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Artystyczne zajęcia w CzOK-u 

Warsztaty z Brzechwą. Wieloryb i słoń 

W Czaplineckim Ośrodku Kultury trwają  zajęcia z cyklu „Warsztaty z Brzechwą”. W marcu br. łącznie ponad 

siedemdziesięcioro dzieci z różnych przedszkoli zapoznało się z wierszami „Wieloryb” i „Słoń”. Uczestnicy usłyszeli wiele 

ciekawostek z życia tych, zapierających dech w piersiach, zwierząt.  Własnoręcznie wykonali też radosne mini-zabawki  

z papieru. Tematyka zainteresowała wielu z nich, o czym świadczyły trafne odpowiedzi przedszkolaków na zadawane 

pytania, np. ile waży język wieloryba? (tyle, co słoń), co wiemy o trąbie słonia? (ma sto tysięcy mięśni). Wszystkim dzieciom  

i paniom nauczycielkom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i aktywny udział w zajęciach. 

 

Warsztaty wielkanocne dla dzieci. „Plastusie” i „Supertwory” 

W marcu br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbyły się wielkanocne zajęcia stałe w grupach „Plastusie”(dzieci w wieku 5-6 

lat) i „Supertwory”( 7-9 lat). Dzieci miały możliwość własnoręcznego wykonania tradycyjnych symboli wielkanocnych: 

gigantycznej pisanki oraz ludowej palmy wielkanocnej. Uczestnicy poznali też najważniejsze informacje dotyczące 

pochodzenia tych przedmiotów, nawiązujących do życia Chrystusa. Dzieci z wielką pieczołowitością i skupieniem zmieniały 

widniejące na ich malarskich paletach barwy podstawowe (niebieski, czerwony, żółty) na pochodne (pomarańczowy, zielony 

i  fioletowy) przenosząc je następnie na skorupkę jaja; wyplatały też kwiaty i zboża z papieru, które umieszczały na palmach. 

Efekty ich pracy, widoczne na zdjęciach na facebooku, zachwyciły nie tylko samych rodziców. Brawo młodzi artyści! 

Warsztaty Filcowania Pisanek dla dorosłych. „Pięknotwory” 

W kwietniu w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbyły się wielkanocne Warsztaty Filcowania Pisanek w grupie „Pięknotwory” 

dla dorosłych. Uczestnicy doświadczyli blasków i cieni techniki filcowania na sucho, ozdabiając jajko przez przeszło trzy 

godziny. Niektórzy kilkukrotnie zaczynali od nowa, nie obyło się nawet  bez połamania igieł, jednak wreszcie światło dzienne 

ujrzały wspaniałe, kolorowe, wełniane pisanki. 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rękodziełem na następne Warsztaty Tworzenia Obrazów Filcowych, które 

odbędą się w poniedziałek 9 maja w godzinach 16-19 w sali kominkowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Koszt to 45 zł/os 

(płatność do 30 kwietnia). Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie 94 375 55 06 lub osobiście. 

Serdecznie zapraszamy! 

Wszystkie opisane warsztaty przeprowadziła pani Joanna Branicka. 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 
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Informacja z XLIV Sesji Rady Miejskiej 

31 marca 2022 roku o godz. 12
00

 odbyła się XLIV 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 9 radnych, 6 radnych obradowało 

zdalnie (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Ewa Sobczak, Maciej Bernat, Władysław Wojtowicz, Grzegorz 

Gabryś).  

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2022 - podjęła 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych; 

b. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Czaplinek na lata 2022 – 2025 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

c. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022 - 2031 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 

radnych; 

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

oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Tomasz Marciniak) w obecności 15 radnych; 

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

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

w obecności 15 radnych; 

h. nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - 

podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

i. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

j. wydzierżawienia na okres dziewięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” 

w obecności 15 radnych. Radny Szymon Pastuszek wyłączył się z głosowania; 

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

mieszkańca. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że istnieje konieczność zwiększenia stawki z 23,00 zł na 31,00 

zł od osoby w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Natomiast, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyniesie 62,00 zł od każdego mieszkańca - podjęła 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” (radni: 

Marcin Czerniawski, Michał Olejniczak, Szymon Pastuszek) oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Tomasz Marciniak)  

w obecności 15 radnych. 

