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Koncert „Trio Mandili” w Czaplinku 

11 maja 2022 roku mieszkańcy i goście Czaplinka byli świadkami niezwykłego wydarzenia. W naszym miasteczku wystąpił 

światowej sławy gruziński zespół „Trio Mandili”. Żeńskie trio zyskało popularność po tym, jak w 2014 roku opublikowało  

w sieci śpiewaną podczas spaceru piosenkę, nakręconą telefonem komórkowym. Klip z gruzińską piosenką ludową 

„Apareka” został odtworzony kilka milionów razy w serwisie YouTube, a łączna liczba wyświetleń kanału przekroczyła  

w 2021 roku 130 mln. 

Koncert w Czaplinku wywołał wiele emocji, choćby z racji na to, że niezwykle uzdolnione Gruzinki występują zazwyczaj  

w dużych miastach. Wydarzenie w naszym mieście odbyło się dzięki staraniom burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza 

pomiędzy koncertami zespołu we Wrocławiu i Poznaniu. 

Warto nadmienić, że trasa koncertowa po Polsce ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy w większości przebywają 

właśnie w naszym kraju. Od początku wojny w Ukrainie artystki wspierają ofiary wojny poprzez swoją fundację „Mandili 

Cares”. Również w przypadku Czaplinka dochód z koncertu trafił do tej fundacji, a środki będą wykorzystane na konkretną 

pomoc uchodźcom. 

Przez ponad godzinę trzy energiczne, piękne i młode kobiety śpiewały przy akompaniamencie gruzińskiego instrumentu 

ludowego panduri tradycyjne pieśni z różnych regionów swojego kraju. Ich radość i energia udzieliła się wszystkim 

odbiorcom, panie kilkakrotnie bisowały, a po koncercie udzieliły wszystkim chętnym mnóstwo uwagi pozując do zdjęć, 

rozdając autografy, rozmawiając o swojej działalności. 

Z inicjatywy pani Anny Minkiewicz podczas koncertu można było zakupić od pań z Ukrainy przebywających w naszym 

regionie tradycyjne pierogi i pielmieni. 

Dodatkowym punktem programu był wspólny występ czaplineckiego Duetu „Zoriuszka” i „Tria Mandili”. Artystki 

brawurowo wykonały wspólnie ukraińską pieśń ludową „Tyż mene pidmanuła”, a następnie Duet „Zoriuszka” zaśpiewał sam 

tradycyjną pieśń „Oj chmelu” – również z Ukrainy. Był to rodzaj ukłonu w stronę uchodźców, którzy licznie przybyli na ten 

niezwykły koncert. 

To był niezapomniany wieczór, zarówno dla fanów jak i dla artystek. W rozmowach po koncercie, członkinie tria podkreślały 

wspaniałą atmosferę naszego miasta, serdeczność mieszkańców i organizatorów. 

Wydarzenie zorganizowała Gmina Czaplinek przy współpracy z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury (przygotowanie sceny wraz 

z nagłośnieniem i oświetleniem oraz obsługa techniczna), nocleg i śniadanie w Pałacu Siemczyno zasponsorował pan Adam 

Andziak, a smaczną kolację na zlecenie Gminy przygotowała pani Anna Szpakowska z „Pizzerii” na Rzeźnickiej. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc! 

 

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

28 kwietnia 2022 roku o godz. 15.00 odbyła się XLVI 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 10 radnych, 4 radnych obradowało zdalnie (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Tomasz Marciniak, 

Szymon Pastuszek, Władysław Wojtowicz).     

Nieobecny był radny Grzegorz Gabryś.  

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

a. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. Podjęcie uchwały było związane z potrzebą wprowadzenia środków  

z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego - podjęła 14 głosami 

„za” w obecności 14 radnych; 

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

14 radnych; 

c. 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. Uchwała została podjęta  

w związku ze zmianą sołtysa sołectwa Kluczewo - podjęła 13 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny 

Maciej Bernat) w obecności 14 radnych.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Konsultacje z mieszkańcami miasta Czaplinek oraz sołectwa Niwka w sprawie 

zmiany granic administracyjnych miasta Czaplinka  

Konsultacje odbywają się na podstawie § 2 ust.13 uchwały Nr XXXVIII/488/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 marca 

2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1939) oraz uchwały Nr XLIII/389/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 

r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Czaplinka polegającej na 

przyłączeniu do terenu miasta części miejscowości Niwka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 953), zarządzenie 

Burmistrza Czaplinka Nr 61/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie 

zmiany granic miasta Czaplinka polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części miejscowości Niwka. 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat zmian administracyjnych miasta  Czaplinka poprzez 

przyłączenie części miejscowości Niwka.  

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Czaplinka oraz sołectwa Niwka, którzy w dniu 

odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na ww. obszarze. 

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez organizację otwartych spotkań  

z mieszkańcami Czaplinka oraz sołectw, które odbędą się w dniach: 
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a. z mieszkańcami sołectwa Niwka 25 maja 2022 r. godz. 17.00 – sala wiejska w m. Niwka, 

b. z mieszkańcami Czaplinka w dniu 31 maja 2022 r. godz. 17.00 – sala narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku. 

 

i umieszczenia projektowanych zmian granic miasta Czaplinka na stronie internetowej Gminy i przyjmowanie opinii na 

piśmie za pomocą formularzy - ankiet konsultacyjnych z pytaniem konsultacyjnym o treści:  

„Czy jest Pani / Pan za włączeniem części miejscowości Niwka do miasta Czaplinek?”, 

które są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, u sołtysa sołectwa Niwka, na stronie 

internetowej Gminy, a także w niniejszym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego”. Projekty zmian granic administracyjnych 

Czaplinka będą również dostępne u sołtysa sołectwa Niwka oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w 

Czaplinku, w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego. 

 

Ankietę konsultacyjną można dostarczyć: 

1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: czaplinek@czaplinek.pl, 

2. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Rynek 6,  

78 - 550 Czaplinek, 

3. poprzez pocztę lub inny podmiot doręczający na adres Urząd Miejski w Czaplinku,  

ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, 

4. przez sołtysa sołectwa Niwka. 

 

Konsultacje odbywają się w terminie od 12 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. 

 

Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka 

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB), gdzie należy podać rodzaj stosowanego ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.    

W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. 

W jaki sposób można złożyć deklarację? 

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

https://zone.gunb.gov.pl/  (za pomocą podpisu kwalifikowanego); 

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

lub wysłać listem. 

