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Informacja dla uchodźców z Ukrainy oraz ich polskich  

opiekunów 

Информация для беженцев из Украины и их польских 

опекунов 
 

24 lutego 2022 roku zmienił się świat. Zmienił się dla Ukrainy, Polski i Europy. Zmienił się na gorsze, gdyż okazało się, że 

historia zatacza kolejny krąg i kolejny raz sąsiad napada na sąsiada. Po kilkudziesięciu latach powtarza się koszmarny 

scenariusz – wojna, nieszczęście ludzi, morderstwa, oszczerstwa, nienawiść, wdrażanie chorych idei, tak odległych od tych, 

głoszonych przez demokratyczną Europę.  

Wszystko to dzieje się tuż obok nas, rakiety rosyjskie spadają na miejscowości odległe od polskiej granicy o zaledwie 

kilkadziesiąt kilometrów. Niszczone są ukraińskie miasta, a obywatele Ukrainy pozbawiani są domów, szkół, szpitali, miejsc 

pracy oraz życia. Sytuacja wywołana zbrojnym atakiem Rosji na Ukrainę doprowadziła do tego, że wielu obywateli 

ukraińskich musiało opuścić swój kraj, aby ratować życie. Większość z nich (ponad 2 mln.) trafiło do Polski, m.in. do naszego 

miasta.  

Wielu z naszych mieszkańców przyjęło pod swój dach uchodźców i nie tylko dało mieszkanie i wyżywienie, ale także stało się 

przewodnikami swoich gości po zawiłościach nowej dla nich rzeczywistości. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w trybie pilnym 

przygotował i podjął specustawę, która prawnie reguluje sprawy związane z pobytem obywateli Ukrainy w Polsce. Jest to 

podstawowy dokument, na którym wszyscy się teraz opieramy. 

Poniżej odpowiadamy na najczęstsze Państwa pytania w związku z pobytem naszych ukraińskich sąsiadów na terenie 

Polski: 

 

24 февраля 2022 года изменился мир. Он изменилась для Украины, Польши и Европы. Изменился в худшую сторону, 

так как оказалось, что история пошла по очередному кругу и сосед снова напал на соседа. Спустя несколько 

десятков лет повторяется кошмарный сценарий - война, несчастье, убийства, ложь, ненависть, реализация больных 

идей, столь далеких от тех, что провозглашает демократическая Европа. 

Все это происходит рядом, российские ракеты падают всего в нескольких десятках километров от польской границы. 

Украинские города разрушаются, а граждане Украины лишены домов, школ, больниц, работы и жизни. Ситуация, 

вызванная вооруженным нападением России на Украину, привела к тому, что многие граждане Украины покинули 

свою страну, чтобы спасти жизнь. Большая их часть (свыше 2 млн)приехала в Польшу, в т.ч. в наш город. 

Многие из наших жителей приняли беженцев и не только предоставили им жилье и еду, но стали также гидами для 

своих гостей в новой и сложной для них реальности. Правительство Республики Польша в срочном порядке 

подготовило и приняло специальный акт, который регулирует вопросы, связанные с пребыванием граждан Украины 

в Польше. Это основной документ, на основе которого мы сейчас действуем. 

Ниже мы отвечаем на те вопросы, которые чаще всего возникают у вас относительно пребывания в Польше: 

 

1. Status uchodźcy? Czy powinienem się o niego ubiegać? / Должен ли я подать заявление на статус беженца?  

Nie. Prawo polskie reguluje pobyt obywateli Ukrainy w taki sposób, że nie muszą oni ubiegać się o status uchodźcy, który 

jest odrębną procedurą. Posiadanie statusu uchodźcy m.in. wyklucza możliwość podjęcia pracy w ciągu 8 miesięcy od 

przekroczenia granicy. 

Нет. Польское законодательство регулирует пребывание граждан Украины на територии Польши таким образом, что 

им не нужно подавать заявление на получение статуса беженца, которое является отдельной процедурой. Статус 

беженца, м.пр. исключает возможность трудоустройства в течение 8 месяцев после пересечения границы. 

 

2. Czym jest numer PESEL? / Что такое номер ПЕСЕЛЬ?  
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Numer PESEL jest indywidualnym numerem, pozwalającym na identyfikację osoby. PESEL jest potrzebny przy praktycznie 

każdej czynności administracyjnej w Polsce. Otrzymują go zarówno dorośli jak i dzieci. Numer PESEL wydaje Urząd Stanu 

Cywilnego, ul. Rynek 6 w Czaplinku, tel. 94 372 62 38 po uprzednim umówieniu wizyty. 

Номер ПЕСЕЛЬ — это индивидуальный номер, который позволяет идентифицировать человека. ПЕСЕЛЬ необходим 

практически для каждой административной процедуры в Польше. Его получают так взрослые, как и дети. Номер 

ПЕСЕЛЬ  выдается в ЗАГСе, ул. Рынок 6 в Чаплинке, тел.: 94 372 62 38 по предварительной записи. 

 

3. Czy otrzymam PESEL jeżeli trafiłem do Polski poprzez kraje trzecie (np. Węgry, Słowację itd.)? /  

Получу ли я ПЕСЕЛЬ , если я приехал в Польшу через третьи страны (например, Венгрию, Словакию и т. д.)?  

Tak. 26 marca 2022 roku weszła w życie poprawka do specustawy, regulująca tę kwestię. 

Да. С 26-ого марта 2022 г. действует поправка к спецзакону, регулирующая этот вопрос. 

 

4. Czy przebywam na terenie Polski legalnie? / Нахожусь ли я в Польше легально?  

Tak. Osoby, które przekroczyły granicę ukraińsko-polską 24 lutego 2022 roku i później, mają prawo przebywać legalnie na 

terenie Polski przez 18 miesięcy. 

Да. Люди, которые пересекли украинско-польскую границу 24 февраля 2022 года и позже, имеют право легально 

находиться в Польше в течение 18 месяцев. 

 

5. Czy mogę podjąć pracę? / Могу ли я устроиться на работу?  

Tak. Obywatele Ukrainy mogą legalnie podjąć pracę w Polsce. Organem wspierającym zatrudnienie jest Powiatowy Urząd 

Pracy w Drawsku Pomorskim, tel. 94 363 25 19 

Да. Граждане Украины могут легально работать в Польше. Органом предоставляющим помощь по трудоустройству 

является Служба занятости в Дравско Поморске, тел.: 94 363 25 19 

 

6. Czy moje dzieci mogą korzystać z przedszkoli, szkół i uczelni? /  Могут ли мои дети посещать детские сады, школы и 

вузы?  

Tak. Obywatele Ukrainy mają prawo korzystać z publicznych placówek edukacyjnych. Pobyt dziecka w przedszkolu i szkole 

jest bezpłatny, Gmina Czaplinek zapewnia dzieciom nieodpłatnie wyżywienie. 

Да. Граждане Украины имеют право пользоваться государственными образовательными учреждениями. 

Пребывание ребенка в детском саду и школе в Чаплинке, а также питание – бесплатное. 

 

7. Czy mogę korzystać z opieki zdrowotnej?/ Могу ли я пользоваться польской службой по здравохранению? 

Tak. Obywatele Ukrainy mają prawo korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski. W Czaplinku funkcjonują 

trzy przychodnie: Medyk II, ul. Wałecka 54a tel. 94 375 50 72, Balticmed, ul. Drahimska 65a, tel. 733 343 654 oraz Ova-

Med, ul. Jeziorna 19, tel. 94 375 50 73. W razie problemów można skorzystać z infolinii:  tel. 800 190 590  

Да. Граждане Украины имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в Польше. В Чаплинке есть три 

поликлиники: Медык II, ул. Валецкая 54а, тел. 94 375 50 72, Балтикмед, ул. Драгимская 65а, тел. 733 343 654 и Ова-

Мед, ул. Езиорна 19, тел.: 94 375 50 73. В случае возникновения проблем можно воспользоваться горячей линией: 

тел.: 800 190 590 

 

8. Czy mogę założyć konto w banku? / Могу ли я открыть счет в банке?  

Tak. Konto w banku zakładane jest na podstawie dokumentu tożsamości i numeru PESEL. 

Да. Банковский счет открывается на основании документа, удостоверяющего личность, и номера ПЕСЕЛЬ . 
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9. Czy mogę korzystać z pomocy socjalnej? / Могу ли я получить социальную помощь?  

Tak. Obywatele Ukrainy mają prawo korzystać z pomocy socjalnej, tak jak obywatele Polski. Pomoc socjalna jest  

realizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku, ul. Pławieńska 3, tel. 94 375 57 45. 

