! 

 

„Czytaj dalej. To jedna z najwspanialszych przygód, jakie można przeżyć.” 

Lloyd Alexander  

 

Renata Rylik i Anna Lisiecka, nauczycielki Przedszkola Publicznego w Czaplinku  

Życie z pasją. Pasja Marysi 

Nazywam się Marysia Swędzikiewicz, mam 11 lat i chodzę do 5 klasy Szkoły 

Podstawowej w Czaplinku. Akrobatykę ćwiczę amatorsko 4 lata, a do klubu 

uczęszczam od niecałego roku.  

Większość moich zainteresowań łączy się ze sportem. Próbowałam gry  

w siatkówkę, piłkę nożną i nawet żeglarstwa, ale czuję, że, akrobatyka to 

dyscyplina, której chcę poświęcić najbliższe lata. Niedawno startowałam  

w zawodach regionalnych, na których, w mojej kategorii, zdobyłam 1 miejsce. 

Akrobatyka wymaga skupienia, aby dobrze wyskoczyć do salta, równowagi, by 

się nie zachwiać przy rozkroczce, i siły, by długo ustać na rękach. Zaniedługo 

odbędą się kolejne zawody. Mam nadzieję że, znów uda mi się osiągnąć 

sukces. 

 

Marysia Swędzikiewicz 

Szkody w Ośrodku Sportów Wodnych związane z silnym wiatrem  

W wyniku silnych wiatrów dochodzących do 100 km na godzinę w dniu 29.01.2022 r. w OSW w Czaplinku stwierdzono 

liczne szkody:  

 trzy duże drzewa wyrwane z korzeniami  

 połamany płot 16 segmentów oraz betonowe podmurówki i słupki, 

 uszkodzona ścieżka pieszo-rowerowa, 

 uszkodzony trap od falochronu, 

 wymyte umocnienie skarpy, 

 zniszczone poszycie dachu na wiacie miejsca do ogniska. 

Obiekt jest ubezpieczony, obecnie trwa wycena szkód przez rzeczoznawcę. 

Dzięki pomocy czaplineckich strażaków  udało się usunąć powalone drzewa, czeka nas teraz usunięcie wszystkich szkód 

tego żywiołu.  
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Janusz Ziętkiewicz, kierownik Referatu Sportu i Rekreacji 

Działanie terapeutyczne sauny na podczerwień 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z sauny InfrRed Relax Full na podczerwień do hali widowiskowo-sportowej  

w Czaplinku, ul. Wałecka 49. 

Jest to sauna na promienie podczerwone bez pary, gorącego powietrza i związanych z tym trudnościami w oddychaniu. 

Promienie czerwone to promieniowanie cieplne, które penetruje w skórę do głębokości ponad 4 cm i jest z łatwością 

wchłaniane przez ciało, łagodzi ból mięśni i stawów, daje przyjemny relaks, detoks, zdrową i gładką skórę. 

Z sauny mogą korzystać 2 – 3 osoby w cenie po 15 zł z prysznicem (druga i trzecia osoba płaci tylko za prysznic – po 5 zł). 

Sauna InfraRed zawiera kilka funkcji: 

• chromoterapia – terapia kolorami, 

• aromoterapia – terapia zapachem (stosuje się specjalne olejki eteryczne pozyskiwane z roślin), 

• muzykoterapia – terapia muzyką (sauna wyposażona jest w specjalny głośnik stereofoniczny), 

• długa ławeczka pozwala na relaks w pozycji leżącej. 

 

Sauna udostępniana jest w godzinach otwarcia hali. 

 

Janina Gąszcz, Referat Sportu i Rekreacji 

III miejsce Akademii Piłkarskiej Czaplinek w turnieju Arkonia CUP w Szczecinie 

W niedzielę 16 stycznia 2022 r. drużyna Akademii Piłkarskiej 

Czaplinek wzięła udział w turnieju Arkonia CUP w roczniku 2013 

w Szczecinie. W zawodach udział wzięły renomowane szkółki  

i akademie piłkarskie.  