 

Wzory deklaracji: 

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne 

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne  

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych 

informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich 

domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, 

pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości 

powietrza. 
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Zgodnie z art. 27h Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków – ten kto wbrew ciążącemu na nim obowiązku, nie składa w terminie deklaracji, 

podlega karze grzywny.   

 

Katarzyna Trzcińska, inspektor ds. ochrony środowiska 

Granty na termomodernizację 

Szanowni Mieszkańcy,  

przypominamy, że wciąż jest możliwość otrzymania grantu na termomodernizację budynku jednorodzinnego, jednak pula 

grantów jest na wyczerpaniu, a wnioski można składać tylko do końca czerwca 2022 r.   

Można otrzymać 25 000 zł na częściową termomodernizację.  

Najważniejsze warunki, które należy spełnić:  

- budynek musi być jednorodzinny,  

- głównym źródłem ogrzewania w budynku jest piec węglowy, który będzie likwidowany po przyznaniu grantu na 

termomodernizację,  

- w budynku nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza,  

- zadanie może być realizowane dopiero po podpisaniu umowy o przyznanie grantu,  

- termin zakończenia zadania i złożenia rozliczenia nie może być późniejszy niż 15.11.2022 r.  

- grant wypłacany jest po zakończeniu i skontrolowaniu zadania.     

 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdują się pod linkiem:  

https://czaplinek.bip.net.pl/?a=13103  i pod numerami telefonów:   94 372 62 16,   94 372 62 71,   94 372 62 04 

 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli 
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Nowe stawki opłaty za odpadami komunalnymi gospodarowanie 

Burmistrz Czaplinka informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Czaplinek Uchwałą nr XLIV/416/22 z dnia 31 marca 

2022 r. od 1 maja 2022 r. ulegają zmianie stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych, tj.: 

- 31,00 zł miesięcznie od osoby przy segregacji, 

- 62,00 zł miesięcznie od osoby przy braku segregacji. 

Każdy mieszkaniec zostanie indywidualnie poinformowany odrębnym pismem o naliczeniu nowych stawek za odbiór 

odpadów komunalnych i terminie płatności. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów wiejskich 

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian 

Burmistrz Czaplinka przypomina, że opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na 

terenie miasta i gminy Czaplinek (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej 

deklaracji (liczba osób zamieszkujących x stawka).  

W związku z powyższym przypomina się, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

Okoliczności, kiedy należy zrobić zmianę deklaracji:  

- zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka), 

- sprzedaż nieruchomości, 

- zmiana sposobu zbierania odpadów, 

- zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością. 

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. W budynkach  

wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) należy powiadomić administratora,  ile osób mieszka pod danym adresem. 

Apeluję do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem 

powstania zaległości i odsetek. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gosp. odpadami i obsługi samorządów wiejskich 

Opłata miejscowa 

Burmistrz Czaplinka informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim na terenie Gminy Czaplinek zgodnie  

z uchwałą Nr XLI/367/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2021 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 109) pobierana jest opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 

w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 2,00 zł w takich 

miejscowościach jak: Czaplinek, Głęboczek, Kołomąt, Machliny, Nowe Drawsko, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Psie Głowy, 

Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Stare Drawsko, Stare Kaleńsko oraz Żerdno. 

Pobieranie opłaty miejscowej, zgodnie z obowiązującą uchwałą dokonywane jest przez osoby fizyczne, osoby prawne  

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery,  

Komunikaty 
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pola namiotowe, wynajmujące pokoje gościnne lub domy letniskowe. Stosownie z treścią § 3 pkt.3 ww. uchwały Nr 

XLI/367/21 Rady Miejskiej w Czaplinku inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% od zainkasowanych  opłat. 

Powyższe oznacza, że podmioty prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, pola namiotowe oraz 

wynajmujące pokoje gościnne lub domy letniskowe zobowiązane są do poboru opłaty miejscowej.  

W związku z prowadzonymi usługami w powyższym zakresie proszę o zgłoszenie się do Referatu Podatków Urzędu 

Miejskiego w Czaplinku, pok. nr 9 celem podpisania umowy zlecenia na pobierania opłaty miejscowej w drodze inkasa, 

pobrania kwitariusza oraz niezbędnych materiałów umożliwiających zainkasowanie opłaty miejscowej.  

 

Dorota Sielatycka-Traczyk, inspektor ds. księgowości podatkowej 

Wyniki ankiety dotyczącej powstania w Czaplinku kolumbarium 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki ankiety, której celem było umożliwienie wszystkim mieszkańców miasta  

i gminy Czaplinek skorzystania z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnym zagadnieniu, jakim jest budowa 

kolumbarium na terenie gminy Czaplinek, służące całemu społeczeństwu. Zamysłem było, aby dokumenty planistyczne były 

naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział.  

Oto odpowiedzi na pytania: 

1. Czy Pan/Pani wybrałby/wybrałaby kremację jako formę pochówku? Tak—137, Nie—14, Nie mam zdania—16 

2. Czy uważa Pan/Pani, że na terenie Cmentarza Komunalnego w Czaplinku powinno zostać wybudowane 

kolumbarium? Tak—163, Nie—3, Nie mam zdania—1 

3. Czy kolumbarium powinno być z niszami przeznaczonymi na jedną urnę? Tak—65, Nie—67, Nie mam zdania—35 

4. Czy kolumbarium powinno być z niszami przeznaczonymi na dwie urny? Tak—125, Nie—10, Nie mam zdania—32 

5. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana wykupieniem miejsca w kolumbarium? Tak—106, Nie—

19, Nie mam zdania—42 

6. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana wykupieniem jednej niszy z przeznaczeniem na jedną 

urnę za życia w przedziale kwot 3500—4500 zł? Tak—44, Nie—62, Nie mam zdania—61 

7. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana wykupieniem jednej niszy z przeznaczeniem na dwie urny 

za życia w przedziale kwot  3900—4900 zł? Tak—62, Nie—44, Nie mam zdania—61 

8. Pana/Pani wiek (właściwy przedział): 18-25—12, 26-35—50, 36-50—62, 51-65—21, 66+ - 22 

9. Płeć: kobieta—114, mężczyzna—53 

10. Wykształcenie: podstawowe—1 , zawodowe—12, średnie—71, wyższe—83. 

 