Да. Граждане Украины имеют право на получение социальной помощи, как и граждане Польши. Социальную 

помощь оказывает Центр социального обеспечения в Чаплинке, ул. Плавенская 3, тел.: 94 375 57 45. 

 

10. Czym jest 500+ i 300+? / Что такое 500+ и 300+? 

Są to świadczenia przysługujące wszystkim dzieciom. 500+ to świadczenie w wysokości 500,00 zł wypłacane jest raz  

w miesiącu na każde dziecko, 300+ jest to świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacane raz w roku na potrzeby szkolne. 

Wnioski na te świadczenia składa się w formie elektronicznej poprzez Profil Zaufany. 

Это социальные пособия для всех детей. 500+ – это пособие в размере 500,00 злотых, выплачиваемое один раз в 

месяц для каждого ребенка, 300+ – это пособие в размере 300,00 злотых, выплачиваемое один раз в год на 

школьные нужды. Заявления на эти пособия подаются в электронной форме через доверенный профиль. 

 

11. Czym jest Profil Zaufany? / Что такое доверенный профиль? 

Profil zaufany to metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych systemach administracji. Profil Zaufany jest zakłada-

ny podczas wydawania numeru PESEL. Pomocy w zakresie obsługi Profilu Zaufanego oraz sposobu składania wniosków na 

świadczenia socjalne udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Drawsku Pomorskim. W najbliższym czasie odbędzie się 

spotkanie z pracownikiem ZUS dla obywateli Ukrainy, aby pomóc im w składaniu wniosków i obsłudze Profilu Zaufanego. 

Доверенный профиль - это способ подтверждения личности в системах электронной администрации. Доверенный 

профиль создается при выдаче номера Песель. Как пользоваться доверенным профилем и как с его помощью 

подавать заявления на получение социальных пособий объясняет Управление социального страхования в 

Дравско Поморске. В ближайшее время будет проведена встреча с сотрудником этой институции, чтобы помочь 

подать заявления и объяснить как пользоваться доверенным профилем. 

 

12. Czy mogę swobodnie wyjechać z Polski do innych krajów Unii Europejskiej? / Могу ли я свободно выехать из 

Польши в другие страны Евросоюза?  

Tak. Obywatele Ukrainy mogą bez przeszkód podróżować po krajach UE. Legalizacja pobytu w innych krajach uzależniona 

jest od wewnętrznego prawa danego kraju. 

Да. Граждане Украины могут без проблем путешествовать по ЕС. Легализация пребывания в других странах 

зависит от внутреннего законодательства данной страны. 

 

13. Co w przypadku jeżeli nie posiadam żadnego dokumentu tożsamości? / Что делать, если у меня нет документа 

удостоверяющего личность?  

W przypadku braku dokumentu tożsamości należy zwrócić się do Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, tel. 94 358 02 

19 w celu ustalenie tożsamości i wydania odpowiednich dokumentów. 

При отсутствии документа, удостоверяющего личность, просим обращаться в Пограничный пост в Колобжеге по 

телефону 94 358 02 19 для установления личности и выдачи соответствующих документов. 

 

14. Gdzie znajduje się najbliższa placówka dyplomatyczna Ukrainy? / Где находится ближайшее дипломатическое 

представительство Украины?  

Najbliższą placówką dyplomatyczną Ukrainy jest Konsulat Ukrainy w Szczecinie: www.konsulatukrainy.szczecin.pl,  

tel. 91 421 16 18 
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Ближайшее дипломатическое представительство Украины это консульство Украины в Щецине: 

www.konsulatukrainy.szczecin.pl тел.: 91 421 16 18. 

 

15. W jaki sposób mogę skorzystać z pomocy rzeczowej? / Как я могу воспользоваться гуманитарной помощью?  

Koordynacją pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy (przyjmowaniem darów od darczyńców i wydawaniem ich 

potrzebującym) zajmuje się Czaplinecki Ośrodek Kultury, ul. Pławieńska 1a, tel. 94 375 55 06. 

Ponadto można zgłaszać potrzeby za pośrednictwem ankiety dostępnej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6,  

tel. 94 372 62 00. 

Гуманитарную помощь беженцам из Украины (прием и передача продуктов и одежды нуждающимся) осуществляет 

Чаплинецкий Дом Культуры, ул. Плавеньская 1а, тел.: 94 375 55 06. Кроме того, вы можете сообщить о своих нуждах 

с помощью анкеты, которую можно заполнить в мэрии в Чаплинке, ул. Рынок 6, тел.: 94 372 62 00. 

 

16. Czy jest możliwość nauki języka polskiego? / Существует ли возможность учить польский язык? 

Tak. W Czaplineckim Ośrodku Kultury są prowadzone bezpłatne lekcje języka polskiego dla dorosłych. Zajęcia odbywają się 

w środy i piątki o godz. 17:00. 

Да. Дом культуры в Чаплинке предлагает бесплатные уроки польского языка для взрослых. Занятия проводятся по 

средам и пятницам в 17:00 ч. 

 

17. Z jakich zajęć mogę korzystać ja i moje dzieci? / Какими занятиями могу воспользоваться я и мои дети? 

Czaplinecki Ośrodek Kultury organizuje różne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zajęcia dla uchodźców są 

nieodpłatne), ponadto w Czaplinku funkcjonują kluby sportowe, w których dzieci mogą trenować m.in. piłkę nożną, 

siatkówkę, akrobatykę, karate. Dorośli mają możliwość korzystania z zajęć prowadzonych w hali sportowej, ul. Wałecka 49, 

tel. 94 372 06 07. O odpłatności lub jej braku decydują poszczególni organizatorzy zajęć.  

Дом культуры в Чаплинке организует различные мероприятия для детей, подростков и взрослых (занятия для 

беженцев бесплатные). Кроме того, в Чаплинке есть спортивные клубы, где дети могут тренироваться, в т.ч. футбол, 

волейбол, акробатика, каратэ. Взрослые имеют возможность воспользоваться занятиями в спортзале, ул. Валецкая 

49, тел.: 94 372 06 07. Решение об оплате или ее отсутствии принимают организаторы занятий. 

 

18. Gdzie mogę otrzymać informacje w języku rosyjskim? / Где я могу получить информацию на русском языке? 

Informacji w języku rosyjskim udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Referacie Promocji ul. Rynek 1 (Centrum Informacji 

Turystycznej koło sklepu „Żabka”), tel. 94 375 47 90. 

Информацию на русском языке предоставляет сотрудник Администрации города ул. Рынек 1 (Туристический 

информационный центр возле магазина «Жабка»), тел. 94 375 47 90. 

 

Wszystkie komunikaty i informacje dotyczące pobytu ukraińskich uchodźców w Czaplinku zamieszczane są na oficjalnej 

stronie Gminy Czaplinek www.czaplinek.pl 

Ponadto funkcjonuje strona FB Czaplinek, na której na bieżąco umieszczane są wszystkie ważne komunikaty. 

Dodatkowym kanałem komunikacji jest lokalny system powiadomień sms. Warto dodać się do bazy i być na bieżąco. 

Aby dopisać się do bazy należy wysłać sms o treści TAK.CZAPLINEK na numer 664 400 100. 

Aby wykreślić się z bazy należy wysłać sms o treści NIE.CZAPLINEK na numer 664 400 100. 

Вся информация и объявления, касающиеся украинских беженцев в Чаплинке размещены на 

официальном сайте гмины Чаплинек www.czaplinek.pl 

Кроме того, существует сайт FB Czaplinek, где регулярно размещаются все важные сообщения. 
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Кроме того, существует сайт FB Czaplinek, где регулярно размещаются все важные сообщения. 

Дополнительным каналом связи является местная система SMS-сообщений.  

Чтобы присоединиться к базе данных, отправьте сообщение с текстом TAK.CZAPLINEK на номер 664 400 100. 

Чтобы удалить себя из базы данных, отправьте сообщение NIE.CZAPLINEK на номер 664 400 100. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Informacja z XLIII Sesji Rady Miejskiej 

24 lutego 2022 roku o godz. 13
00

 odbyła się XLIII 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, 7 radnych obradowało zdalnie 

(radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Ewa 

Sobczak, Tomasz Marciniak, Szymon Pastuszek, Władysław 

Wojtowicz, Grzegorz Gabryś).  