AP Czaplinek po wygraniu wszystkich meczów w grupie 

awansowała z pierwszego miejsca do półfinału, w którym 

zmierzyła się z gospodarzem Arkonią Szczecin. W tym spotkaniu 

drużyna ze Szczecina szybko objęła prowadzenie, ale po jakimś 

czasie bardzo dobra gra naszego zespołu zaowocowała 

strzeleniem bramki i doprowadzeniem do remisu. Końcówka 

jednak należała do gospodarzy i to oni strzelają bramkę na wagę 

awansu do finału. 
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Wielkie brawa należą się chłopakom, bo po meczu półfinałowym, po kilku minutach zagrali mecz o 3 miejsce. Niestety nie 

wykorzystali bardzo dużo dogodnych sytuacji i po gwizdku końcowym padł wynik 0:0. O wyniku zadecydowały karne. Tutaj 

zawodnicy AP Czaplinek stanęli na wysokości zadania i wygrywają dzięki bezbłędnie wykonanym rzutom karnym i obronie 

strzału przeciwnika przez bramkarza Ksawerego Paulińskiego. 

Klasyfikacja końcowa: miejsce I - Arkonia Szczecin I (BIALI), II - AP Pogoń Szczecin i III miejsce - AP Czaplinek 

AP Czaplinek reprezentowali: Piet Balvert 8 bramek, Szymon Biegajło 3 bramki, Alan Powierski 4 bramki, Antek Łesyk 2 

bramki, Wojtek Pawlik, Mikołaj Migielicz, Ksawery Pauliński, trener - Adam Marczak. 

Dziękujemy firmie IRAS za bezpieczny i komfortowy transport. Podziękowania kierujemy również do kierowcy Pana 

Stanisława Dołhy za bezpieczne dotarcie do celu. 

Jeszcze raz wielkie brawa dla zawodników za zaangażowanie i wolę walki. 

 

Erwin Biegajło, prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

Trzecie miejsce juniorek Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek w mistrzostwach 

województwa zachodniopomorskiego  

28-29 stycznia 2022 r. w hali widowiskowo-sportowej  

w Czaplinku został rozegrany turniej finałowy o mistrzostwo 

województwa zachodniopomorskiego w siatkówce  

w kategorii juniorek. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: 

KPS Czaplinek, GTS LOMS Plas Gryfice, UKS SMS Police oraz 

UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin. 

W piątek 28 stycznia w pierwszym meczu półfinałowym 

mierzyły się ze sobą zespoły KPS Czaplinek i UKS Pomorzanie 

Pogodno Bukowe Szczecin. Niestety ten mecz przegrywamy 

0:3 (14:25, 16:25, 19:25). Naszemu zespołowi na pocieszenie 

zostało spotkanie o 3. miejsce.  

W meczu o 3. miejsce zmierzyły się ze sobą KPS Czaplinek oraz GTS LOMS Plas Gryfice. W pierwszym secie pełnym zwrotów 

akcji zwycięża po wyrównanej walce nasza drużyna 26:24. Drugą odsłonę spotkania wygrywamy pewnie 25:14. Trzecia 

partia kończy się wynikiem 25:21 dla naszych dziewczyn, co sprawia, że wygraliśmy mecz 3:0 i zajęliśmy 3. miejsce  

w mistrzostw województwa zachodniopomorskiego, awansując tym samym do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. 

W wielkim finale zagrały ze sobą zespoły UKS SMS Police oraz UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin. Pierwszą partię 

wygrała drużyna ze Szczecina 25:23, zaś drugą Police 29:27. Trzecią i czwartą odsłonę tego spotkania wygrał pewnie UKS 

SMS Police odpowiednio 25:15 oraz 25:8 zwyciężając w meczu w stosunku 3:1 i zdobywając tym samym tytuł mistrzyń 

województwa zachodniopomorskiego w kategorii juniorek. 