Administracja cmentarza komunalnego w Czaplinku 

Ekologicznie i medycznie w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr 

Salezjanek  

12 maja 2022 r. na zaproszenie Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek panie Agnieszka 

Chrościcka i Marta Dębiec – Dąbrowska przypomniały najmłodszym mieszkańcom gminy 

Czaplinek zasady segregacji odpadów. Celem spotkania było promowanie proekologicznych 

postaw w społeczeństwach oraz uświadamianie ludziom zagrożenia, jakie niesie ze sobą 

rozwój przemysłu i konsumpcyjne podejście do życia: zaśmiecanie oceanów i lądów, 

zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenie itp. W końcu chodzi o miejsce,  

w którym żyjemy i żyć mają nasze dzieci. Dodatkową atrakcją i ciekawym doświadczeniem 

było przeprowadzenie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w której  
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z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyły dzieci wraz z kadrą pedagogiczną. Nadmienić należy, że program edukacyjny  

z zakresu segregacji odpadów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej opracowała pani Agnieszka Chrościcka. Na 

zakończenie wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki i kolorowanki. 

 

Agnieszka Chrościcka, kierownik wydziału usług komunalnych, administrator cmentarzy 

ZGK na Rodzinnym  Pikniku Ekologicznym w Czaplinku 

14 maja 2022 r. w szkole przy ul. Słonecznej  odbył się 

przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze szkoły 

podstawowej „Rodzinny Piknik Ekologiczny” skierowany do 

mieszkańców gminy Czaplinek w ramach projektu 

„Ekologiczna szkoła”. Oczywiście, Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Czaplinku  z ogromną przyjemnością 

przygotował kolorowe stoisko, które zachęcało do odwiedzin 

całe rodziny. Wszyscy, odwiedzający stoisko z ogromnym 

zaangażowaniem uczestniczyli w edukacji ekologicznej.  

W nagrodę każdy otrzymał słodki upominek, zdrowe owoce 

oraz różnego rodzaju kolorowanki czy zadania do wykonania. 

Uczestnicy mieli możliwość udziału w losowaniu nagród, które 

zostały ufundowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. Zadaniem było poprawne rozwiązanie ekokrzyżówki 

i wrzucenie jej do urny, umiejscowionej na stoisku. Przed samym losowaniem nagród dzieciom została przedstawiona bajka 

o Czerwonym Kapturku, który nauczył najmłodszych segregować odpady. Nagrody wręczył prezes Zarządu Marian Jerzy 

Rutowicz. Celem spotkania było promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwach głównie w zakresie 

poprawnej segregacji odpadów. W końcu chodzi o miejsce, w którym żyjemy i żyć mają nasze dzieci.  

 

Agnieszka Chrościcka, kierownik wydziału usług komunalnych, administrator cmentarzy 

Dofinansowanie dla Klubu Senior+ w Czaplinku 

17 maja 2022 r. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wraz ze 

Skarbnikiem Gminy Czaplinek Manuelą Nowak udali się do 

Delegatury Koszalińskiej Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie w celu podpisania umowy na 

wsparcie finansowe na realizację zadań w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 – 

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II. 

Gmina Czaplinek otrzymała na ten cel dotację w wysokości 

34 992,00 zł, która przeznaczona zostanie na działalność Klubu 

Senior+ i zapewni Seniorom atrakcyjne spędzanie czasu oraz liczne 

spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin życia. 

 

Katarzyna Kibitlewska – kierownik referatu Planowania, Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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50 lat razem 

Kwiecień był wyjątkowym miesiącem dla wielu par małżeńskich z naszej gminy. Trzy pary 

z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego zostały odznaczone Medalami za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z tej okazji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz 

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku Małgorzata Fedorowiat-Nowacka w 

imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonali dekoracji Medalami 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale wręczono następującym parom małżeńskim: 

- 22 kwietnia 2022 r. Państwu Lucynie i Jerzemu Gałoszom z Czaplinka,  

- 29 kwietnia 2022 r. Państwu Jadwidze i Romualdowi Wilkockim z Kluczewa oraz 

Państwu Teresie i Feliksowi Żurańskim z Czaplinka.  

Złote gody oznaczają pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest  

z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Określenie 

„złote” dla tej rocznicy nie jest przypadkowe. To bardzo szlachetna nazwa, która 

symbolizuje wysoką wartość, jaką osiąga pięćdziesięcioletnie małżeństwo.  

Szanownym Jubilatom z okazji wspólnie spędzonych 50 lat przekazujemy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy 

najwyższego uznania. Niech przyszłe długie lata życia małżeńskiego upływają Wam w zdrowiu i szczęściu.  

Jubileusz 90-lecia pani Karoliny Mazgaj z Pławna  

12 kwietnia 2022 r. jubileusz 90-lecia obchodziła pani Karolina Mazgaj  

z Pławna. Z tej okazji szanowną Jubilatkę  odwiedzili burmistrz Czaplinka 

Marcin Naruszewicz oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata 

Fedorowiat-Nowacka. 

Na ręce pani Karoliny wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności 

burmistrz przekazał podarunkowy kosz.  

Życzymy dostojnej Jubilatce dalszych spokojnych lat oraz uśmiechu  

i pogody ducha na co dzień. 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka,  

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  

Jubileusz Państwa Wilkockich 

Jubileusz Państwa Gałoszów Jubileusz Państwa Żurańskich 
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Jan Dymecki pierwszy w Luboradzy 

8 maja 2022 roku pan Jan Dymecki uczestniczył w wyścigu w Luboradzy w ramach 

Zachodniej Ligi MTB. Niezwykle piękną, choć zarazem bardzo trudną trasę 

poprowadzono w lasach Szwajcarii Połczyńskiej. Trasa MEGA, na której startował 

czaplinecki zawodnik liczyła 58 km przy przewyższeniach 1600 m. 

Bardzo wymagający teren – nierówności, strome zbocza, koryto rzeki Dębicy – sprawiał 

zawodnikom niemałe trudności, rower powielekroć trzeba było nieść lub pchać,  

a „górskiej premii” nie pokonał nikt. 

Zawody były bardzo dobrze zorganizowane, a trasy czytelnie oznakowane. Pomimo 

tego, nie obyło się bez pewnych niespodzianek. Pierwszą z nich był spóźniony start 

naszego kolarza, który wrócił z rozgrzewki osiem minut po starcie i musiał włożyć 

sporo wysiłku, aby dogonić przeciwników. Drugim niespodzianym momentem okazał 

się zjazd po stromej szutrowej drodze i przeoczenie skrętu, a następnie powrót na 

trasę. 