 

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



Biuro Rady, ZGK 
Biuletyn Informacyjny kwiecień 2022 

5 

- zmiany uchwały Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób 

fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso - podjęto 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

-  zmiany uchwały Nr XLIII/403/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia i określenia 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - interwencyjnym w Gminie Czaplinek - podjęto 15 

głosami „za” w obecności 15 radnych.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Informacja z XLV Sesji Rady Miejskiej 

6 kwietnia 2022 roku o godz. 8.00 odbyła się XLV 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 9 radnych, 6 radnych obradowało zdalnie (radni: Anna Kucharczyk, Aleksandra Ławrukiewicz, Anna 

Minkiewicz, Ewa Sobczak, Władysław Wojtowicz i Grzegorz Gabryś).    

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

a. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych. Podjęcie uchwały było 

konieczne w związku z zadaniem pn. „Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu 

Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej” dofinansowanym z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Zadanie to oszacowane na poziomie 6 500 000,00 zł uzyskało dofinansowanie z wymienionego 

programu w kwocie 6 175 000,00 zł tj. 95%, natomiast kwota 325 000,00 zł tj. 5% jest uzupełnieniem ze środków 

własnych Gminy Czaplinek; 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 

radnych. 

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Nowe nasadzenia roślin cebulowych 

Rośliny cebulowe głównie kojarzone są z wiosną. Zakwitając, obwieszczają rychły 

koniec zimy. Sprawiają, że zarówno małe jak i większe rabaty zaczynają pięknie 

wyglądać, a jednocześnie poprawiają ich bioróżnorodność. 

Pierwszy raz od bardzo długiego czasu zagościły na czaplineckich skwerach symbole 

wiosny. 

Jesienią ubiegłego roku Spółka ZGK zakupiła ponad 12 tysięcy cebulek krokusów, 

tulipanów, hiacyntów oraz kilkadziesiąt lilii i koron cesarskich. Pracownicy działu 

Zieleni Miejskiej Spółki przygotowali podłoże i wysadzili cebulki na terenach zielonych 

na Rynku Miejskim, placu 3-go Marca, na rozjeździe obok szkoły przy ulicy Słonecznej, 

przy wjeździe na teren Osiedla Wieszczów przy ulicach Mickiewicza i Żeromskiego, 

wzdłuż ulicy Drahimskiej na wjeździe do miasta oraz na nowo urządzonych terenach 

przy ulicy Drahimskiej,  przed zjazdem w Aleję Żeglarzy i pomiędzy ulicami Młyńską  
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ZGK, USC, Klub Senior+ 
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i Słoneczną. Tulipany w kolorach białym i czerwonym zdobią, okalając kontur Polski ułożony z kostki wokół głazów  

i wypełniony drobnymi kamykami, na zagospodarowanym w nowej aranżacji terenie przy ulicy Parkowej. 

Po zimowych szarościach możemy wreszcie nasycić oczy różnorodnością barw i bogactwem kształtów i zapachów. 

Marian Jerzy Rutowicz, prezes ZGK Sp. z o.o. Czaplinek 

Jubileusz 90 lat urodzin pani Emilii Dębowskiej z Broczyna  

17 kwietnia 2022 r. jubileusz 90 lat urodzin uroczyście obchodziła pani 

Emilia Dębowska z Broczyna.  

Z tej okazji kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Fedorowiat–

Nowacka złożyła dostojnej Jubilatce w imieniu burmistrza Czaplinka 

życzenia urodzinowe. W dniu 90. rocznicy urodzin pani Emilii przekazano 

bukiet wspaniałych życzeń uśmiechu, szczęścia i radości każdego dnia 

oraz wszelkiej pomyślności. To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie 

zdarza się często. 90 lat życia to piękny wiek. To przeogromna skarbnica 

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

najdroższe Jubilatce osoby. Życzymy dostojnej Jubilatce dalszych spokojnych lat w zdrowiu i szczęściu oraz uśmiechu  

i pogody ducha na co dzień. 

 

Małgorzata Fedorowiat–Nowacka, kierownik USC w Czaplinku 

 

Podziękowania Jubilatki 

Serdecznie dziękuję burmistrzowi Czaplinka panu Marcinowi Naruszewiczowi za pamięć oraz przekazane życzenia. 

Dziękuję również rodzinie oraz wszystkim, którzy pamiętali o moich urodzinach i przesłali mi życzenia.  