Na początku sesji radny Wacław Mierzejewski poinformował, 

że 12 stycznia 2022 r. zmarł pan Jürgen Habenicht – Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka, mieszkaniec partnerskiego 

miasta Bad Schwartau w Niemczech. Pan Jürgen Habenicht od lat dziewięćdziesiątych był zaangażowany we współpracę 

partnerską pomiędzy Czaplinkiem i Bad Schwartau.  

Za zasługi dla rozwoju partnerskiej współpracy Pan Jürgen Habenicht został wyróżniony 30 czerwca 2011 r. przez Radę 

Miejską w Czaplinku tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka”.  Uczestnicy Sesji Rady Miejskiej minutą ciszy uczcili 

pamięć zmarłego.  

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek - podjęła 11 

głosami „za”, przy 4 głosach „przeciwnych” (radni: Maciej Bernat, Marcin Czerniawski, Michał Olejniczak, Szymon 

Pastuszek) w obecności 15 radnych; 

b. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina 

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

c. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Czaplinek w 2022 roku - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

d. powołania skarbnika Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych. Na wniosek Burmistrza 

Czaplinka na stanowisko skarbnika Gminy Czaplinek powołano panią Manuelę Nowak. 

e. przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” oraz 1 głosem 

„wstrzymującym się” (radny Michał Olejniczak) w obecności 15 radnych; 

f. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Czaplinka polegającej na przyłączeniu do 

terenu miasta części miejscowości Niwka - podjęła 14 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Michał 

Olejniczak) w obecności 15 radnych; 



 Biuro Rady 
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g. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych. Radna 

Ewa Sobczak z przyczyn technicznych nie brała udziału w głosowaniu; 

h. wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami „za”  

w obecności 15 radnych; 

i. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami „za”  

w obecności 15 radnych; 

j. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych; 

k. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych. Nieobecni radni: Krystyna Kryczka, Tomasz Marciniak. 

l. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych; 

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

n. zmiany uchwały Nr XLI/373/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2026” - podjęła 9 głosami „za” 

oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Marcin Czerniawski, Grzegorz Gabryś)  

w obecności 13 radnych. Radny Władysław Wojtowicz z przyczyn technicznych nie brał udziału w głosowaniu; 

o. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych. Radny Władysław 

Wojtowicz z przyczyn technicznych nie brał udziału w głosowaniu; 

p. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w roku 2022 - podjęła 12 głosami „za” w obecności 13 radnych. 

Radny Szymon Pastuszek z przyczyn technicznych nie brał udziału w głosowaniu; 

q. zmiany uchwały Nr XXXI/289/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego  

w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej  

w Czaplinku” - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 

r. emisji obligacji komunalnych Gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” (radna Aleksandra 

Ławrukiewicz) oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (radna Anna Minkiewicz) w obecności 13 radnych; 

s. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2031 - podjęła 12 głosami „za” oraz 1 głosem 

„wstrzymującym się” (radna Aleksandra Ławrukiewicz) w obecności 13 radnych; 

t. utworzenia i określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - interwencyjnym w Gminie 
Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych. 

 

Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Czaplinku – 

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

 

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

wprowadzono projekt uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej naprawy uchwały Nr XVI/206/20 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz 

planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej według właściwości - podjęto 13 głosami „za”  

w obecności 13 radnych.   

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  
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Budżet Obywatelski 2022 – głosowanie  

Burmistrz Czaplinka informuje, że Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego powołany na podstawie zarządzenia nr 

23/2022 Burmistrza Czaplinka z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego zakończył 

weryfikację złożonych projektów.  

Do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek zgłoszono 6 projektów: 

1) „Edukacyjna  Ścieżka Doświadczalna”, 

2) „Strefa relaksu nad jeziorem Drawsko”  

3) „Strefa relaksu dla psów”, 

4) „Strefa Rodzinnego Relaksu – Czas dla Rodziny”, 

5) „Bezpieczny plac zabaw nad jeziorem Czaplino”, 

6) „Bezpieczny Strażak”. 

Po ich ocenie formalnej i merytorycznej do głosowania zostały dopuszczono dwa projekty: 

1) „Edukacyjna  Ścieżka Doświadczalna”, 

2) „Strefa Rodzinnego Relaksu – Czas dla Rodziny”. 

Głosowanie na projekty rozpocznie się 22 marca 2022 r. i potrwa do 10 kwietnia bieżącego roku, będzie odbywać się za 

pomocą elektronicznego formularza do głosowania na stronie www.czaplinek.pl w zakładce Gmina/budżet obywatelski 

https://www.czaplinek.pl/budzet-obywatelski-2022 lub przez oddanie głosu na papierowej karcie w  Urzędzie  Miejskim   

w Czaplinku przy ul. Rynek 6.  

Serdecznie zapraszamy do głosowania. 

Jednocześnie dziękuję wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego na 

2022 rok. 

 

Marcelina Mastalisz, sekretarz Gminy Czaplinek 

Przekaż 1% podatku organizacji pożytku publicznego 

Termin składania zeznań PIT upływa z końcem kwietnia. 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. 

 0000061527 Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile (cel: P05 dotyczy Czaplinka S09 dotyczy Trzcińca 

 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (cel: OSP Czaplinek) 

 0000207446 Kiwanis International Klub Czaplinek 

 0000247103 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych za rok 2021 dostępny jest na stronie https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/. 

Ponadto Gmina Czaplinek dołączyła do projektu „Wspieraj lokalnie”, który łączy kampanię 1% dla lokalnych OPP z kampanią 

lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego.  

Zachęcamy mieszkańców gminy Czaplinek do skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczenia PIT. Program dostępny  

w linku poniżej: https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-czaplinku/ 

Projekt jest realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z firmą Pitax.pl Łatwe Podatki. 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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Budowa kanalizacji sanitarnej do Siemczyna i do Niwki 

Na początku 2021 r. ruszyła (w ramach pierwszego etapu) budowa kanalizacji 

sanitarnej do Siemczyna. Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. 

z Chojnic za kwotę 2 664 703,13 zł brutto. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie 

sieci kanalizacji sanitarnej z Czaplinka do Siemczyna i w Siemczynie o łącznej 

długości 8,3 km oraz wykonanie 34 przyłączy kanalizacyjnych. Termin zakończenia 

tych robót upływa z dniem 30.09.2022 r. 

Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji Gminy Czaplinek pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno – etap I”. Na realizację 

tej inwestycji przyznana została dotacja w kwocie 1 999 652,00 zł. Po zmniejszeniu 

wartości inwestycji do 2 717 839,13 zł (z 3 734 565,13 zł) proporcjonalnie uległa 

zmniejszeniu również kwota dotacji do 1 530 054,00 zł. 

W połowie 2021 r. Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie na budowę II etapu 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Siemczyno i Niwka ze środków budżetu państwa w ramach 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (III nabór dla gmin popegeerowskich)  

w wysokości 2 500 000,00 zł. 

Na początku 2022 r. Gmina Czaplinek podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych II etapu budowy kanalizacji 

sanitarnej PPHU Tadeusz Błaszczyk z Kicka za kwotę 2 447 208,00 zł brutto z terminem realizacji do 11 stycznia 2023 r. 

W ramach II etapu powstanie 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 50 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Niwka 

i Siemczyno. 

 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli 

Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku 

4 lutego 2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Inżynierii 

Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina na roboty budowlane polegające 

na przebudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w 

Czaplinku za kwotę 1 961 850,00 zł brutto, które zostały rozpoczęte 

14.02.2022 r. Termin zakończenia robót przewiduje się do 2 października 2022 

r. Na zadanie to Gmina Czaplinek pozyskała pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 

1 279 090,00 zł z możliwością umorzenia do 30%. 

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Wymiana zasuw na sieci wodociągowej 

Zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. na lata 2021-2023, Spółka przystępuje do planowanej wymiany uzbrojenia 

przesyłowej sieci wodociągowej na terenie miasta Czaplinek. Prace zaczęły się w marcu i potrwają do końca maja 2022 r. 

Prace prowadzone będą w godzinach nocnych, tak aby ograniczyć do minimum związane z tym uciążliwości dla 

mieszkańców, polegające na częstych przerwach w dostawie wody. W tym miejscu prosimy odbiorców o wyrozumiałość,  
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gdyż nie da się wyeliminować całkowicie tych odczuwanych niedogodności: w kolejnym dniu, 

po wykonaniu prac mogą być odczuwane skoki ciśnienia i obecność powietrza w rurach, 

zapychanie się instalacji wewnętrznej osadami zerwanymi z sieci i przyłączy w wyniku 

przywrócenia dostawy wody.  