Mimo tych przeciwności losu, pan Jan Dymecki zakończył wyścig na pierwszej pozycji  

w kategorii M7 z czasem 3 h 51 min. 

Gratulujemy wytrwałości i zaciętości i trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych 

zawodach. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Akademia Piłkarska Czaplinek na Turnieju „Kick of Cup” 

W dniach 22-24 kwietnia 2022 r. zespół prowadzony przez 

trenera Adama Marczaka wziął udział w Międzynarodowym 

Turnieju Piłki Nożnej „Kick Off Cup” w Grodzisku 

Wielkopolskim organizowanym dla rocznika 2012 i młodsi. 

Akademia Piłkarska Czaplinek została wylosowana do grupy B, 

w której mierzyliśmy się z takimi szkółkami jak: Mluks Gubin, 

Widzew Łódź, Zagłębie Sosnowiec, Gwardia Koszalin, Borussia 

Dortmund, AMKS Mińsk Mazowiecki oraz Szkółka Techniki 

Fundamentalnej. 

Poziom meczy grupowych jak i całego turnieju był bardzo 

wysoki. Nasi zawodnicy mogli zmierzyć się z najlepszymi 

akademiami z Polski i Europy w tym roczniku. 

Po bardzo ciężkich sobotnich meczach, w niedzielę nasza drużyna awansowała do grupy H, w której zmierzyliśmy się 

ponownie z Widzewem Łódź, Odrą Opole, Gigant Smile, Polonią Środa Wlkp. i Wartą Poznań. 

Doświadczenie zebrane w tych dwóch dniach z pewnością przyniesie efekty w najbliższych turniejach. Trzeba nadmienić, że 

nasz zespół w większości składał się z zawodników z rocznika 2013, a w takim turnieju rok różnicy to bardzo dużo. Cieszy 

fakt, że dzieci walczyły wytrwale i z wielką determinacją. W każdym meczu starały się pokazać z jak najlepszej strony. Jak to 

w meczach – były łzy, ale była też radość ze strzelonych bramek. Najważniejsze jest to, że nasz zespół mógł zobaczyć jak 

wygląda piłka nożna na najwyższym poziomie oraz zrozumieć ile jeszcze pracy trzeba włożyć, aby grać profesjonalnie. 

W turnieju uczestniczyli: Antoni Łesyk, Ksawery Pauliński, Mateusz Baczyński, Szymon Biegajło, Dominik Jędral, Piet Balvert, 
Wojciech Pawlik, Michał Stępniak, Mikołaj Migielicz, Alan Powierski, Alan Gąsienica, Franciszek Grzymała, Jan Kaniewski,  
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Jakub Marczak. 

Turniej wygrała drużyna Lecha Poznań, która w finale pokonała Borussię Dortmund. W meczu o 3 miejsce Stal Rzeszów, po 

rzutach karnych, pokonała Legię Warszawa. Dziękujemy firmie PKS (kierowca pan Janusz Moskalec) za bezpieczny 

transport oraz rodzicom za pomoc przy opiece nad dziećmi. 

Ogromne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów, dzięki którym nasz wyjazd na ten turniej był możliwy: 

Firma KWAMAR Marek Kwaśnicki, Firma Beneko Bernard Bubacz, Marcin Sielatycki. 

 

Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 

Turniej o Puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej  

W niedzielę 15 maja 2022 r. w hali widowiskowo-sportowej  

w Czaplinku rozegrano turniej o Puchar Prezesa 

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej w kategorii 

juniorek, w którym rywalizowały 3 drużyny: KPS Czaplinek, 

UKS OPP Powiat Kołobrzeski, UKS SMS Police. 

Zawody rozegrano systemem każdy z każdym, do trzech 

rozegranych setów bez względu na wynik. Wyniki meczów 

przedstawiają się następująco: 

KPS Czaplinek – UKS OPP Powiat Kołobrzeski 3:0 (25:11, 

25:10, 25:16) 

UKS SMS Police – UKS OPP Powiat Kołobrzeski 3:0 (25:9, 

25:11, 25:15) 

UKS SMS Police – KPS Czaplinek 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) 

Klasyfikacja końcowa turnieju: UKS SMS Police, KPS Czaplinek, UKS OPP Powiat Kołobrzeski. 

Na zakończenie turnieju wszystkim uczestniczącym drużynom rozdano nagrody rzeczowe w postaci piłek meczowych oraz 

okolicznościowe puchary i medale, a statuetkami wyróżniono najlepsze zawodniczki z każdego z zespołów, którymi 

zostały: Emilia Zug (UKS SMS Police), Aleksandra Kaczir (KPS Czaplinek), Alicja Oporowska (UKS OPP Powiat Kołobrzeski). 

Skrzaty Akademii Piłkarskiej Czaplinek rywalizowały w Bornem Sulinowie 

23 kwietnia 2022 r. najmłodsza drużyna Akademii Piłkarskiej 

Czaplinek rozegrała kolejny turniej Pierwszej Piłki. Trenerzy 

mogli wystawić dwie drużyny składające się z 7 zawodników. 

Turniej odbył się na stadionie w Bornem Sulinowie. Nasi 

zawodnicy mieli okazję po raz pierwszy w tym roku zagrać na 

naturalnej nawierzchni. 

W turnieju udział wzięło łącznie siedem drużyn. Trzy z Bornego 

Sulinowa, po jednej z Barwic i Wałcza oraz nasze czaplineckie 

Skrzaty. 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

www.apczaplinek.pl 

 

Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 
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Słowa uznania i podziękowania kierujemy dla gospodarzy i organizatora turnieju KPS Czaplinek oraz sędziego zawodów 

Pana Włodzimierza Rutkowskiego, który czuwał nad prawidłowym i sprawiedliwym przebiegiem wszystkich spotkań.   

Organizacja tego turnieju była możliwa dzięki dotacji otrzymanej w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Czaplinek przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Cały turniej przebiegał w miłej atmosferze i duchu fair play. Wszystkim zespołom gratulujemy i dziękujemy za udział  

w zawodach. 

 

Łukasz Smoleński - KPS Czaplinek 

Przedstawienie teatralne „Calineczka” 

13 maja 2022 r. w Czaplineckim Ośrodku Kultury 

nauczycielki Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

wystawiły sztukę teatralną opartą na motywach baśni 

H. Ch. Andersena pt. „Calineczka”. 

Przedstawienie odbyło się w ramach innowacyjnego 

projektu, którego autorkami są Joanna Brożek  

i Paulina Kępińska.  