Emilia Dębowska 

Przedświąteczny czas w Klubie Senior+ 

Święta Wielkanocne to czas, któremu towarzyszy wiele tradycji - 

malowanie jaj, Wielki Tydzień czy Niedziela Palmowa.  Seniorzy 

bardzo dbają o to, aby kontynuować tradycje i zwyczaje związane ze 

świętami. Podczas zajęć plastycznych powstały piękne, kolorowe 

palmy. Każda inna, każda wykonana samodzielnie, według własnych 

umiejętności i kreatywności. 31 marca w klubie odbyły się warsztaty 

wikliniarskie pt. „Od patyczka do koszyczka”, które poprowadził pan 

Andrzej Dąbrowski, specjalista w tej dziedzinie. Podczas warsztatów 

seniorzy mieli okazję zapoznać się z techniką wyplatania koszyków,  

a także samodzielnie taki koszyk wykonać.  
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Wyplataniu towarzyszyło wiele emocji, ale radość i duma z własnoręcznie uplecionych koszyczków wynagrodziła trud 

pracy.  Efekt końcowy przerósł oczekiwania samych uczestników, którzy nie do końca wierzyli we własne możliwości, ale jak 

widać cierpliwość popłaca. 

Były palmy, były koszyczki, przyszedł czas także na jajeczka. W klubie gościły trzy grupy wiekowe przedszkolaków  

z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek. Podczas tych trzech dni wspólnych zajęć, seniorzy wraz z dziećmi 

dekorowali styropianowe jajeczka.  Kreatywność młodego pokolenia oraz doświadczenie seniorów to idealne połączenie, 

czego dowodem były piękne kolorowe jajka. 

12 kwietnia obyło się w klubie przedświąteczne spotkanie. Tradycyjnie ks. Kazimierz poświęcił przygotowane przez 

seniorów potrawy, wśród których nie zabrakło żurku, jajek w różnym wydaniu, kolorowych babeczek oraz drożdżowych 

koszyczków. Po wspólnym posiłku, w rodzinnej atmosferze  przyszedł czas na wspólne rozmowy oraz śpiew. 

 

Marzena Polak, instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior+ 

Wydarzenia w marcu i kwietniu 2022 roku w Klubie Seniora „Krystynka” 

Dzień Kobiet i Mężczyzn      

9 marca 2022 r.  W Świetlicy Miejskiej panowie seniorzy 

przygotowali paniom pięknie nakryte stoły, kawę i herbatę,  

a panie wręczyły kolegom seniorom słodkiego lizaka. Miłym 

akcentem, mimo nawału pracy związanej ze szkodami 

poczynionymi przez wichury, było przybycie pana Marcina 

Naruszewicza – burmistrza Czaplinka, który złożył serdeczne 

życzenia. Burmistrz również został obdarowany żonkilami  

i lizakiem. 

 

Zebranie sprawozdawcze Klubu                                                                                        

26 marca 2022 r. Zarząd Klubu złożył za ostatnie dwa lata 

sprawozdanie opisowe z realizowanych zadań oraz 

sprawozdanie finansowe. Z uwagi na rezygnację z pracy członka zarządu Wojciecha Rodżko, dokonano wyboru nowego. 

Został nim Stanisław Smoleński, którego zebrani wybrali jednogłośnie. 

  

Rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza                                                                                     

Z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza, seniorzy postanowili 23 marca 2022 r. odwiedzić Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Czaplinki i zapoznać się z publikacjami dotyczącymi tego wielkiego pioniera przemysłu naftowego. Miłą 

niespodzianką była przygotowana przez Eugenię Szastko – dyrektor Biblioteki prezentacja multimedialna o Ignacym 

Łukasiewiczu, którą seniorzy wysłuchali i obejrzeli z wielkim zainteresowaniem. 

 

Wielkanocne Jajeczko      

6 kwietnia 2022 r. Świetlica Miejska w Czaplinku stała się kolorowa, wiosenna, świąteczna, a to za sprawą pięknej dekoracji 

z forsycji, bukszpanu i żonkili. Pięknie udekorowane różnorodne potrawy z jajek, upieczone chlebki i ciasta, głównie babki 

wprowadziły ten piękny nastrój Wielkanocy. W konkursie na najpiękniej udekorowaną potrawę Komisja składająca się  

z panów wyróżniła aż 15 potraw. Za potrawy, chlebki i babki wszystkim wręczono drobny upominek związany z Wielkanocą. 



 Klub Seniora „Krystynka”, Oświata 
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Teatr „Czapla” gościom z Ukrainy  

Z inicjatywy czaplineckiego teatru „Czapla” 21 kwietnia 2022 r. Świetlica Miejska w Czaplinku stała się małym teatrem, gdzie 

członkowie tej seniorskiej formacji zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Biletem wstępu na spotkanie były 

przyniesione paczuszki z żywnością długoterminową, przeznaczoną dla gości z Ukrainy, przebywających w naszej gminie. 

 

Krystyna Wójtowicz, członek zarządu Klubu Seniora „Krystynka”  

Witaj Wiosno! 