Po meczu finałowym odbyła się ceremonia zakończenia turnieju. W pierwszej kolejności puchary dla wszystkich drużyn, 

medale dla trzech najlepszych zespołów mistrzostw oraz słodkie upominki od firmy Kabel - Technik - Polska Sp. z  o. o. / 

Motherson Group wręczyli członkowie Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej: Tomasz Nitzler, Przemysław 

Melnik oraz Krzysztof Rosiak. Następnie zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak wręczył najlepszym zawodniczkom  

z każdej z drużyn oraz MVP turnieju okolicznościowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Tymi zawodniczkami były: Lidia 

Michaliszyn z KPS Czaplinek, Alicja Kostrubiec z UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin, Weronika Grajek z GTS LOMS 

Plas Gryfice oraz Nikola Parada z UKS SMS Police, która została jednocześnie uznana za najlepszą zawodniczkę turnieju 

finałowego.  
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Na zakończenie turnieju zastępca burmistrza Czaplinka wręczył sędziom oraz trenerom upominki ufundowane przez Gminę 

Czaplinek oraz firmę Kabel – Technik - Polska i podziękował wszystkim zawodniczkom za udział w finale wojewódzkim, 

życząc jednocześnie sukcesów w dalszej karierze sportowej.  

Gratulujemy zawodniczkom naszego klubu, które wystąpiły w turnieju finałowym: Aleksandrze Kaczir, Justynie Babiak, Lidii 

Michaliszyn, Mai Waszajło, Katarzynie Babiak, Zuzannie Zalewskiej, Beacie Kalce, Aleksandrze Gabryś, Roksanie Waszajło 

(libero) oraz Patrycji Kuzio (kapitan) za dostarczone emocje, podjętą walkę i co najważniejsze zdobycie 3. miejsca w 

mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego.  

 

Łukasz Smoleński - kierownik Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek 

Skrzaty Akademii Piłkarskiej Czaplinek zagrały w Szczecinie 

W niedzielę 23 stycznia 2022 r. rocznik 2014 Akademii 

Piłkarskiej Czaplinek wziął udział w turnieju w Szczecinie. 

Zawody odbyły się na obiekcie Hutnika Szczecin pod 

balonem. Akademia Piłkarska mimo przeciwności losu 

(dziesięciu zawodników na kwarantannie) pojechała na 

turniej w pięcioosobowym składzie. Determinacja i chęć gry 

naszych zawodników była tak duża, że nie przeszkodziło nam 

to w rozegraniu dobrego turnieju i zebraniu dodatkowych 

doświadczeń. Jak zawsze kiedy pojawia się AP Czaplinek nie 

brakuje świetnych zagrań, dryblingów oraz pięknych bramek.  

W turnieju udział wzięło 6 drużyn: Salos Szczecin, Hutnik Szczecin, BSS Stargard Szczeciński, F.Factory Przecław, Kotwica 

Kołobrzeg, AP Czaplinek. 

AP Czaplinek reprezentowali: Pawłowicz Lena, Rutkowski Kuba, Młynarczyk Kuba, Matuszak Kacper, Kaniewski Stanisław. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc oraz kierowcy za bezpieczny dojazd jak i powrót do Czaplinka. 

 

Erwin Biegajło, prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

Portret ulicy Długiej (Cz. 2) 

Pierwsza część artykułu poświęcona była najstarszym dziejom ulicy Długiej. W tej części prześledzimy wydarzenia, które 

zadecydowały o współczesnym wizerunku tej ulicy. 

Struktura przestrzenna najstarszej części Czaplinka nosi cechy charakterystyczne dla miast o średniowiecznym rodowodzie. 

W średniowieczu ścisłe centrum miasta stanowił prostokątny rynek, przez który biegła główna ulica mająca charakter trasy 

przelotowej. Ulica ta wyznaczała jednocześnie główną oś struktury miejskiej. Równoległa do niej Długa otrzymała  charakter 

bocznej ulicy. Co ciekawe, staromiejski rynek również obecnie nadal pełni rolę centrum Czaplinka, a od średniowiecza aż do 

lat 60-tych XX wieku był ponadto węzłem komunikacyjnym. Standardowa trasa przejazdu przez Czaplinek  wciąż wiodła 

bowiem zgodnie z drogowskazami przez rynek miejski dzisiejszą ulicą Sikorskiego. Tędy jechała większość pojazdów 

przejeżdżających przez miasto. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach 60-tych ubiegłego stulecia, gdy w wyniku 