Nasza inwestycja należy do tych, której nie zobaczymy na co dzień, ponieważ jest schowana, 

ale w odczuwalny sposób wpływa na jakość życia każdego mieszkańca. Nowe zasuwy przyczynią się do zwiększenia 

poziomu bezawaryjności oraz ograniczenia strat wody na sieci. Prawidłowe rozmieszczenie uzbrojenia na sieci 

wodociągowej ułatwi eksploatatorowi jej obsługę i dostawę wody do wszystkich odbiorców w odpowiedniej ilości i pod 

odpowiednim ciśnieniem. 

 

Małgorzata Żaczek, kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji 

Jubileusze i Walentynki      

Seniorzy od wielu lat kontynuują tradycję obchodzenia okrągłych 

rocznic urodzin. 16 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie z udziałem 

67 seniorów, burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza oraz 

Aleksandry Łuczyńskiej dyrektorki Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

w Czaplinku.   

Okrągłą rocznicę urodzin w roku 2021 obchodziło 24 Jubilatów. 

Wśród nich Stanisław Romanowski, który ukończył 90 lat,  

2  seniorów 85 lat, 2 seniorów 80 lat, 3 seniorów 75 lat, 13 

seniorów 70 lat i 3 seniorów 65 lat. Specjalne życzenia i list 

gratulacyjny z upominkiem z rąk burmistrza Czaplinka otrzymał 

nasz 90-latek Stanisław Romanowski. Wszystkim jubilatom 

śpiewająco życzenia złożyły przedstawicielki zespołu „OdNowa”: Antonina Karbowiak, Wiesława Prętka, Bożena Suberlak 

oraz Barbara Krupka z seniorskim zespołem śpiewaczym „La Bazuna”. Wieczór jubileuszowo – walentynkowy mile upłynął 

przy torcie, cieście, kanapeczkach i szampanie ufundowanym przez jubilatów. 

Zarząd Klubu serdecznie dziękuje Barbarze Grzybowskiej za piękną dekorację, Wiesławie Chochoł i Władysławowi 

Niedzielskiemu za przygotowanie nakrycia stołów, kawy i herbaty oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pięknej 

uroczystości. 

23 lutego 2022 r. zorganizowano spotkanie seniorów przy tradycyjnym pączku. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 

seniorów. W trakcie spotkania Bernardowi Bienieckiemu – jubilatowi, który wcześniej nie mógł uczestniczyć złożono 

najserdeczniejsze życzenia oraz wręczono list gratulacyjny i upominek. 

 

Seniorski śledzik                                                                                                                    

Miłą niespodzianką dla seniorów była propozycja dyrektorki Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku Aleksandry 

Łuczyńskiej dotycząca możliwości zorganizowania zabawy tanecznej w sali CzOK-u,  z czego seniorzy chętnie skorzystali.  

W ciągu trzech dni zebrano chętnych, odpowiednią składkę, catering oraz zapewniono atrakcje. Atrakcją był taniec 

kotylionowy, kankan, polonez i zorba. Ponad 30 seniorów wesoło spędziło czas w ostatnią sobotę karnawału, co pozwoliło 

im choć na chwilę zapomnieć o samotności, chorobie czy problemach dnia codziennego. Serdeczne podziękowania 

składamy dyrekcji oraz pracownikom CzOK-u, a za smaczny catering Restauracji Hotel Branicki w Machlinach. 

  

Krystyna Wójtowicz, członek Zarządu Klubu Seniora „Krystynka 
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Czas spotkań w Klubie Senior+ 

Po dłuższej przerwie związanej z obostrzeniami dotyczącymi 

pandemii Covid-19, wszystko małymi krokami wraca do 

normalności. Do klubu przybywają zaproszeni goście jak 

również klubowicze chętniej i bez obaw pozwalają sobie na 

okazjonalne spotkania. 

W lutym, miesiącu zakochanych, klubowicze mieli okazję 

gościć Teatr „Czapla” pod kierownictwem pana Macieja 

Słomki.  Spektakle pt. „Serce i rozum” oraz „Babcia” to 

połączenie profesjonalnej gry aktorskiej seniorów, poczucia 

humoru oraz ogromnego dystansu do własnej osoby. 

Przygotowanie i zagranie takiego spektaklu wymaga 

ogromnego zaangażowania, talentu oraz przede wszystkim  

poświęcenia i wytrwałości w dążeniu do celu. Jedno pytanie pozostaje nadal bez odpowiedzi: serce czy rozum - kogo 

posłuchać? 

Marzec w klubie rozpoczął się śpiewająco, a to wszystko za sprawą zespołu „LaBazuna”. W Dniu Kobiet klubowicze mieli 

przyjemność pośpiewać przy dźwiękach akordeonu oraz gitary, posłuchać pięknych piosenek w wykonaniu zespołu oraz 

pobawić się na parkiecie przy dźwiękach muzyki. W przerwach był czas na wspólny poczęstunek oraz rozmowy.  Klub 

odwiedził również ks. Kazimierz z  tradycyjnym już lizakiem, a panowie wręczyli paniom piękne tulipany. 

9 marca seniorzy rozpoczęli bezpłatny kurs komputerowy, zorganizowany przez Zachodniopomorską Akademię 

Kompetencji Komputerowych. Spotkania z panią Beatą Bialic  prowadzącą szkolenie, odbywają się w każdą środę. Kurs 

obejmuje łącznie 60 godzin i będzie zakończony egzaminem. Seniorzy mają możliwość przypomnienia sobie zdobytych już 

umiejętności, jak również wypracowanie nowych, związanych z obsługą komputera czy smartfona. 

Seniorzy odwiedzili również Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek. Wraz z zespołem „LaBazuna” zaśpiewali kilka 

piosenek oraz wystąpili także w roli publiczności, kibicując przedszkolakom podczas ich występów. Dźwięki akordeonu oraz 

gitary podbijają serca nawet najmłodszej publiczności, co można było zaobserwować podczas spotkania. 

W klubie w każdy poniedziałek oraz w każdy czwartek odbywają się zajęcia z fizjoterapeutą panem Zdzisławem Opałką, 

podczas których seniorzy uczą się jak dbać o swoją kondycję fizyczną.  Sprawności manualne seniorów rozwija w klubie 

pani Monika Kruk-Kobeluk. Na zajęciach w każdy poniedziałek tworzy wspólnie z klubowiczami różnorodne ozdoby, rzeczy 

praktyczne tj.  ekologiczne torby wrzutki z niepotrzebnych materiałów, etui na telefony komórkowe czy worki-plecaki. 

Serdecznie zapraszamy do klubu wszystkie osoby, które mają czas oraz ochotę na spędzanie czasu w miłym towarzystwie. 

Dobra zabawa gwarantowana. 

 

Marzena Polak, instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior+ w Czaplinku 

„Tekturowy Czaplinek” 

Z okazji rocznicowych uroczystości związanych z Powrotem Polskości na Pomorze, w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, 

nauczycielki panie Anna Bronis, Katarzyna Czyszkowska i Paulina Kępińska zorganizowały konkurs na najpiękniejszą, 

charakterystyczną budowlę Czaplinka. Przedszkolaki wraz z rodzicami miały za zadanie zaprojektować z materiałów 

ekologicznych budowlę bądź charakterystyczny element dla naszego miasteczka, które to posłużyły do zbudowania 

makiety Czaplinka. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania miejscem zamieszkania, jego przeszłością  

i teraźniejszością, znajdowanie ciekawych miejsc miasta, a także zachęcanie rodziców do wspólnych twórczych działań  

z dzieckiem. Do zabawy przyłączyły się dzieci z grup maluszków i średniaków, ich rodzice oraz nauczycielki tych grup.  
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Wszyscy z entuzjazmem i radością tworzyli przestrzenne 

budowle, które łudząco przypominały ważne miejsca naszego 

miasta. W rezultacie tych działań powstał „Tekturowy 

Czaplinek”.Makieta posłużyła do wielu zabaw tematycznych,  

z których skorzystały wszystkie przedszkolaki.  

Podsumowując konkurs na najpiękniejszą, charakterystyczną  

budowlę Czaplinka, jury wybrało prace, które wyróżniały się 

jakością wykonania,  pomysłowością oraz jak najbardziej 

rzeczywistym odzwierciedleniem oryginalnych budowli. 

Równorzędne nagrody zdobyły trzy projekty: 

„Samolot” w wykonaniu Nastki z grupy „Motylki’, „Fontanna” 

w wykonaniu Gabrysi z grupy „Ptaszki’, „Kościół” w wykonaniu Magdaleny z grupy „Ptaszki”. 