Gdy słońce świeci i ptak ćwierka budząca się z zimowego 

letargu natura pobudza nas i daje radość życia. Wiosna to 

chyba najbardziej wyczekiwana pora roku. Z utęsknieniem 

wszyscy na nią czekamy. Wiosną świat wydaje się piękniejszy. 

Świętowanie nadejścia tej wyjątkowej pory roku na stałe 

wpisało się w harmonogram obowiązkowych uroczystości  

w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku.  

W poniedziałek 21 marca 2022 roku wszystkie grupy wraz  

z nauczycielami uczestniczyły w tradycyjnym obrzędzie pożegnania zimy i powitania wiosny. „Marzanno, Marzanno ty 

zimowa panno, ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy!” - z tymi słowami dzieci z naszego przedszkola wyruszyły na spacer  

z ekologiczną Marzanną. Głośne okrzyki i dźwięki instrumentów perkusyjnych towarzyszyły barwnemu korowodowi, który  

w poniedziałkowe przedpołudnie przeszedł ulicami naszego miasta, by powitać najpiękniejszą porę roku. Ponadto, aby 

godnie pożegnać zimę i należycie powitać wiosnę dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Dopełnieniem tej 

uroczystości było spalenie Marzanny w przedszkolnym ogrodzie. Tegoroczne powitanie wiosny było wesołe i głośne. Pogoda 

w tym dniu sprzyjała spacerom, a dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przyszła i wyraziły nadzieję, że zagości u nas na 

dobre triumfując „Niech żyje wiosna!” 

22 marca, sześciolatki z grupy Zajączki wzięły również wdział w zabawach z Panią Wiosną w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Czaplinku. 

Wiosna gorąco powitała dzieci opowiadaniem, zagadkami przyrodniczymi oraz wesołą muzyką, która porywała do tańca.  

W radosnej i miłej atmosferze kolejny dzień przedszkolaki świętowały przyjście wiosny. Serdecznie dziękujemy za 

gościnność, poświęcony nam czas i wspaniałą zabawę oraz słodki poczęstunek. Dziękujemy! 

Dzieci z barwnymi wiosennymi kwiatami wróciły do przedszkola bardzo szczęśliwe. 

 

Renata Rylik, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Kultury świata” w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

W Przedszkolu Publicznym w Czaplinku w ramach 

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do 

twarzy”, dzieci wzięły udział w zajęciach dotyczących kultur dalekich 

krajów. Głównym celem tego bloku tematycznego było rozbudzanie 

ciekawości poznawczej o otaczającym świecie, kształtowanie  

umiejętności  dostrzegania odmienności i piękna dalekiego kraju, 

szanowanie ludzi bez względu na narodowość, kolor skóry. Zajęcia 

były prowadzone z  wykorzystaniem metod aktywizujących,  
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sprzyjających szeroko pojętej aktywności poznawczej dzieci. W tym celu przedszkolne sale 

zaaranżowano na wzór omawianych kręgów kulturowych. Dzieci każdego dnia przenosiły się 

poprzez zabawy językowe, muzyczne, taneczne, kulinarne i plastyczne do dalekich i wielkich 

cywilizacji: Chin, Grecji, Włoch, Rzymian, Egiptu. Największe emocje towarzyszyły dzieciom 

bawiącym się w obszarze chińskich symboli kulturowych. Taniec smoka, przejście murem chińskim, 

poznanie ceremoniału parzenia herbaty czy próby samodzielnej degustacji makaronu ryżowego 

przy pomocy pałeczek, wprawiły dzieci w zachwyt i pobudziły ich ciekawość poznawania świata. Kulminacją tematu 

kompleksowego „Kultury świata” było zorganizowanie zabaw integrujących dzieci z Ukrainy, które przebywają od niedawna 

w naszym przedszkolu. Korowody z niebiesko-żółtymi balonami, zabawy muzyczne w języku polskim i ukraińskim, 

łamisłówka i bajki znane dzieciom ukraińskim, sprawiły  wiele radości wszystkim zaangażowanym przedszkolakom.  

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Zaświeć na niebiesko”    

W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do 

twarzy” oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, dzieci  

z Przedszkola Publicznego w Czaplinku wzięły udział w inicjatywie 

wyrażającej solidarność z osobami w spektrum autyzmu.  

Kwietniowy pierwszy dzień miesiąca cała społeczność przedszkolna 

przywitała w niebieskich barwach. Nauczycielki  z przedszkolakami 

zorganizowały zabawy sensoryczne oraz przygotowały  zajęcia tematyczne 

o potrzebach dzieci w spektrum autyzmu.  