przeprowadzonych wyburzeń zabudowy w rejonie dzisiejszego placu 3. Marca, stało się możliwe połączenie ulicy Wałeckiej 

z ulicą Długą  w jeden ciąg komunikacyjny w taki sposób, że ulica Długa mogła przejąć funkcję głównej trasy przelotowej 

przez miasto. Bezpośrednie połączenie ulicy Wałeckiej z Długą umożliwiło skierowanie na ulicę Długą ruchu tranzytowego 

odbywającego się wcześniej ulicą Sikorskiego i przez rynek staromiejski. Od tamtej pory główny ruch tranzytowy odbywał 

się już ulicą Długą aż do czasu zakończenia prac przy nasypie przedłużającym ulicę Dąbrowskiego w kierunku szosy  
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szczecineckiej i oddania w 1983 roku do użytku funkcjonującej do dziś omijającej ścisłe centrum trasy przelotowej wiodącej 

ulicami: Dąbrowskiego, 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Szczecinecką i Polną. Obecnie Długa również pełni rolę ulicy 

przelotowej, ale w stopniu ograniczonym przez znaki drogowe zakazujące wjazdu pojazdów o masie całkowitej 

przekraczającej  2,5 t z wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia, mieszkańców, autobusów szkolnych i służb miejskich.  

Opisany wyżej specyficzny charakter ulicy Długiej nie sprzyjał powstawaniu przy niej reprezentacyjnych budynków czy też 

okazałych kamienic bogatych mieszczan. W zwartej zabudowie tej ulicy znajdowało się wiele budynków parterowych, w tym 

również zagród rolniczych. Aż do drugiej połowy XX stulecia miasto miało charakter rolniczy, czego wyrazem było m.in. to, 

że przy ulicy Długiej niemal w centrum miasta funkcjonowało kilka gospodarstw rolnych. Po II wojnie światowej w zwartej 

zabudowie tej ulicy w wyniku wyburzeń zaczęły powstawać luki. Wyburzono wiele budynków znajdujących się w złym stanie 

technicznym, w tym domów o konstrukcji ryglowej. Dwa budynki przy zbiegu ulic Długiej i Aptecznej zniszczone zostały 

doszczętnie w grudniu 1967 roku przez wielki pożar. Luki w zabudowie były stopniowo wypełniane nowymi budynkami 

zmieniającymi dotychczasowy krajobraz ulicy Długiej. Najwięcej nowych obiektów powstało tu w latach 70-tych. W  1970 

roku Gminna Spółdzielnia wybudowała dwa pawilony handlowe: sklep z artykułami do produkcji rolnej (obecnie „Neonet”)  

i sklep meblowy (obecnie „Rossmann”). Również w 1970 roku powstał blok mieszkalny przypisany do ul. Sikorskiego (nr 

43 ), ale sąsiadujący także z ulicą Długą. W 1972 roku wzniesiono bloki mieszkalne Długa 31 oraz  Apteczna 2. Bloki te  

w sposób istotny zmieniły krajobraz ulicy Długiej. W tym samym roku wybudowano przy Długiej nową aptekę, a w 1978 

roku duży GS-owski pawilon handlowy z artykułami gospodarstwa domowego, w którym obecnie znajduje się sklep 

„Biedronka”.   

Powstałe po II wojnie światowej luki w zabudowie ulicy Długiej zostały  w różny sposób zagospodarowane, z wyjątkiem 

nieestetycznej luki znajdującej się obok posesji Długa 18, powstałej w wyniku wyburzenia starego budynku magazynowego 

(naprzeciw bloku Długa 31). Miejsce, w którym stał budynek magazynowy używane jest obecnie jako prowizoryczny 

parking. Inna bardzo nieestetyczna luka w zabudowie tej ulicy znajdowała się naprzeciw parkingu „Biedronki”.  Została ona 

wypełniona stosunkowo niedawno dzięki wzniesieniu tu przez czaplineckiego przedsiębiorcę budynku Długa 10. W 2008 

roku w obiekcie tym prowadzone były jeszcze prace budowlane, ale szczerba w zabudowie była już zlikwidowana. Na 

parterze tego budynku znajduje się obecnie sklep „TXM Textil Market”. Nietypową historię ma budynek 4a na rogu ulic 