Gratulacje oraz nagrody rzeczowe dla najbardziej zaangażowanych dzieci i ich rodziców wręczył wyróżnionym 

przedszkolakom dyrektor pan Stanisław Nowicki oraz wicedyrektor pani Justyna Piętosa. Dziękujemy serdecznie za udział  

w konkursie. 

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Światowy Dzień Kota 

W Polsce Światowy Dzień Kota obchodzimy od 2006 roku  

i przypada on zawsze 17 lutego. Data ta ma nie tylko 

przypomnieć nam o roli i znaczeniu tych zwierząt w naszym 

życiu, ale też zachęcić do niesienia pomocy kotom 

bezdomnym i wolnożyjącym. 

Los kotów na całym świecie jest bardzo różny. W naszym 

kraju też. Jedne mieszkają w domach, inne niestety na 

ulicy. Życie kotów wolnożyjących jest dużo trudniejsze niż 

nam się wydaje! Czyha na nie cała masa niebezpieczeństw: 

zimno, brak pożywienia, choroby, samochody, psy, 

trucizny, źli ludzie, także dzikie zwierzęta.   

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku chętnie 

angażują się w różne akcje pomocowe dla zwierząt. Od wielu lat w październiku, z okazji Światowego Dnia Zwierząt 

organizowane są zbiórki dla zwierzaków znajdujących się w Przytulisku dla zwierząt w Pławnie. 

Natomiast dzieci starsze, uczęszczające do Przedszkola przy ul. Wałeckiej z okazji Światowego Dnia Kota i związanego z nim 

Kociego Konkursu Recytatorskiego pamiętając o „naszych braciach mniejszych”, przynoszą karmę dla kotów. Uczą się tym 

samym empatii i rozumienia istoty pomocy bezdomnym zwierzakom, które bez pomocy człowieka maja dużo mniejsze 

szanse na przeżycie. 

Zebrana karma od trzech lat przekazywana jest samotnej, starszej, schorowanej pani Zofii, mieszkającej w pobliżu wsi 

Szeligowo, która opiekuje się kilkunastoma kotami. Mieszka w miejscu, gdzie dom od domu dzieli kilkaset metrów. 

Sama niewiele ma, ale dzieli się z kotami przysłowiowym ostatnim kawałkiem chleba. 

W tym roku udało się zebrać 35 kg suchej i 6,5 kg mokrej karmy. Każdy przedszkolak biorący udział w zbiórce otrzymał 

słodki drobiazg ufundowany przez anonimowego darczyńcę. Karma zostanie zawieziona do pani Zofii również dzięki 

anonimowemu darczyńcy. 
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Pocztówka z Czaplinka 

Z okazji 77. rocznicy powrotu polskości na Pomorze, nauczyciele ze świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku 

zorganizowali konkurs plastyczny pn. „Pocztówka z Czaplinka”. Tematem pracy było przedstawienie krajobrazu lub obiektu, 

z którym szczególnie kojarzy nam się nasze miasto.  

Uczniowie wykazali się kreatywnością oraz znajomością walorów turystycznych Czaplinka. W swoich pracach 

wyeksponowali elementy przyrody i architektury charakterystyczne dla naszego miasta. Gratulujemy laureatom konkursu: 

Emilii Z. z klasy 1c, Igorowi K. z klasy 1d, Sebastianowi M. z klasy 4b. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,   

a uczniom całej szkoły życzymy, aby Czaplinek i jego okolice zawsze były miejscem wielu odkryć i inspiracji.  

Izabela Sobieszczuk 

Koty są wyjątkowe i każdy, kto dzieli z nimi życie, wie o tym doskonale.   

Mruczkom, z okazji ich święta życzymy pełnej miseczki, mądrej opieki, ciepłego domu i własnego człowieka. 

Wszystkim zaangażowanym w akcję - dzieciom i ich rodzicom, nauczycielkom oraz darczyńcom za zaangażowanie i okazane 

kotom serce – wielkie dzięki! 

Więcej o Dniu Kota i konkursie recytatorskim przeczytają Państwo na stronie Gminy Czaplinek. 

https://www.czaplinek.pl/aktualnosc/swiatowy-dzien-kota-obchodzony-w-przedszkolu-publicznym-w-czaplinku 
 

Iwona Mierzejewska, nauczycielka Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Życie z pasją - pasja pani Bogusławy 

W moim przypadku pasja to może za duże słowo, ja po 

prostu lubię coś tworzyć, a ulubionym zajęciem jest szeroko 

rozumiane rękodzieło. Sama nie wiem jak to się u mnie 

zaczęło. Może wpływ po trosze miały czasy, w których 

przyszło mi dorastać. Jak chyba każda nastoletnia 

dziewczyna chciałam się modnie ubrać, a w sklepach nie 

było wielkiego wyboru. Mając 17 lat szyłam sobie ubrania z tego, co było wówczas dostępne np. z ufarbowanego wcześniej 

materiału na pieluchy (tetry) powstawały falbaniaste spódnice i sukienki, z trykotu  (mama koleżanki pracowała w zakładzie 

krawieckim szyjącym ubranka dla niemowląt) piękne kimonowe bluzki i tuniki ozdabiane modną wówczas złota nitką, czy 

innymi własnoręcznie wykonanymi aplikacjami.  

Chyba dobrze mi to szycie wychodziło, bo z moich umiejętności korzystały też koleżanki mojej mamy. Potem przyszły inne 

lepsze czasy, nowe obowiązki i moje umiejętności krawieckie zostały jakby uśpione. Bardziej pochłaniało mnie 

wykonywanie dekoracji czy to w domu, czy w pracy z okazji zbliżających się świat, czy realizowanych przedsięwzięć 

bibliotecznych. Jak to w szkolnej rzeczywistości bywa, często trzeba jak to się mówi zrobić coś z niczego. Co prawda są  

w sklepach różności, ale widząc ceny podpatrywałam ich wykonanie i doszłam do wniosku, że na moje dekoratorskie 

potrzeby jestem w stanie sama wykonać różne przedmioty i ozdoby. Oprócz tego zauważyłam, że lubię  to moje zajęcie 

rękodzielnicze, a efekt końcowy sprawia mi radość.  

Ważnym elementem tego rodzaju działalności jest recykling, czyli powtórne wykorzystywanie surowców. Ja już mówię, że 

mam skrzywienie zawodowe, bo jak mam coś wyrzucić do śmieci, to się od razu zastanawiam czy nie mogę tego jakoś 

wykorzystać. Moje wytwory powstają z użyciem makulatury, puszek, szklanych słoiczków, plastikowych butelek czy tkanin 

pozyskanych z używanej odzieży w dobrym stanie.  

Staram się zarażać tym moim małym rękodziełem uczniów naszej szkoły. Kilka lat prowadziłam kółko artystyczno-

techniczne, realizowałam też w bibliotece (jako zajęcia pozalekcyjne) innowację pedagogiczną pn. „Szkoła szycia – warsztaty 

krawieckie”, na którym uczniowie klas 5-6 nabywali umiejętności z szycia ręcznego i na maszynie, wykonując zarówno 

przedmioty użytkowe typu poszewka na poduszkę, torba na zakupy, igielnik dla babci, jak i dekoracyjne krasnale, poduszki 

sowy, materiałowe tulipany itp.  

Umiejętności krawieckie wykorzystałam również jako wolontariusz szyjący maseczki ochronne dla lokalnej społeczności, 

chroniące przed zachorowaniem na COVID – 19. Pandemia trochę przystopowała moje szkolne działania, lecz w domowym 

zaciszu, w wolnych chwilach oddaję się mojemu ulubionemu zajęciu, którym ostatnio stało się robienie różnych krasnali, 

począwszy od tych zimowych, świątecznych po wiosenne wersje. Chętnie przygarnia je rodzina i znajomi, co niezmiernie 

mnie cieszy, bo najważniejsze jest odnajdywanie radości w naszej codzienności. 

 

Bogusława Fredyk, nauczyciel biblioteki 

Pasja Amelki 

Witam! Nazywam się Amelia Rogowska, chodzę do klasy 8e Szkoły Podstawowej  

w Czaplinku. Opowiem trochę o mojej pasji - graniu na ukulele. Pierwszy raz z tym 

instrumentem spotkałam się w maju 2019 roku na YouTube. Zaczęłam się tym coraz 

bardziej interesować i po kilku miesiącach kupiłam swoje ukulele. Było to  

w październiku i we wszystkich szkołach muzycznych był już limit chętnych, ale 

udało się, zaczęłam naukę gry w CZOK-u.  