Dzieci zaprojektowały też motylkowe ulotki, które wręczano 

przechodniom w trakcie spaceru. Przedszkolaki z radością tego dnia 

„świeciły na niebiesko”.  

Joanna Brożek, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

 

Więcej o inicjatywach realizowanych w Przedszkolu można przeczytać na stronie Gmina Czaplinek: www.czaplinek.pl 

Życie z pasją. Pasja pani Małgorzaty 

Nazywam się  Małgorzata Krasowska. Pracuję w Szkole Podstawowej w Czaplinku od 

pierwszego dnia jej funkcjonowania. Chciałabym podzielić się z Wami, drodzy uczniowie, 

moimi zainteresowaniami.  

Moją największą pasją jest granie na gitarze. W 2022 roku ukończyłam Ognisko Muzyczne 

w Czaplinku na kierunku gitara. Gram i śpiewam w każdej wolnej chwili.  Swoją pasją 

dzielę się z rodziną, przyjaciółmi, ze znajomymi. Mogę śmiało powiedzieć, że nie 

wyobrażam sobie dnia bez muzyki. Od dwóch lat również swój wolny czas poświęcam na 

jazdę konną. Kocham konie, obcowanie z tymi zwierzętami sprawia mi ogromną radość. 

Gdy tylko zaczyna robić się ciepło uprawiam działkę. To zajęcie jest dla mnie źródłem 

spokoju.  

Mogę śmiało powiedzieć, że na realizowanie swoich pasji nigdy nie jest za późno, zawsze 

jest odpowiedni czas. Dzięki temu, wiem, że żyję dla siebie, dla innych i jest to mój CZAS. 

 

Małgorzata Krasowska, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku 
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Rewalskie Piekło Północy 

2 kwietnia 2022 roku czaplinecki kolarz pan Jan Dymecki wziął udział 

w wyścigu „Rewalskie Piekło Północy” w nadmorskim Rewalu. 

Planując trasę, organizatorzy wzorowali się na wyścigach 

flandryjskich, które odbywają się wiosną w krajach Beneluxu trasami 

o trudnych nawierzchniach – drogami szutrowymi, brukowanymi lub 

wyłożonymi płytami. Jest to swoisty sprawdzian z przygotowania 

zawodników do sezonu. 

W Rewalu właśnie przygotowano tego  typu trasę, ograniczając przy 

tym liczbę zawodników do 200. Wykluczano nowicjuszy, również 

dlatego, żeby uniknąć niebezpiecznych kraks, jakie wiążą się z jazdą 

po tak wymagającej nawierzchni. 

Dodatkowym utrudnieniem zawodów była pogoda – zimno (w momencie startu był tylko 1 st. C), silny morski wiatr oraz 

zacinający od morza drobny grad. Wszystko to, oraz problemy sprzętowe spowodowało, że do mety dojechało około 150 

zawodników. 

Cała trasa (cztery okrążenia) liczyła 52 km, nasz zawodnik „odpuścił” nieco na drugim okrążeniu, gdyż, jak sam stwierdził, 

wyszły braki w wytrenowaniu. Pomimo tego, dotarł na metę na czwartej pozycji w kategorii M6 (56 w kategorii OPEN)  

z czasem 1:56:00. 

Tego typu trasy są przeznaczone dla rowerów grawelowych, łączących w sobie cechy rowerów MTB i szosowych, pan Jan 

startował na zmodyfikowanym rowerze MTB. 

Gratulujemy naszemu zawodnikowi pierwszego startu w tym sezonie i życzymy powodzenia w kolejnych zawodach. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Udział drużyn Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek w siatkarskim turnieju towarzyskim 
w Szczecinku 
W sobotę 26 marca 2022 r. dwa zespoły KPS Czaplinek 

udały się do Szczecinka na siatkarski turniej towarzyski, 

którego organizatorem był miejscowy MKS Gryf.  

W zawodach wzięły udział drużyny: 

 MKS Gryf Szczecinek 

 UKS Morena Miastko 

 KPS Czaplinek I 

 KPS Czaplinek II 

Zespoły grały systemem każdy z każdym do dwóch 

wygranych setów. Po rozegraniu trzech serii spotkań 

najlepsze okazały się dziewczyny z KPS Czaplinek I, które 

odniosły komplet zwycięstw po 2:0. Nasz drugi zespół 

zaprezentował się równie dobrze i zakończył turniej na 3. pozycji odnosząc jedno zwycięstwo i doznając dwóch porażek. Na 

zakończenie nagrodzono wszystkie uczestniczki oraz wyróżniono najlepsze zawodniczki z poszczególnych drużyn.  