Długiej i Górnej. Jego kształty harmonizują ze starą tradycyjną zabudową, ale jest to  budynek o stosunkowo młodej 

metryce. Powstał dopiero w latach 90-tych. Nie wypełniał on jednak – jak inne nowo wybudowane domy przy Długiej - 

powstałej po II wojnie światowej luki w zabudowie. Wzniesiono go na oddzielonej od ulicy Długiej murowanym 

ogrodzeniem niezabudowanej części posesji, należącej wcześniej do  Gminnej Spółdzielni.  Spółdzielnia ta w ostatnim 

okresie istnienia sprzedała w latach 90-tych osobom prywatnym wiele nieruchomości.  To był jeden z przykładów. Nabywca 

wzniósł tu budynek ze sklepem na parterze. Powstawanie nowych sklepów przy ulicy Długiej było charakterystycznym  

Krajobraz ul. Długiej przed 1945 r. i w 2021 r. (fot. ze zbiorów autora) 
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zjawiskiem w procesie stopniowej zmiany  wizerunku tej ulicy.  Znajduje się tu teraz znaczna część śródmiejskich punktów 

sprzedaży detalicznej. 

Przy południowym odcinku ulicy Długiej zachował się ciąg parterowych budynków charakterystycznych dla dawnego 

klimatu tej części miasta. Budynki te były remontowane z zachowaniem tradycyjnych kształtów. Z pewnością  przyczyniło 

się do tego wpisanie obszaru czaplineckiej starówki w 1965 roku do rejestru zabytków. Inwestycją niezwykle ważną dla 

ogólnego stanu technicznego ulicy Długiej była kompleksowa przebudowa jezdni i chodników przeprowadzona w 2012 

roku. Przebudową tą objęta była również ulica Drahimska. Na obu tych ulicach  podniesiono wtedy przejścia dla pieszych 

tworząc w ten sposób progi spowalniające. (cdn.) 

 

Zbigniew Januszaniec 

Blok mieszkalny wzniesiony w 1972 roku przy ul. Długiej  
(2021 r., fot. Zb. Januszaniec) 

Południowy kraniec ul. Długiej z tradycyjną zabudową  
(2021 r., fot. Zb. Januszaniec) 

Licytacje na rzecz WOŚP na portalu Allegro 

Jak co roku, Gmina Czaplinek wsparła zbiórkę funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jubileuszowy, 

trzydziesty finał WOŚP odbywał się po hasłem „Przejrzyj na oczy”, a zebrane środki zostaną wykorzystane na doposażenie 

oddziałów polskiej okulistyki dziecięcej. 

Wsparliśmy WOŚP poprzez wystawianie na aukcjach internetowych, za pośrednictwem portalu Allegro, przedmiotów  

i usług przekazanych nam przez darczyńców z terenu całej gminy. Kwota, uzyskana podczas licytacji to: 3730,50 zł, a udało 

się ją zebrać dzięki następującym instytucjom i osobom: 

Nadleśnictwo Czaplinek – zestawy gadżetów, Firma BS Sp. z o.o. – zestaw kluczy i śrubokrętów, Gmina Czaplinek – zestawy 

gadżetów, rejsy statkiem spacerowym „Perkoz”, Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku – jeden dzień jako strażnik 

Miejski, Firma „Gniewko” – zestawy słodyczy, Pomorski Bank Spółdzielczy - gadżety, Duet „Zoriuszka” – płyta „Głosy 

Wschodu”, Pani Anna Szepietowska – biżuteria, Pani Krystyna Masiukiewicz – dzban ceramiczny, Pani Genowefa Polak – 

ozdobne butelki, Pani Janina Gąszcz – makrama, Pani Małgorzata Minorczyk 

(„Waniliowy Bukiet”) – bukiet ozdobny, Pan Dariusz Jedliński (Ośrodek „Stare 

Kaleńsko”) – voucher pobytowy, Pan Adam Andziak („Pałac Siemczyno”) – voucher 

pobytowy, Pan Jan Dymecki – oryginalne medale , Państwo Bondarukowie (G.P. 