Ukulele jest jednym z łatwiejszych instrumentów strunowych. Ma tylko 4 struny  
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i jest dużo mniejsze od np. gitary, w związku z tym bez problemu mogę je zabierać gdzie chcę. Na początku dość ciężko było 

nauczyć się poprawnego trzymania akordów oraz bicia, ale po 3 latach gry mogę stwierdzić, że bardzo lubię to robić i że 

całkiem dobrze mi to wychodzi. 

 

Amelia Rogowska 

Pasja Mieszka 

Mam na imię Mieszko. Mam 8 lat. Bardzo interesuję się szachami - to moja pasja. 

Moje największe dotychczasowe osiągnięcie to zwycięstwo partii na czas  

i pochwała od trenera szachów. Naprawdę polecam ten sport, który trenuje 

myślenie. Planuję też nauczyć mamę grać w szachy, a wtedy będziemy więcej 

czasu spędzać razem.  

 

Mieszko Mazur  

koordynator programu klas 1-3 - Marlena Czech  

pomysłodawca programu - Zyta Jurczyszyn 

XII Bieg Charytatywny im. chor. Kazimierza Masiowskiego 

W niedzielne przedpołudnie 6 marca 2022 r. pomimo zimowej 

temperatury i niewielkiej ilości słonecznych promieni, grupie 

aktywnych biegaczy i maszerowiczów udało się rozgrzać 

atmosferę w parku miejskim przy ul. Wałeckiej w Czaplinku. 

Zebrali się po to by charytatywnie i aktywnie upamiętnić 

wszystkich tych, którzy zdobywali nasze ziemie i włączyć je 

ponownie do macierzy. 

Rozpoczęło się bardzo rodzinnie, bo po otwarciu zawodów, 

którego dokonał zastępca burmistrza Czaplinka Janusz 

Bartczak jako pierwsze wybiegły dzieci 3 i 4, a następnie 5 i 6 

letnie na odcinku 100 m, oczywiście przy wsparciu rodziców  

i dorosłych opiekunów. Dla każdego przewidziane były pamiątkowe medale i drobne upominki. Po tej rozgrzewce nastąpiły 

rywalizacje dzieci i młodzieży szkolnej na dystansach od 400 do 1200 m, gdzie mocno dało się odczuć emocje i doping 

zebranej publiczności oraz najbliższych. Oprócz pamiątkowych medali zostały wręczone wyróżnienia dla trzech najlepszych 

biegaczy i biegaczek w każdej kategorii wiekowej wśród dzieci i młodzieży.  

Wraz z wybiciem godziny 11:00 wystartowało 74 zawodników i zawodniczek w biegu głównym na dystansie 5 km, który  

z parku miejskiego wiódł wzdłuż jeziora Czaplino do plaży miejskiej i po okrążeniu pagórka z miejscową kawiarnią 

następował powrót. Dwie pętle, bo tyle należało wykonać, przebiegały głównie po drogach gruntowych i miejscami dość 

miękkich z niewielkimi wzniesieniami. Chwilę za biegaczami wystartował marsz Nordic Walking, w którym wzięło udział  

22 uczestników.  

Najlepszymi wśród biegaczy byli: Ryszard Szacho-Głuchowicz z Sypniewa (19:39.48), Cyprian Chwiałkowski z Machlin 

(20:05.00) i Tomasz Chmielewski z Barwic (20:45.40) oraz Olga Sielatycka z Czaplinka (24:00.82), Adriana Rużanowska  

z Wałcza (24:24.32) i Katarzyna Maciejewska z Drawska Pomorskiego (25:39.61). Natomiast w konkurencji Nordic Walking 

najszybsi byli: Piotr Brzozowski ze Sławna (29:54.91), Krzysztof Pyrek z Wałcza (29:58.66) i Roman Wojtczak z Czaplinka  
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(30:02.66) oraz Urszula Wojtczak z Czaplinka (35:48.98), Ewa Niedźwiedź (40:30.69) i Anna Pietrzyk (41:13.89) obie panie  

z Kalisza Pomorskiego. 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina wraz z Gminą Czaplinek.  

W wydarzeniu wzięło udział 133 uczestników. Wpisowym była darowizna na rzecz Hani Dąbrowskiej, która potrzebuje 

funduszy do ciągłej rehabilitacji i dzięki tej bardzo dobrej frekwencji udało się zebrać 3842,01 zł. Wielkie brawa!  

Oczywiście nie odbyło by się to wszystko bez wsparcia: druhów z OSP Czaplinek, którzy zabezpieczali miejsce startu i mety 

oraz trasę, Czaplineckiego Ośrodka Kultury zapewniającego opiekę i atrakcje dla dzieci, pysznej zupki od Fast Food Kusa 

Wojciech oraz cudownych wolontariuszek z MOW w Czaplinku i wszystkich, którzy wsparli tą inicjatywę swoją pracą. 

Ogromne podziękowania dla sponsorów: Rimaster Poland Sp. z o.o.., Orskov Foods S.A., DS Sp. z o.o. Kluczewo,  Kabel-

Technik-Polska Sp. z o.o. oraz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.  

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie oraz wspólną rywalizację we wspaniałej atmosferze. Zapraszamy na kolejne 

nasze wydarzenia biegowe, najbliższe w ostatnią sobotę września - V jubileuszowy Bieg Rybaka.  

 

Piotr Tylman, Grupa Biegowa „Rundorfina” 

Weekendowe zmagania drużyny seniorek Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek 

W miniony weekend 5-6 marca 2022 r. drużyna seniorek 

Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek rozegrała kolejne mecze w III 

zachodniopomorskiej lidze kobiet.   

W sobotę 5 marca udaliśmy się do Polic, gdzie w hali 

widowiskowo-sportowej przy ulicy Siedleckiej mierzyliśmy się 

z miejscowym zespołem UKS SMS Police. W pierwszych 

dwóch setach zarysowała się przewaga rywalek we wszystkich 

elementach siatkarskiego rzemiosła; wygrywają odpowiednio 

25:10 oraz 25:13. Trzecia partia, w przeciwieństwie do 

poprzednich odsłon, od samego początku stoi pod znakiem 

wyrównanej gry ze strony obydwu zespołów. Walka toczy się 

punkt za punkt, ale po emocjonującej końcówce i asie 

serwisowym Mai Waszajło wygrywamy 31:29. W czwartym 

secie na parkiecie znowu dominuje zespół z Polic, który wygrywa pewnie tę odsłonę meczu 25:9 i całe spotkanie 3:1. 

Podsumowanie meczu UKS SMS Police - KPS Czaplinek: 3:1 (25:10, 25:13, 29:31, 25:9).  

Nasza drużyna nie miała zbyt wiele czasu na regenerację, gdyż już w niedzielę 6 marca rozegrała kolejny mecz ligowy. W hali 

widowiskowo-sportowej w Czaplinku graliśmy z zespołem UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin I. Od samego początku 

pierwszego seta na prowadzeniu znajduje się drużyna rywalek, a jej przewaga w połowie seta wynosi aż 6 punktów (10:16). 

Wtedy następuje poprawa gry naszego zespołu, który stopniowo odrabia straty i doprowadza do remisu 19:19. Następnie 

wychodzimy na 3-punktowe prowadzenie, którego niestety nie potrafiliśmy utrzymać. Na szczęście rozstrzygamy tego seta 

na naszą korzyść wygrywając go 27:25, a decydujący punkt asem serwisowym zdobyła Aleksandra Kaczir. Druga partia to 

wyrównana walka z obydwu stron do stanu 8:8. W kolejnych minutach tej odsłony spotkania zwiększamy przewagę 

punktową i wygrywamy ją 25:20. Początek trzeciego seta to gra punkt za punkt do stanu 4:4. Lepsza gra zespołu 

szczecińskiego pozwalała mu wyjść na kilkupunktowe prowadzenie, które w pewnym momencie wynosi 6 punktów (6:12). 

Pomimo starań nasza drużyna nie odrobiła tych strat i przegrywa 21:25. Czwarta partia wygląda podobnie jak trzecia: 

wyrównana walka w początkowej fazie, a następnie prowadzenie rywalek kilkoma punktami, który doprowadza do remisu 

w meczu 2:2, wygrywając tego seta 25:18. O zwycięstwie w tym spotkaniu zadecydować musiał więc tie-break. Przy zmianie  
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stron w piątym secie prowadzimy dwoma punktami (8:6). Od tego stanu pozwalamy zdobyć rywalkom jedynie 3 punkty  

i dzięki dobrej grze zwyciężamy w tej partii pewnie 15:9 i w całym meczu 3:2. 