W naszych zespołach zostały nimi Maja Waszajło (KPS I) i Zuzanna Zalewska (KPS II). Gratulujemy udanego występu  

w zawodach. 
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W turnieju w Szczecinku wystąpiły: 

 KPS Czaplinek I - Kalka Beata, Kuzio Patrycja (kapitan), Babiak Justyna, Kaczir Aleksandra, Michaliszyn Lidia, 

Waszajło Maja. 

 KPS Czaplinek II - Zalewska Zuzanna (kapitan), Kliszczak Sandra, Nowacka Dagmara, Rylik Dominika, 

Wojtczak Alicja, Smuga Kamila, Gajewska Anna (libero), Michaliszyn Daria. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zawodów oraz do śledzenia profilu naszego klubu na portalu 

Facebook dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/kpsczaplinek, na którym znajdują się 

m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczowe oraz relacje ze spotkań ligowych. 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

Wygrana Akademii Piłkarskiej Czaplinek w lidze młodzika 

W piątek 1 kwietnia 2022 r. drużyna młodzików trenera Piotra 

Kibitlewskiego rozegrała pierwszy mecz w lidze młodzika  

w rundzie wiosennej. Na stadionie miejskim w Czaplinku 

zmierzyliśmy się z zespołem z Drawska Pomorskiego. Nasi 

chłopcy zaprezentowali się bardzo dobrze i zwyciężyli 7-2. 

Bramki zdobyli: Jakub Marczak - 3 bramki, Aleksander Osmałek 

- 2 bramki, Maksym Pinteskul - 1 bramka oraz Oskar 

Hanusewicz - 1 bramka. 

Przez całe spotkanie nasza drużyna przeważała, czego efektem 

było wiele ciekawych sytuacji podbramkowych oraz niekonwencjonalnych zagrań. Chłopcy zostawili mnóstwo zdrowia i sił 

na boisku. 

W tym meczu AP Czaplinek reprezentowali: Borowski Michał, Rutkowski Cyprian, Cabaj Filip, Kibitlewski Aleks, Podstawski 

Filip, Osmałek Aleksander, Paczkowski Jan, Ławrukiewicz Franciszek, Pinteskul Maksym, Romanowicz Tymoteusz, Żabka 

Patryk, Marczak Jakub, Blicharski Dominik, Gąsienica Stanisław i Hanusewicz Oskar. 

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, Akademia Piłkarska Czaplinek 

Sukces Zespołu „Sela” 

„Każdy ma coś, co może dać innym.” (Barbara Bush) 

 Zespół „Sela” w czaplineckiej przestrzeni kulturalnej istnieje od października 2016 roku. Działa przy Czaplineckim Ośrodku 

Kultury. Skupia ludzi kochających śpiew. „Sela” od początku swego istnienia zdobywa laury i godnie reprezentuje Gminę 

Czaplinek. 

9 kwietnia 2022 roku w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbył się finał XV Ogólnopolskiego Przeglądu 

Pieśni Wielkopostnych. 

Zespół „Sela” po raz piąty uczestniczył w tym znakomitym przeglądzie o randze ogólnopolskiej.  

Po raz piąty „wyśpiewał” tytuł laureata, zdobywając zaszczytne II miejsce, śpiewając przepiękną, poruszającą pieśń pt. 

„Dzięki Panie na Twój krzyż”. 
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Przy okazji warto wspomnieć o pięknej akcji charytatywnej, 

której inicjatorem był Zespół „Sela” - „Sela dla Halinki”.  

Halina Wilk to mieszkanka wsi Rakowo, przyjaciółka  

i koleżanka części zespołu. W grudniu 2021 roku na skutek 

pękniętego tętniaka doznała wylewu krwi do mózgu. Wylew 

spowodował paraliż całego ciała i głęboką 

niepełnosprawność fizyczną. Halinka potrzebowała pieniędzy 

na turnus rehabilitacyjny.  

Z chęci pomocy narodziła się myśl, aby zorganizować koncert 

charytatywny. W organizację akcji charytatywnej włączyły się 

sołectwa Rakowo, Komorze, Łubowo i Liszkowo oraz Parafia 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łubowie  

z księdzem proboszczem Piotrem Flisem na czele.  