„Maja”) – zestawy Miodów Pojezierza Drawskiego oraz anonimowi darczyńcy 

Dziękujemy za wielkie serce i włączenie się w zbiórkę! 

Wszystkie fanty zostały wysłane do osób licytujących na koszt Gminy Czaplinek. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Logotyp Czaplinka w łotewskiej międzynarodowej bazie wojskowej 

Logo Czaplinka zaistniało na symbolicznym drogowskazie kierującym naszych żołnierzy do 

domu z międzynarodowej Bazy Wojskowej w Republice Łotewskiej. 

 

Nasi żołnierze, którym przewodzi Dowódca X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 

w Republice Łotewskiej major Wojciech Tuchalski, mieszkaniec naszego miasta, wypełniają 

zaszczytną misję pokojową. 

W codziennych trudach służby wojskowej poza granicami kraju nie zapominają skąd 

przyjechali i dokąd pragną szybko, szczęśliwie powrócić. 

Adam Tuchalski 

Przekaż 1% podatku organizacji pożytku publicznego 

Zachęcamy mieszkańców gminy Czaplinek do przekazania 1 % swojego podatku organizacjom pożytku 

publicznego działającym na rzecz Gminy Czaplinek.   

Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Gminy Czaplinek uprawnionych do otrzymania 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021. 

KRS Nazwa organizacji 

  

Pole cel szczegółowy 1% 

0000061527 Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile 

  
P05 dotyczy Czaplinka 

S09 dotyczy Trzcińca 

0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej 

  

OSP Czaplinek 

0000207446 Kiwanis International Kub Czaplinek 

  
  

000247103 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 

  
  

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

Jeden dzień w Straży Miejskiej 

Podczas minionego finału  WOŚP, na aukcji internetowej prowadzonej 

przez Gminę Czaplinek tata Darii Bernat wylicytował dla niej „Dzień  

w Straży Miejskiej w Czaplinku".  

Daria jest uczennicą klasy mundurowej kaliskiego liceum i w przyszłości 

chce zostać policjantką. Umiłowanie do munduru łączy z pasją sportową 

(od sześciu lat trenuje piłkę nożną). Uczyła się w szkole sportowej  

w Poznaniu, postanowiła jednak zmienić kierunek w życiu i poświęcić się 

służbie dla społeczeństwa. 

Dzień spędzony z czaplineckimi strażnikami miejskimi pozwolił Darii 

zdobyć nowe doświadczenia i poznać „od podszewki” pracę takich służb  
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jak: Straż Miejska, Policja, Ochotnicza Straż Pożarna oraz funkcjonowanie 

Urzędu Miejskiego. 

 

Dziękuję komendantowi Komisariatu Policji w Czaplinku, prezesowi OSP 

Czaplinek, panu Bartłomiejowi Brzemińskiemu Ubezpieczenia, burmi-

strzowi Czaplinka i wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Urzędu 

Miejskiego za poświęcenie czasu i fachowe opowiadanie o swojej pracy/

służbie oraz naszej miedzysłużbowej współpracy. 

 

Krzysztof Leśniowski, komendant Straży Miejskiej w Czaplinku. 

Audiobooki, e-booki i synchrobooki dostępne w bibliotece 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku, zakupiła dostęp 

do Legimi i posiada dla aktywnych czytelników 16 kodów  

z dostępem do audiobooków, ebooków i synchrobooków.  

Cyfrowy dostęp po stosunkowo niewielkich kosztach do 

dziesiątek tysięcy książek w jednej z najpopularniejszych 

usług jaką jest LEGIMI to efekt współpracy bibliotek w 

województwie zachodniopomorskim. 

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim, w imieniu prawie 

30 bibliotek z terenu województwa zachodniopomorskiego, 

przedłużył umowę z Legimi na 2022 rok, umożliwiając tym 

sposobem, czytelnikom w naszym regionie, dostęp do 

ponad 100 tysięcy tytułów wydawnictw elektronicznych. 