Podsumowanie meczu KPS Czaplinek - UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin I: 3:2 (27:25, 25:20, 21:25, 18:25, 15:9). 

Drużyna seniorek w obydwu weekendowych spotkaniach wystąpiła w składzie: Aleksandra Kłoss, Karolina Stróżyk (kapitan), 

Patrycja Kuzio, Lidia Michaliszyn, Beata Kalka, Maja Waszajło, Roksana Waszajło (libero), Julia Rakowska, Aleksandra Kaczir, 

Zuzanna Zalewska.  

Dziękujemy naszym zawodniczkom za podjętą walkę w tych meczach oraz licznie zgromadzonej publiczności w hali  

w Czaplinku za doping. 

 

Więcej o osiągnięciach naszych siatkarek przeczytają Państwo na stronie Gminy Czaplinek: 

www.czaplinek.pl oraz fb KPS Czaplinek: https://www.facebook.com/kpsczaplinek 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

Pierwszy Turniej Akademii Piłkarskiej Czaplinek z cyklu KTP CUP 2022 

W sobotę 12 marca 2022 r. Akademia Piłkarska 

Czaplinek żak młodszy (rocznik 2014) prowadzona 

przez trenera Rafała Skibickiego była gospodarzem 

pierwszego turnieju z cyklu KTP CUP 2022. Mecze 

rozgrywane były w hali widowiskowo-sportowej  

w Czaplinku, a w zawodach udział wzięło 8 drużyn 

podzielonych na dwie grupy. W grupie niebieskiej 

rywalizowały zespoły: AP Czaplinek niebiescy, Wrzos 

Borne Sulinowo, SP Junior Kalisz Pomorski oraz Orzeł 

Łubowo. W grupie zielonej między sobą grały: AP 

Czaplinek zieloni, Światowid Łobez, AP Drawsko 

Pomorskie oraz AP Szczecinek. 

Drużyna AP Czaplinek niebiescy zajęła 1 miejsce w grupie z wynikiem 7 punktów, strzelając przy tym 11 bramek i tracąc 

tylko jedną. Do następnej fazy turnieju zespół awansował z pierwszego miejsca, gdzie w półfinale wygrał z drużyną ze 

Szczecinka 4:1. Finał wywołał mnóstwo emocji. Nasza drużyna po zaciętym meczu, pełnym w szybkich akcji na wysokim 

poziomie, musiała uznać wyższość zespołu z Drawska Pomorskiego, który wygrał 1:0. Najlepsi strzelcy drużyny AP Czaplinek 

niebiescy: Kaniewski Stanisław - 8 bramek, Rutkowski Jakub - 6 bramek, Rogalska Łucja - 1 bramka. 

Zespół AP Czaplinek zieloni zajął 4 miejsce w grupie. W kolejnej rundzie zmierzył się z Orłem Łubowo ulegając w tym meczu 

0:2. W swoim ostatnim spotkaniu w turnieju drużyna zielonych pokazała charakter i zacięcie walczyła o jak najlepszy wynik. 

Niesieni dopingiem z trybun pokonali zespół z Bornego Sulinowa 2:0 po dwóch bramkach Leny Pawłowicz. 

W czasie turnieju zarówno zawodnicy jak i goście mieli do dyspozycji „szwedzki stół” pełen wypieków, różnorodnych ciast, 

owoców, soków oraz ciepłą kawę i herbatę. W krótkiej przerwie zawodnicy zjedli również ciepły posiłek. Chcielibyśmy 

podziękować zarządowi AP Czaplinek oraz wspaniałym rodzicom, którzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania  

i przygotowali smaczny poczęstunek. 

AP Czaplinek na sobotnim turnieju reprezentowali: Dziekan Arthur, Kaniewski Stanisław, Rutkowski Jakub, Rogalska Łucja, 

Głowa Wojciech, Bołdysz Aleksander, Kobeluk Kazimierz, Fujarski Tymoteusz, Swędzikiewicz Jan, Pawłowicz Lena, Wojtczak 

Filip, Młynarczyk Jakub, Matuszak Kacper, Kotowicz Nikodem, Meszka Antoni oraz Sapiński Michał. 

Na zakończenie turnieju każdy z uczestników otrzymał medal, a 3 najlepsze drużyny okazałe puchary. Nagrodę dla króla  
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strzelców dostał zawodnik drużyny z Łobza - Stanisław Imiński. Wyróżnienie oraz statuetka dla najlepszego bramkarza 

przyznana została bramkarzowi AP Czaplinek - Arthurowi Dziekanowi. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Juliana 

Stoińskiego (AP Drawsko Pomorskie), który strzelił zwycięską bramkę w meczu finałowym. 

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco: 1 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, 2 AP Czaplinek 

niebiescy, 3 SP Junior Kalisz Pomorski, 4 UKS Akademia Piłkarska Szczecinek, 5 Światowid 63 Łobez, 6 LKS Orzeł Łubowo,  

7 AP Czaplinek zieloni, 8 MKS Wrzos Borne Sulinowo. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych turniejach. 

Więcej o osiągnięciach naszych młodych piłkarzy znajdą Państwo w stronie Gminy Czaplinek: 

www.czaplinek.pl oraz fb Akademii Piłkarskiej Czaplinek:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063554284365 

 

Erwin Biegajło, prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

Puchar Polski w Steel Darcie 

Dnia 26 lutego 2022 r. Czaplinecka Liga Darta po raz kolejny zorganizowała 

dwudniowy turniej  o Puchar Polski w Steel Darta. Miejscem spotkania była 

tradycyjnie restauracja „Pomorska”.  

W rozgrywkach wzięło udział 17 pań oraz 102 panów. Rozgrywki zakończyły się  

w późnych godzinach nocnych. W kategorii panów najlepszy okazał się Tytus 

Kanik z Poznania, który pokonał w finale Adama Zapaśnika z Elbląga. Dużym 

sukcesem było zajęcie przez  Romana Tomczaka mieszkańca Czaplinka III miejsca 

wśród renomowanych zawodników. Najlepszą zawodniczką została Joanna Janiec  

z Koszalina, wygrywając z Justyną Siwek ze Szczecina. 

W drugim dniu rozgrywek do tarcz stanęło 12 pań i 62 panów. Tym razem I 

miejsce wywalczyła Joanna Popiel z Bydgoszczy, pokonując w finałowym starciu 

Ewelinę Modrzejewską ze Środy Wielkopolskiej. Podczas niedzielnych rozgrywek 

najlepszy okazał się po raz kolejny Tytus Kanik, pokonał w finale Konrada 

Pawłowskiego z Leszna . 

Tegoroczne zawody zgromadziły wielu zawodników z różnych rejonów Polski. 

Nie byłoby tak wspaniałej imprezy, gdyby nie hojność tutejszych sponsorów . Pragniemy podziękować władzom miasta 

Czaplinka, firmie Motherson , Gospodarstwu Pasiecznemu Maja, sklepowi Grene, firmie Marmet Mariusz Kisiel, oraz 

DartTown. 

 

Agata Tomczak 

Portret ulicy Długiej (Cz. 3) 

Dwie poprzednie części artykułu pozwoliły nam prześledzić losy ulicy Długiej. Aby obraz dziejów tej ulicy był pełniejszy,  

w tej części prezentuję szereg dodatkowych informacji, które mogą zainteresować czytelników. 

Powojenne zmiany w zabudowie ulicy Długiej możemy prześledzić  na załączonych fotografiach przedstawiających dawny 

wygląd tej ulicy oraz wygląd aktualny. Zdjęcia przedstawiają te same fragmenty ulicy. 

A teraz kilka ciekawostek związanych z ulicą Długą.  

Układ ulic najstarszej części miasta jest ściśle związany z topografią przesmyku między jeziorami Drawsko i Czaplino. 

Efektem dostosowania sieci ulicznej do konfiguracji terenu jest między innymi charakterystyczny tarasowy układ ulic  
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biegnących wzdłuż przesmyku.  

Obserwując  panoramę miasta od strony jeziora Drawsko lub wędrując ulicą Górną przecinającą przesmyk zauważamy, że 

ulice Moniuszki, Sikorskiego, Długa i Jeziorna na przeważającej długości leżą na różnych poziomach tworząc na zboczu 

opadającym w stronę jeziora Drawsko charakterystyczne tarasy. Szczególnie wyraźny jest taras utworzony przez ulicę Długą. 