W baśniowe postacie wcieliły się nauczycielki 

przedszkola – Jolanta Mazur, Paulina Kępińska, 

Joanna Brożek, Ilona Dudkiewicz i Karolina 

Uszakiewicz, a także najważniejsi aktorzy - przedszkolaki z grupy „Żabki”. Spektakl odbył się w pięknej  bajkowej scenografii, 

której autorkami były panie Anna Bronis i Katarzyna Czyszkowska. Nad oświetleniem i dźwiękiem czuwali niezastąpieni 

pracownicy Czaplineckiego Ośrodka Kultury. 

Inscenizacja sztuki poprzedzona była długimi przygotowaniami i licznymi próbami. Dzieci z ogromną radością  

i zaangażowaniem przygotowywały się do tego wydarzenia.  

W dniu premiery mali, zaledwie pięcioletni aktorzy, czuli się na scenie wspaniale. Role w jakich się zaprezentowali, 

poruszały i wzruszały. Calineczka i bohaterowie baśni, odtwarzając doskonale swoje kwestie aktorsko, wokalnie i tanecznie, 

wciągnęli widzów w fabułę przedstawienia, która przypomniała, że warto pozostać wiernym swoim marzeniom i że dobro, 

które dajemy innym, wraca do nas.  

Wśród gości w dniu przedstawienia byli obecni: burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz oraz dyrektorzy Przedszkola 

Publicznego w Czaplinku – pan Stanisław Nowicki i pani Justyna Piętosa , a także przedstawiciele Rady Rodziców i rodzice 

przedszkolaków.  

Spektakl teatralny obejrzały dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku, dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, a także 

dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Dialogi, układy taneczne i piosenki w wykonaniu aktorów małych  

i dużych sprawiły, że na widowni panowała cisza i skupienie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały występy swoich 

rówieśników. 

Widowisko zakończyło się owacjami i gromkimi brawami. Burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz oraz dyrekcja 

przedszkola byli zachwyceni przedstawieniem i w podziękowaniu wręczyli aktorom słodkości i kwiaty. 

 

Joanna Brożek, nauczycielka Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

 

Więcej o działaniach Przedszkola Publicznego w Czaplinku można przeczytać na stronie www.czaplinek.pl 
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Narodowy Dzień Zwycięstwa 

8 maja obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Z tej 

okazji na Cmentarzu Komunalnym w Czaplinku wybrzmiał 

hymn Polski, a ks. Grzegorz Siwak z Salezjańskiego Ośrodka 

Wychowawczego w Trzcińcu odmówił modlitwę za 

bohaterów, którym zawdzięczamy wolność.  

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Gminy 

Czaplinek - burmistrz Marcin Naruszewicz, sekretarz Gminy 

Marcelina Mastalisz, komendant Straży Miejskiej Krzysztof 

Leśniowski, przedstawiciele Rady Miejskiej w Czaplinku – 

przewodniczący Michał Olejniczak, radny Wacław 

Mierzejewski, przedstawiciele Powiatu Drawskiego - sekretarz Katarzyna Szlońska-Getka, członek zarządu Zbigniew Dudor, 

dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury Aleksandra Łuczyńska, a także delegacje ze stowarzyszeń, instytucji i zakładów 

pracy, szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy. 

Delegacje złożyły kwiaty i znicze pod Pomnikiem Żołnierza. Wartę honorową przy pomniku jak zawsze pełnili czaplineccy 

harcerze. 

  

Anna Jankowska-Słotwińska, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Projekt „Ławeczka pamięci” 

9 maja 2022 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu w ramach programu Społecznik 

2022-2024 r. 

Miło jest nam poinformować, że w gronie docenionych i dofinansowanych 

projektów, ponownie znalazła się nasza inicjatywa pod nazwą „Ławeczka Pamięci 

- Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc”. Po realizacjach w Miłkowie, Nakielnie oraz 

pod Czaplinkiem (katastrofa lotnicza LIM6bis), wkrótce na terenie powiatu 

drawskiego pojawi się czwarta ławeczka. W ramach tego zadania, poprzez 

rewitalizację zapomnianych starych cmentarzy, chcemy zadbać o przywrócenie 

pamięci o byłych mieszkańcach tych ziem, niezależnie od wyznania czy też 

przynależności etnicznej.  

Zainicjowany przez marszałka Olgierda Geblewicza Program Społecznik to 

ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

I Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach 

Za nami I Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach. Serdecznie gratulujemy sołtysowi sołectwa Siemczyno 

panu Michałowi Olejniczakowi, który został laureatem konkursu „Sołtys Roku Województwa Zachodniopomorskiego”, 

zdobywając tytuł „Sołtys Roku 2022". W tym samym dniu Koło Gospodyń Wiejskich „Siemczyninaki” zdobyło ósme 

wyróżnienie w konkursie kulinarnym. 

Podczas wydarzenia odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu „Sołtys Roku”. W ten weekend odbył się także 

konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Do kulinarnych zmagań zgłosiło się 

ponad 40 ekip w tym KGW Siemczynianki z gminy Czaplinek. 
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Prezentacja bogactwa kulturowego, tradycji kulinarnych, 

rękodzieła, rzemiosła czy różnych aktywności mieszkańców 

regionu - to wszystko miało miejsce podczas pierwszego 

Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego, który odbył się  

w dniach 14-15 maja br. w Ogrodach Przelewice – 

Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich  

i Edukacji Ekologicznej. Podczas festiwalu odbył się Pierwszy 

Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych z terenu województwa, 

który zwieńczony został występem laureatów. W przestrzeni 

ogrodów, w ramach „Alei Zachodniopomorskie Smaki – 

produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego”, pojawiły się 

również stoiska wystawiennicze z produktami lokalnymi, 

tradycyjnymi i regionalnymi  Pomorza Zachodniego, m.in. Ryby z Wyspy Wolin, Miody Pojezierza Drawskiego, kołobrzeskie 

piwo Colberg, wyborne wędliny od lokalnych producentów, wyroby z gęsi czy zakwas buraczany z Dębna, a także stoiska  

z rękodziełem oraz park zabaw i animacji dla dzieci. W specjalnym pokazie kulinarnym, który przygotował szef kuchni 

Robert Bochenko, w rolach głównych wystąpili: paprykarz szczeciński, ogórek kołobrzeski i chleb szczeciński. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów wiejskich 

Fot. Krzysztof Leśniowski 

Burmistrz Czaplinka z życzeniami w strażnicy OSP 

4 maja obchodzony jest Dzień Strażaka. Z tej okazji burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz udał się do strażnicy OSP w Czaplinku, by złożyć życzenia  

i podziękowania strażakom wszystkich jednostek OSP,  których reprezentowali 

naczelnik OSP Czaplinek Tomasz Dziewiętkowski oraz Adrian Chuptyś.  