W 2021 r. Drawski Ośrodek Kultury wspólnie z bibliotekami  

z regionu założył konsorcjum zachodniopomorskie. Dzięki 

temu czytelnicy tych bibliotek, którzy pobiorą kody  

w bibliotece, uzyskują nieograniczony dostęp do 

kilkudziesięciu tysięcy tytułów ebooków i audiobooków.  

Czytelnicy zapisani do biblioteki, mają dostęp do wielu nowości i bestsellerów, jak i starszych tytułów. Wystarczy, że na 

podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu, założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi.  

Wówczas e-książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku za darmo. 

Warunkiem jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. 

 

Jak korzystać? 

Po uzyskaniu kodu w swojej bibliotece należy aktywować go na stronie https://www.legimi.pl/zachodniopomorskie/,  

a następnie zarejestrować konto lub zalogować się jeśli już je posiadamy. Następnie wybrane książki pobrać można 

bezpośrednio w aplikacji Legimi, zainstalowanej na wybranym urządzeniu.  

Aplikacja Legimi dostępna jest zarówno na smartfony jak i wiele czytników. 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 



Biuletyn Informacyjny luty 2022 

Biblioteka 

19 

Ferie w bibliotece 

Wszystko co dobre szybko się kończy… „Ferie w bibliotece” także, a co za tym idzie zajęcia w bibliotece w ramach akcji stały 

się już tylko wspomnieniem.  

Podczas tegorocznych ferii bawiliśmy się dość nietypowo - programowaliśmy interaktywne roboty o przyjaznym wyglądzie  

i stosunkowo prostej obsłudze, dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci niemal w każdym wieku.  

Na pierwszym spotkaniu poznawaliśmy roboty Photony i uczyliśmy się sterować nimi używając do nich aplikacji znajdującej 

się na tabletach. Zmienialiśmy im kolory oczek i czułek, wyznaczaliśmy trasę na matach edukacyjnych i sprawdzaliśmy jakie 

mogą wydawać dźwięki. W ten sposób stawialiśmy pierwsze kroki w świecie programowania. Dzięki naszym świeżo 

nabytym umiejętnościom, potrafiliśmy tak zaprogramować Photona, że poradził sobie z torem przeszkód i bez problemów 

dotarł na jego koniec.  

Opórcz programowania, przygotowaliśmy dla uczestników również ciekawe gry planszowe, kalambury, krzyżówki i zagadki. 

Każdy dzień obfitował w interesujące zajęcia, w których uczestniczyła grupa radosnych i kreatywnych dzieci.  

 

Hanna Rymar, st. Bibliotekarz, Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku  

Finał projektu „Teleporadka Babci i Dziadka” 

Pozornie życia babć i dziadków wydaje się proste. Nie 

pracują, mają dużo wolnego czasu, niemniej jednak 

jak każdego z nas, spotykają ich trudności dnia 

codziennego. Kłopoty ze zdrowiem, pamięcią, szybko 

zmieniająca się rzeczywistość, która stawia specjalne 

wymagania. Rodzi się pytanie czy podołam? Czy się 

odnajdę? Takie też pytania stawiali sobie twórcy 

projektu i znaleźli odpowiedź - jak pomóc babci  

i dziadkowi w ich życiu. Tym samym założenia 

projektowe nabrały realnego kształtu, dlatego też 

Stowarzyszenie Biały Zdrój wyszło z inicjatywą 

realizacji projektu pt. „Teleporadka Babci i Dziadka”. 

Do realizacji projektu został zaproszony Czaplinecki 

Ośrodek Kultury, który już nie po raz pierwszy 

nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem.  

22 grudnia 2021 roku odbył się finał tego projektu, który przez kilka miesięcy realizowany był w dwóch grupach - 

zamieszkujących gminę Kalisz Pomorski oraz gminę Czaplinek. Efektem prowadzonych działań są etiudy filmowe w zabawny 

i nietuzinkowy sposób ilustrujące codzienne zachowania osób starszych oraz poruszające problemy ich dotyczące. Pierwsza 

z etiud pt. „Pan Hilary zgubił swoje okulary” porusza temat problemów z pamięcią. „Na złodzieju czapka gore” odnosi się do 

tematu bezpieczeństwa osób starszych, w tym bezpieczeństwa w sieci. „Niebo w gębie” mówi o sposobach prawidłowego 

żywienia osób starszych. Natomiast „Rodzina, ach rodzina” akcentuje relacje rodzinne, społeczne oraz międzypokoleniowe. 