13 lutego 2022 roku w parafialnych kościołach - w Rakowie, Liszkowie i Łubowie rozbrzmiały dźwięki muzycznego 

uwielbienia Zespołu „Sela”. Po mszach świętych sprzedawane były ciasta (nikt pieniędzy nie żałował), a ksiądz proboszcz  

z racji zbiórki solidarnościowej w lutym zrezygnował ze zbiórki na rzecz parafii. 

Ta piękna akcja poruszyła ludzkie serca i przyniosła wymierną kwotę 4695,00 zł na rehabilitację Halinki. 

Całą akcję koordynowała sołtys Łubowa pani Magdalena Papierkiewicz.  Warto Pomagać! 

 
Iwona Mierzejewska, Zespół „Sela” 

50. Henrykowskie Spotkania Kulturalne 

26 marca 2022 roku, w sobotę, w Sali Kamiennej w zabudowaniach folwarcznych 

kompleksu Pałac Siemczyno odbyły się jubileuszowe 50. Henrykowskie Spotkania 

Kulturalne. Cykliczna impreza kulturalna, która już prawie od siedmiu lat wpisuje się 

bardzo mocno w promocję naszego regionu. Cykliczne spotkania stały się okazją do 

zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami i działaniami Henrykowskiego 

Stowarzyszenia w Siemczynie, jak również do prezentowania i wymiany poglądów 

między prelegentami historycznymi, artystami, ludźmi z pasją a publicznością. 

Na tym specjalnym pięćdziesiątym wydarzeniu publiczność miała okazję zapoznać się 

z historią Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w ramach retrospektywnej 

prezentacji. W międzyczasie odbywała się również wystawa malarska pani Giny 

Malinowski ze stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa. 

Ostatnim, najbardziej oczekiwanym punktem programu był koncert Chóru Akademii 

Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Piękne pieśni 

marynistyczne oraz te, z gatunku muzyki popularnej wykonane głosami ponad 60 

chórzystów przeniosły zgromadzonych gości w zupełnie inny, magiczny, pełny 

harmonii świat. Nie zabrakło również akcentów dotyczących obecnych wydarzeń w 

Ukrainie i przepięknych wykonań przez ukraińskie członkinie chóru utworu „Dziwny 

jest ten świat” oraz pieśni o Ukrainie. 

W takcie spotkania Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dostąpiło ogromnego 

zaszczytu. W związku ze swoją aktywną działalnością w ramach promocji 

Województwa Zachodniopomorskiego z rąk członkini Zarządu Województwa  
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Zachodniopomorskiego pani Anny Bańkowskiej oraz radnego Województwa Zachodniopomorskiego pana Wojciecha 

Dorżynkiewicza otrzymaliśmy „Złote Odznaczenie Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego”. Jest to najwyższe odznaczenie 

przyznawane przez władze Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W imieniu HSS odznaczenie odebrał prezes 

Zdzisław Andziak. Następne, 51. Henrykowskie Spotkania Kulturalne już w maju. Warto podkreślić, że wstęp na te 

wydarzenia jest bezpłatny. 

 

Krzysztof Andziak, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 

Dzień Książki Dla Dzieci 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci bibliotekę odwiedzili 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku pod opieką nauczycielki pani 

Zyty Jurczyszyn. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z pracą biblioteki, 

ze zgromadzonymi w niej zbiorami, zasadami korzystania z księgozbioru 

oraz zainteresowanie dzieci książką.  

Uczniowie zwiedzili wypożyczalnię, czytelnię, a na dłużej zatrzymali się przy 

dziale dziecięcym, gdzie mogli obejrzeć jego bogate zbiory. Ponieważ 

większość z nich była u nas po raz pierwszy, dowiedzieli się co należy zrobić, 

by zostać naszym czytelnikiem. Mamy nadzieję, że nasi goście wrócą do 

biblioteki, aby korzystać z niezwykle bogatego księgozbioru dziecięcego  

i młodzieżowego. 

Dzień Kolorowej Skarpetki - Światowy Dzień Zespołu Downa 

21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny oraz Światowy Dzień Zespołu Downa. Wybór tej daty, nie jest przypadkowy  

i wiąże się ona z trisomią 21 chromosomu. W tym dniu zakładamy kolorowe skarpetki „nie do pary” jako wyraz naszej 

solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem oraz tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Celem 

dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa.  

Tego dnia z wizytą w bibliotece gościła grupa Sokoły z Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Podczas spotkania 

rozmawialiśmy z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności i „inności” na przykładzie książki Elizy Piotrowskiej pt. 

„Żółte kółka. Mam na imię Inna”. Jest to historia dziewczynki z zespołem Downa, która rozpoczyna edukację szkolną. 