Burmistrz podziękował za każdy dzień strażackiej służby, za stałą gotowość niesienia 

pomocy oraz za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy.  

Przekazał również drobny upominek dla druhów i druhen jednostki OSP Czaplinek.  

 

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

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

8 maja br. obchodzony był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W związku z tym 

świętem, 9 maja 2022 r. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz udał się  

z życzeniami do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku. Dyrektorka biblioteki 

pani Eugenia Szastko przyjęła życzenia dla wszystkich pracowników. Dziękując za 

codzienną pracę i promocję czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Czaplinek, 

burmistrz wręczył obecnym na spotkaniu paniom kwiaty. 

Tego dnia życzenia przekazano również pracownikom szkolnych bibliotek  

w Czaplinku oraz Broczynie. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

 



Biuletyn Informacyjny maj 2022 

Biblioteka 

16 

53. Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2022 

We wtorek, 26 kwietnia 2022 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Czaplinku odbyły się gminne eliminacje do 53. 

Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”. Do 

konkursowych zmagań przystąpiło 13 uczestników ze Szkoły 

Podstawowej w Czaplinku.  

Po wysłuchaniu recytacji komisja w składzie: Gabriela Lipska – 

kierownik Biblioteki Publicznej w Złocieńcu, Eugenia Szastko - 

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku, Bogumiła 

Fredyk – nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej w 

Czaplinku, przyznała tytuł laureata i zakwalifikowała do etapu 

powiatowego: 

- w kat. „Ptaszęta” - Szymona Młynarczyka - klasa 3B, 

(opiekun Ewa Sobczak) 

- w kat. „Ptaki” - Amelię Podolak - klasa 7A. 

Laureaci wzięli udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 5 maja br. w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. 

Wyróżnienia w etapie gminnym otrzymali: Jan Bajon - klasa 2C, Julia Suska – klasa 3B, Nikola Grabner – klasa 3B, Sylwia 

Stawikowska – klasa 4A. 

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy z logo biblioteki, a laureaci nagrody książkowe. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.  

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się już za rok. 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Magiczny świat Kamishibai 

W Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek gościliśmy również  

w naszej bibliotece dość liczne grupy  przedszkolaków wraz  

z opiekunami (łącznie ponad 60 osób). Dzieci z 

zainteresowaniem wysłuchały bajek braci Grimm, między 

innymi „Trzy świnki” oraz „Królewna Śnieżka”. Ciekawość 

dzieci wzbudził jednak sposób prezentowania bajeczek, bo to 

nie było takie zwyczajne czytanie. Za tym wszystkim krył się 

magiczny świat Kamishabai. 

Kamishibai – papierowy teatr, czyli  najlepszy sposób na 

promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Zajęcia  

z wykorzystaniem kamishibai to atrakcyjna metoda, dzięki 

której kształtuje się kulturę czytelniczą nawet już u tak 

małych czytelników.  

 

Katarzyna Jesionek, młodsza  bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 

 

Więcej o działaniach biblioteki można przeczytać na stronie www.czaplinek.pl 
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Piknik pierwszomajowy 

1 maja br. na Plaży Miejskiej w Czaplinku odbył się piknik 

zorganizowany przez Czaplinecki Ośrodek Kultury. Mimo 

zmiennej pogody uczestnicy dopisali. Dzieci mogły nieodpłatnie 

skorzystać z dmuchanego zamku, a za niewielką opłatę 

pomalować buzie. Były konkursy z nagrodami oraz ognisko. Na 

stoiskach handlowych można było kupić zabawki, napoje, 

popcorn i watę cukrową. 

Strażacy z OSP Czaplinek zaoferowali chętnym osobom 

przejażdżki łodzią po jeziorze Drawsko. 

Dziękujemy strażakom, a także wszystkim tym, którzy zechcieli  

z nami spędzić to majowe popołudnie.  

 

Anna Jankowska-Słotwińska, Czaplinecki Osrodek Kultury 

Podsumowanie zajęć plastycznych dla dzieci w grupach „Plastusie” i „Supertwory” 

Rodzicu! Twoje dziecko w przedszkolu czy szkole nie nadąża 

za innymi? Nie może się skupić? Wszystko leci mu z rąk? Ma 

trudności z czytaniem i pisaniem? Być może jest to 

spowodowane trudnościami sensorycznymi – wynikają one  

z nieprawidłowego odbioru bodźców (dostarczanych za 

pomocą poszczególnych receptorów z palców, oczu, nosa) 

przez mózg. Można załagodzić lub nawet zażegnać taką 

sytuację poprzez odpowiednie ćwiczenia wspomagające 

prawidłowe reakcje w obrębie czucia eksteroceptywnego 

(powierzchniowego). To założenie realizowałam w roku 

szkolnym 2021/2022 na zajęciach w Czaplineckim Ośrodku 

Kultury. 

W maju odbyły się ostatnie w tym roku cotygodniowe zajęcia 

stałe w grupach „Plastusie” (dzieci w wieku 5-6 lat) i „Supertwory”( 7-9 lat). Opis i fotorelację z każdego spotkania można 

obejrzeć na stronie facebookowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury. 

Masy plastyczne, konstrukcje z papieru, kredki, farby i pisaki to najlepsi sprzymierzeńcy Twojej pociechy. Ćwiczenia 

wykonywane przez dłonie podczas zajęć wzmacniają motorykę małą, wpływają też korzystnie na umiejętność logicznego 

myślenia, pozwalają uczyć kolejności działań, dających konkretny efekt, dodatkowo wzmacniają poczucie własnej wartości, 

dając okazję do rozmowy o powstałym dziele i przez to budowania więzi z dzieckiem. Starsze dzieci ćwiczą wyobraźnię 

przestrzenną, wykonują ćwiczenia z elementami matematyki (np. konstruowanie pudełek, odtwarzanie symetrii) co sprzyja 

uczniom z problemem dysleksji, dyskalkulii i dysgrafii. Przy tym wszystkim w zajęcia włączone były elementy biblioterapii, 

uczestnicy poznali bajki Ezopa oraz ciekawostki z historii sztuki. 