Każda z wymienionych etiud filmowych została wyreżyserowana i nagrana przez czaplineckich seniorów, pod okiem 

instruktora Macieja Słomki. W Kaliszu zaś powstawały filmowe komentarze do poruszanych tematów oraz dekoracja  

i scenografia do każdego etapu nagrań,co bacznie nadzorowała Dorota Bukowska. Okazało się, że odległość między 

miastami, gdzie realizowany był jeden projekt nie stanowiła problemu. Seniorzy świetnie się dogadywali i wzorowo 

współpracowali, według założeń Zespołu Projektowego. Podczas finału, obie grupy seniorów wystąpiły na żywo,  



Kultura 
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prezentując wybraną przez siebie etiudę. Został też wyświetlony film, w którym reżyserami, scenarzystami i aktorami byli 

sami seniorzy. Beneficjenci projektu zostali wzmocnieni nowymi doświadczeniami, dzięki czemu będą chętniej podejmować 

nowe wyzwania, angażując się w procesy partypacyjne, zachodzące w życiu publicznym. Wierzymy, że wysoka aktywność 

seniorów zmieni nastawienie społeczne do osób w wieku senioralnym i do samego procesu starzenia się, jako nieodłącznego 

elementu życia człowieka. Wielowymiarowość problemów wieku senioralnego wymaga zastosowania niekonwencjonalnych 

metod zaradczych, a tym właśnie był nasz projekt . 

Zadanie publiczne zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. 

  

Dorota Bukowska, Magda Bądźwol, Maciej Słomka 

Koncert „Za wolność naszą i waszą” 

5 lutego 2022 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbył się koncert „Za wolność waszą i naszą”, czyli międzynarodowa 

pomoc dla białoruskich przyjaciół w ciężkiej sytuacji. 

Wydarzenie było organizowane przez Stowarzyszenie „Niezwykły Połczyn” przy wsparciu Czaplineckiego Ośrodka Kultury. 

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność i przemiłą atmosferę pełną wzruszeń, prawdziwych historii i żywej muzyki.  

 

Amelia Ostrowska-Stowarzyszenie „Niezwykły Połczyn” 

Szlifowanie Diamentów 2022 

Szlifowanie Diamentów to coroczny pokaz taneczny grup dzieci i młodzieży skupionych wokół Studia Tańca Beezone z Piły. 

13 lutego 2022 r. dzieci uczęszczające na zajęcia hip-hopu prowadzone przez Sławomira Bizona Wegnera w Czaplineckim 

Ośrodku Kultury miały okazję po raz pierwszy zaprezentować swoje umiejętności na dużej scenie. 

W Regionalnym Centrum Kultury w Pile pokazały, że półroczna nauka nie poszła w las. 

 

"Łagabaga Cikalletta", bo tak nazywa się czaplinecka grupa, dała czadu. Radość i pasja, jaka towarzyszyła im w czasie 

pokazu, pobudziła zgromadzoną publiczność do licznych owacji i gromkich braw. Wystąpienia solowe kilkorga uczestników 

zostały nagrodzone przez jurorów specjalnymi wyróżnieniami. 

Brawo Łagabaga Cikalletta, brawo trener, brawo rodzice! 

 

W Czaplineckim Ośrodku Kultury właśnie trwa zimowy 

nabór do grup hip-hopowych. 

Jeśli chcesz by Twoje Dziecko, rozpoczęło przygodę z 

tańcem, teraz jest do tego świetna okazja. 

 

Zapisy i informacje pod tel. 94 375 55 06 

Zajęcia w środy i piątki 

Start 2 marca 2022 

 

Anna Jakowska-Słotwińska, Czaplinecki Ośrodek Kultury  

Fot. Tętno Regionu - Piła - Gazeta Powiatowa 
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