Koledzy dają jej przezwisko „Inna”. Po rozmowie z panią psycholog, dzieci dowiadują się, czym jest zespół Downa, jak 

powstaje i jakie są jego objawy. Czasami wydaje się, że Inna nie pasuje do klasy, czasami dochodzi do konfliktów, którym 

towarzyszą silne emocje. Kiedy jednak chłopak ze starszej klasy zaczyna Ninie dokuczać, koledzy z klasy natychmiast stają  

w jej obronie. Książka pomaga dzieciom zrozumieć chorych rówieśników, uczy tolerancji i rozwija empatię.  

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Zaproszenie do Klubu Rodzica Zastępczego 

Od września 2021 r. rozpoczęły działalność Kluby Rodzica Zastępczego. W naszym powiecie spotkania Klubu odbywają się  

w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 1400 w drawskim Ośrodku Kultury. Spotykamy się w miłej, przyjaznej atmosferze, 

przy kawie czy herbacie, domowych słodkich wypiekach. Dokładne informacje o terminie spotkania można znaleźć na 

facebooku, na stronie Klub Rodzica Zastępczego – Powiat Drawski. Serdecznie zapraszamy!  

Można przyjść, posłuchać o czym rozmawiamy, jak wygląda nasze życie, jaki jest świat rodzin zastępczych. Zapraszamy tych, 

którzy są rodzinami zastępczymi, a jeszcze nie trafili na spotkanie Klubu.  
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Inauguracja sezonu turystycznego 

7 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół w Czaplinku odbyła się uroczysta inauguracja sezonu turystycznego. Organizatorami 

wydarzenia byli: Powiat Drawski, Powiat Szczecinecki, Miasto Szczecinek oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja 

Turystyczna.  

W ramach imprezy odbyły się prezentacje walorów Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego, przedstawiono atrakcje 

turystyczne, a także propozycje edukacyjne na terenie powiatów drawskiego i szczecineckiego. 

Ważnym elementem wydarzenia były stoiska promocyjne miast, gmin i organizacji pozarządowych reprezentujących nasz 

region. Gmina Czaplinek udostępniła na swoim stoisku szeroki wachlarz materiałów promocyjnych – wydawnictw, 

gadżetów i produktów regionalnych. 

W wydarzeniu, na równi z samorządowcami z terenu województwa zachodniopomorskiego, wziął udział burmistrz 

Czaplinka Marcin Naruszewicz. 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Mijają lata, a my zajęci swoja „pracą” nawet się nie znamy. Razem możemy więcej i lepiej. Uczmy się od siebie nawzajem, 

wymieniajmy doświadczenia, wspierajmy się. Zapraszam również tych, którzy są zainteresowani tym tematem. Może 

pojawiła się w waszych umysłach myśl o rodzicielstwie zastępczym. Przyjdź, a zdobędziesz jeszcze więcej informacji niż 

zawarliśmy w tym biuletynie. 

Jeżeli chcesz założyć rodzinę zastępczą ponieważ: nie posiadasz własnych dzieci, nie masz pracy, masz pracę, której nie 

lubisz, twoje dzieci dorastają – boisz się , nie chcesz pustego domu, kochasz dzieci, masz ogromną potrzebę pomagania, 

masz, jedno, dwoje dzieci, a czujesz, że dasz radę wychować więcej - przyjdź na spotkanie, odpowiemy na każde Twoje 

pytanie. Każda z tych motywacji jest dobra. Możesz być dobrym rodzicem zastępczym. 

Klub Rodzica Zastępczego – Powiat Drawski 

Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy 

Zachęcamy do przystąpienia do projektu „Stop HPV w subregionie szczecineckim”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Zapraszamy dziewczęta, które w latach 2021 – 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat, posiadają status mieszkanki 

województwa zachodniopomorskiego, otrzymają świadomą, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, 

posiadają brak przeciwskazań zdrowotnych. 

Szczepienia odbywają się w Przychodni Lekarza Rodzinnego Medyk II, ul. Wałecka 54a. W celu zgłoszenia prosimy  

o bezpośredni kontakt z koordynatorką szczepień położną panią mgr Pauliną Chrzanowską tel. 518 743 233. 

Burmistrz Czaplinka odwiedził placówki opieki zdrowotnej  

Z okazji przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby 

Zdrowia, burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz udał się z wizytą do placówek opieki 

zdrowotnej w Czaplinku.   

Burmistrz złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim pracownikom 

czaplineckich przychodni. Podziękował również za codzienną, ofiarną pracę w służbie na 

rzecz chorych i potrzebujących mieszkańców gminy Czaplinek. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 
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