Wszystkim rodzicom dziękuję za zaufanie, a dzieciom za wspólnie spędzony czas. 

Więcej informacji na stronie fb Czaplineckiego Ośrodka Kultury: https://www.facebook.com/czok.czaplinek 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 
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Warsztaty obrazów filcowych dla dorosłych 

W maju w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbyły się ostatnie w tym roku, 

comiesięczne zajęcia w grupie „Pięknotwory” dla dorosłych. Uczestniczki  spotkały 

się przy okazji „Warsztatów obrazów filcowych” i wykonały dzieła w technice 

filcowania na sucho, ozdabiając je motywami animalistycznymi i florystycznymi.  

Wspólny czas zachwycił wspaniałymi efektami. Uderzająca feeria barw zastygła  

w sylwetach dzikich panter, liściach palm, kształtach egzotycznych owoców. Trzy 

godziny minęły jak jedna chwila. Miejmy nadzieję, że poznane przez cały rok 

techniki przydadzą się w artystycznej twórczości uczestniczek! Powodzenia! 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Warsztaty z Brzechwą. Jajko 

Pod koniec kwietnia odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia  

z cyklu „Warsztaty z Brzechwą” autorstwa Joanny Branickiej.  

W kwietniu łącznie trzydzieścioro sześcioro  dzieci z różnych 

przedszkoli zapoznało się z wierszem pt. „Jajko”. Przedszkolaki 

przyjrzały się  prezentacji multimedialnej, dotyczącej rozwoju 

kurczaka w jajku. Dowiedziały się m.in, że może on nie jeść 

nawet przez trzy dni po wykluciu, dzięki resztkom żółtka, 

pozostającym w jego brzuchu. Następnie uczestnicy wykonali 

wspaniałe prace ukazujące ekstrawaganckie jajko i jego mamę 

kurę. Niech podsumowaniem spotkania będą słowa jednej  

z sześcioletnich uczestniczek: „Było mega fajnie”! 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Teatr Czapla dla Ukrainy  

„Człowieczy los” to tytuł spektaklu, który zagrał Seniorski 

Teatr Czapla na rzecz uchodźców z Ukrainy 21 kwietnia  

w Świetlicy Miejskiej w Czaplinku. 

Niesamowite opowieści aktorów zauroczyły widownię i były 

inspiracją do rozmów o przeszłości, rodzinie oraz przodkach. 

Było to przemiłe, wzruszające spotkanie, które zaowocowało 

zebraniem kilkudziesięciu kilogramów żywości dla Ukraińców  

w potrzebie. 

Dziękujemy aktorom i instruktorowi teatru za wspaniałą 

inicjatywę. 

Ogromne podziękowania kierujemy również w stronę 

wszystkich darczyńców. 

  

 Anna Jankowska-Słotwińska, Czaplinecki Ośrodek Kultury 
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51. Henrykowskie Spotkania Kulturalne 

14 maja 2022 r., w sobotę, w Sali Kamiennej  

w zabudowaniach folwarcznych kompleksu Pałac Siemczyno 

odbyły się 51. 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. 

Tym razem wydarzenie swoją prelekcją uświetnił pan Mirosław Krasnowski, właściciel winnicy Zodiak w Zagozdzie. Pan 

Mirosław opowiadał o historii i teraźniejszości winiarstwa w Polsce i w województwie Zachodniopomorskim. Następnym 

punktem programu była wystawa miniatur Czesławy Hamerskiej, naszej regionalnej kolekcjonerki. Tym razem pani Czesia 

pokazała nam swoje miniaturowe zdobycze, które po wystawie staną się częścią wystawy stałej muzeum w pałacu  

w Siemczynie. Między poszczególnymi punktami programu swoimi występami tanecznymi umilały nam czas panie  

z czaplineckiego zespołu „Czarna Mamba” pod przewodnictwem Dzidki Harańczyk. Na koniec przed publicznością 

zaprezentowała się  „Grupa Alberta” ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury – żeński chór ze Złocieńca, który działa przy ZOK-u 

od 2017 roku. Przepiękne wykonania utworów muzyki rozrywkowej z polski i zagranicy spowodowały, że publiczność na 

chwilę zapomniała o codziennych troskach i przeniosła się do krainy spokoju. To było kolejne udane wydarzenie  

w Siemczynie. A już niedługo, bo 2 i 3 lipca 2022 roku zapraszamy na 19. Henrykowskie Dni w Siemczynie. 

 

Krzysztof Andziak, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 

Działania związane z rozpoczęciem sezonu turystycznego 

Już od początku roku 2022 Referat Planowania, Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji realizował działania 

związane z przygotowaniem gminy do zbliżającego się sezonu 

turystycznego.  

Poniżej w punktach przedstawiamy zrealizowane i zaplanowane 

do realizacji zadania: 

1)        Zawarto umowę na remont infrastruktury turystycznej na 

terenie gminy Czaplinek. Wyremontowano małą infrastrukturę  

w 23 miejscach na terenie gminy. Podpisano umowę na kwotę 18 

819,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane do 13 maja 2022 r. 

2) Naprawiono zerwane podczas styczniowych i lutowych 

wichur gonty na dachach altan: przy ul. Złocienieckiej, 2 altan na plaży miejskiej w Czaplinku oraz altany w Starym Drawsku. 

Łączny koszt remontów wyniósł 2 867,08 zł. Kwota wróciła do budżetu, gdyż szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela.  

3) Zlecono remont oraz impregnację elementów infrastruktury miejsca turystycznego „Ścieżka edukacyjna Niwka”. 

Prace wykonane zostały za kwotę 1 200,00 zł.  

4) Zlecono naprawę altany w miejscowości Broczyno. Zakres prac: wymiana gontu na dachu altany (w całości) oraz 

impregnacja altany. Koszt naprawy 1 500,00 zł.  

5) 15 marca 2022 r. zawarto umowę na oznakowanie miejsc niebezpiecznych na jeziorze Drawsko oraz bieżącą kontrolę  

Świeżo zaimpregnowany ławostół w Sikorach 
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oznakowanych miejsc z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego. Jezioro 

zostało oznakowane do 29 kwietnia 2022 r.  