Odcinki dwóch ulic (tzn. Górnej i Ogrodowej) łączące Długą z Jeziorną były wyjątkowo strome, w związku z czym opadające 

w stronę ulicy Jeziornej jezdnie zastąpiono schodami. Do lat 60-tych XX stulecia były tu strome jezdnie wybrukowane 

„kocimi łbami”. 

Przy ulicy Długiej znajdowały się w przeszłości trzy pompy uliczne. Na przedwojennym planie miasta zaznaczono lokalizację 

dwóch pomp (w sąsiedztwie posesji nr 6 oraz w sąsiedztwie posesji nr 31), trzecią natomiast widzimy na fotografii z 1961 

roku w sąsiedztwie posesji nr 55.  W tym miejscu warto dodać, że pompy uliczne jeszcze nawet w końcu lat 

siedemdziesiątych były podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla znacznej części mieszkańców Czaplinka.  

W niektórych częściach miasta pompy musiały funkcjonować jeszcze nawet w latach osiemdziesiątych, gdyż  - jak podaje 

Jerzy M. Roszkowski w wydanej w 1985 r.  monografii „Czaplinek i starostwo drahimskie ” - do roku 1983 do rozbudowującej 

się stale sieci wodociągowej podłączono dopiero około 40 % budynków. Według informacji otrzymanej od pracownika 

czaplineckich wodociągów, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych miasto posiadało jeszcze 42 pompy 

komunalne, zlokalizowane zarówno na ulicach (jako pompy publiczne) jak i na podwórzach posesji administrowanych przez 

miasto.  

Jednym z ciekawszych obiektów stojących przy ulicy Długiej jest dom 

nr 29. Przez wiele powojennych lat na parterze tego budynku 

znajdowała się przychodnia dentystyczna. Do 1980 roku  pracował w 

niej odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta Czaplinka” 

stomatolog Stanisław Hojdys, który mieszkał wraz z rodziną na piętrze. 

Pochodził on z Wadowic i był  szkolnym kolegą Karola Wojtyły – 

przyszłego papieża Jana Pawła II.  Karol Wojtyła, będąc już kapłanem, 

bywał w tym domu jako gość państwa Hojdysów przy okazji spływów 

kajakowych. Wydarzenia te upamiętnia tablica umieszczona na ścianie 

budynku. Tu warto przypomnieć, że w 2005 roku ustawiono nad 

jeziorem Drawsko pomnik  Papieża na pamiątkę pobytu  

w Czaplinku Karola Wojtyły uczestniczącego w roku 1955  

w rozpoczynającym się na tym jeziorze spływie kajakowym rzeką Drawą. (koniec) 

 

Zbigniew Januszaniec 

Ul. Długa. Widok od zbiegu z ul. Jagiellońską w kierunku południowym w 1961 r.  (fot. L. Kozakiewicz) i w 2021 r. (fot. Zb. Januszaniec) 

Tablica pamiątkowa na budynku Długa 29  
(2021 r., fot. Zb. Januszaniec) 
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Obchody 77. Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze 

W czwartek 3 marca 2022 roku o godz. 12:00 na Cmentarzu 

Komunalnym w Czaplinku, odbyły się obchody 77. Rocznicy 

Powrotu Polskości na Pomorze. Uroczystość rozpoczęła się 

odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Tuż po tym odmówiono 

modlitwę za poległych, którą poprowadził ksiądz Wiesław 

Psionka, a następnie pod pomnikiem złożono kwiaty oraz 

znicze. 

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Gminy 

Czaplinek, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, 

OSP Czaplinek, harcerze, poczty sztandarowe, delegacje szkół  

i przedszkoli, zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń oraz 

mieszkańcy gminy Czaplinek.  

Po uroczystościach na cmentarzu Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wraz z komendantem Straży Miejskiej udali się na 

ul. Parkową, gdzie pod tablicą pamiątkową złożyli wiązankę i zapalili znicze oddając hołd poległym w walkach o wolność.  

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

Promocja 

„Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem” dla osób chorych na padaczkę 

W sobotę 26 lutego 2022 r. odbył się marsz i bieg pn. „Zdrowiej 

z kijkami, zdrowiej biegiem”, którego celem było okazanie 

solidarności z osobami chorymi na padaczkę.  

W akcji uczestniczyły 43 osoby, w tym 31 osób, które 

postanowiły pokonać trasę 8,5 km z kijkami nordic walking oraz 

12 biegaczy. W wydarzeniu wzięli udział zarówno seniorzy, 

osoby regularnie trenujące bieganie i nordic walking, ale 

również młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Czaplinku i młodzież z Czaplinka.  

Na stracie wszyscy uczestnicy dostali opaskę na głowę z logo 

gminy Czaplinek, jako pamiątkę uczestnictwa w tym 

wydarzeniu. Jako pierwsi wyruszyli kijkarze, rozgrzewkę których zadbała pani Zyta Jurczyszyn, instruktorka nordic walking. 

Pani Zyta z ogromną radością przekazywała niezwykle ważne zasady chodzenia z kijkami. Na trasie również dzieliła się swoją 

wiedzą i udzielała wskazówek poprawnego spacerowania z kijkami.  

Kilka minut później w trasę wyruszyli biegacze, których rozgrzewkę poprowadził Piotr Tylman z grupy biegowej Rundorfina.  

Wszyscy szczęśliwie spotkali się w Ośrodku Sportów Wodnych by ogrzać się przy ognisku, upiec kiełbaskę, wypić gorącą 

kawę i herbatę. 

Na ognisko przybył również zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak, który wspólnie z uczestnikami spędził miły czas 

przy ognisku. Tym razem nie uczestniczył w marszu, natomiast w przeszłości niejednokrotnie miał do czynienia ze spacerami 

nordic walking.  

Był to czas aktywności, okazania solidarności z chorującymi na epilepsję oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami 

„Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem”.  

 

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

W weekend 5-6 marca 2022 roku członkowie Stowarzyszenia 

Tempelburg z Czaplinka wspólnie  z Harcerskim Ośrodkiem 

Wodnym Uraz, Stowarzyszeniem Wodnym „Sir Edwards”, 

płetwonurkami z grupy Euforia Dive, WOPR Rogoźno oraz  

z drużynami harcerskimi „Wataha” z Pomierzyna oraz „Leśna 

Brać” z Połczyna-Zdroju, spotkali się, aby zrealizować 

zaplanowane działania nad jeziorem Drawsko. Oczyszczanie 

linii brzegowej z nagromadzonych śmieci, uporządkowanie 

terenu przyległego do Ośrodka Harcerskiego to tylko część 

wykonanych prac zarówno na ziemi, jak i pod powierzchnią 

wody. Przybyła młodzież miała okazję poznać sprzęt 

detektorystyczny, zobaczyć i sterować dronem podwodnym 

przekazanym przez Zarząd Powiatu Drawskiego oraz 

obserwować płetwonurków podczas pracy. To pierwsza z wielu akcji ekologicznych zaplanowanych na ten rok na terenie 

gminy Czaplinek oraz powiatu drawskiego przez Stowarzyszenie Tempelburg. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

Potyczki z polszczyzną z bibliotece 

24 lutego z okazji Dnia Języka Ojczystego, uczniowie 

Szkoły Podstawowej wzięli udział w „Potyczkach  

z językiem polskim”. Sprawdzali oni swoje umiejętności 

podczas rozwiązywania krzyżówek, czytali łamańce 

językowe, prezentowali wiersze Jana Brzechwy poprzez 

odgrywanie różnych postaci, np. kłótliwej sąsiadki, 

sprawozdawcy sportowego i sprawdzali znajomość 

pisowni wyrazów ze słowem „nie”. Podczas pojedynku 

ortograficznego, weryfikowali swoją wiedzę  

i umiejętności poprzez uzupełnianie wyrazów z „ż”  

i „rz” oraz z „u” i „ó”. 

W spotkaniu uczestniczyły cztery klasy piąte i dwie 

szóste. Mistrzami potyczek zostali reprezentanci klasy 5 

D, a wicemistrzostwo przypadło 6 B.  

Wszyscy uczestnicy potyczek otrzymali dyplomy, piękne długopisy z logo biblioteki, a mistrzom i wicemistrzom zostały 

wręczone nagrody książkowe. 

Słodki poczęstunek zakończył uczniowskie zmagania. 

Organizatorem „Potyczek z polszczyzną” była nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku Bogusława Fredyk   

i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku dyrektor Eugenia Szastko oraz st. bibliotekarz Hanna Rymar. 

 

Hanna Rymar, st. bibliotekarz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku 

Promocja, Biblioteka 
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