6) W dniach 6-7 maja 2022 r. Gmina Czaplinek wraz  

z Lokalną Organizacją Turystyczną Czaplinek uczestniczyła  

w targach turystycznych w Szczecinie „Piknik nad Odrą”.  

Koszt stoiska promocyjnego: 5338,20 zł brutto. Udział  

w targach dofinansował ZROT w kwocie 1000,00 zł. 

7) Wykonano dodruk Przewodnika Rowerowego w języku 

polskim – nakład 1500 sztuk. Koszt: 5 953,50 zł.  

8) Zawarto umowę na remont sanitariatów na kąpielisku 

nad jeziorem Drawsko. Zakres prac obejmował impregnację całego obiektu, czyszczenie oraz impregnację drzwi 

wejściowych do pomieszczeń, wymianę kratki wentylacyjnej, wymianę częściową wszystkich ościeżnic oraz zamków, klamek 

drzwi, wymianę uszkodzonych płytek podłogowych, naprawę barierki, naprawę belki podtrzymującej obiekt, udrożnienie 

rynien oraz niwelację terenu wokół budynku. Remont zostanie wykonany do dnia 10 czerwca 2022 r. za kwotę 4 499,70 zł.  

9)         Rozebrano domek dla ratowników nad jeziorem Drawsko i przygotowano teren pod nowy. Koszt zadania 1000,00 zł 

10) Zawarto umowę na sprzątanie terenu oraz wykaszanie miejsc rekreacyjnych na wyspie Bielawie w okresie od 25 

kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r. Zaplanowano miesięcznie 154 godz. na wykonywanie ww. prac.  

11) Zawarto umowę na obsługę ratowniczą kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas regat z Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego, które jako jedyne złożyło ofertę na 

zapytanie ofertowe ogłoszone 29 marca 2022 r. Koszt realizacji zadania 80 399,00 zł. W ramach zadania zlecona jest obsługa 

dwóch kąpielisk w okresie od 24.036.2022 do 31.08.2022 r., zapewnienie bezpieczeństwa podczas 5 regat oraz organizacja 

2 szkoleń dla dzieci ze szkół podstawowych.  

12) Zawarto umowę na rozstawienie pomostów na kąpieliskach nad jeziorem Drawsko oraz nad jeziorem Czaplino. Koszt 

realizacji zadania 4 000,00 zł. Termin realizacji zadania do 30 maja 2022 r.  

13) Zawarto umowy na renowację rzeźb autorstwa Edwarda Szatkowskiego na terenie gminy Czaplinek z panem Pawłem 

Szatkowskim – renowacja witacza w Kosinie -  na kwotę 1457,00 zł brutto oraz 

panem Edwardem Szatkowskim – renowacja rzeźb na deptaku, rynku i nad 

jeziorem – na kwotę 874,00 zł brutto. 

14) Zawarto umowy na renowację 4 metalowych ławek nad jeziorem Drawsko 

(kwota: 1300,00 zł) oraz artystyczne wypisanie haseł ekologicznych na ścieżce 

pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko (kwota: 600,00 zł brutto). 

15) Zawarto umowę na wykonanie altany 25 m² na wyspie Bielawie z firmą 

Pracownia Plastyczna Studio 22 z Połczyna Zdroju. Termin realizacji zadania do 25 

czerwca 2022 r. Koszt realizacji 39 360,00 zł.  

16) Zlecono wynajem toalety przenośnej na pole biwakowe w Rzepowie. 

Toaleta stanęła pod koniec kwietnia i będzie funkcjonowała do końca września 

2022 r. Koszt realizacji zadania 1300,00 zł.  

17) Zakupiono 100 szt. koszulek z logo gminy Czaplinek na potrzeby promocji. 

Koszt realizacji zamówienia 3 339,40 zł. 

18) Zamówiono gadżety promocyjne Gminy Czaplinek z logo, tj. dzwonki do 

rowerów, długopisy, smycze krótkie, notesy, torby bawełniane, breloki nietonące 

żaglówki, breloki rowerki, kosmetyczki. Koszt wykonania gadżetów 9 387,50 zł.  

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych na jeziorze Drawsko 

Projekt nowego gadżetu promocyjnego 
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19) Zamówiono 3 000 szt. map gminy i planów miasta za kwotę 780,00 zł.  

20) Zlecono nawiezienie piasku na plaże wiejskie w Sikorach i Starym Drawsku. Koszt realizacji zadania 2 829,00 zł. Tuż 

przed wakacjami piasek zostanie również uzupełniony na plażach miejskich oraz w innych miejscowościach wiejskich.  

21) Planuje się wsparcie finansowe w postaci zakupu bądź remontów infrastruktury ze środków Gminy na otwarcie Strefy 

Artystycznego Relaksu, organizatorem której jest Czaplinecki Ośrodek Kultury.  

22)      Planuje się wykonanie nowej ulotki promocyjnej, w której umieszczone zostaną wszystkie atrakcje jakie znajdują się 

na terenie gminy Czaplinek. W ulotce mają znaleźć się obiekty, które oferują wszelkiego rodzaju aktywności i atrakcje.  

23) Wysłano e-maile do gestorów turystyki w sprawie aktualizacji informacji na stronie internetowej www.czaplinek.pl   

i w materiałach promocyjnych. 

24) Zlecono uprzątniecie plaży miejskiej z trzcin, które w okresie jesienno-zimowym zalegały na kąpielisku nad jeziorem 

Drawsko. Dodatkowo uprzątnięte zostało całe nadbrzeże Drawskie na odcinku od ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej. Koszt 

zadania 4 686,67 zł. 

25)      Od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Centrum Informacji Turystycznej będzie otwarte w wydłużonych godzinach: od 

poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 16:00, w niedziele od 10:00 do 14:00. 

26) Jako gospodarz tegorocznego Festiwalu Pol’and’Rock, które odbędzie się na lotnisku w Broczynie, Gmina Czaplinek 

zaplanowała działania promocyjne podczas imprezy. Na terenie festiwalu będzie zorganizowane stoisko promocyjne  

z folderami, gadżetami, lokalnymi produktami. Planuje się także przygotowanie filmu reklamującego lokalnych gestorów 

branży turystycznej. 

27) Gmina Czaplinek będzie organizatorem drugiej edycji Czaplineckiego Tygodnia Organowego. Impreza odbędzie się od 

5 do 10 lipca 2022 r. Koncerty w wykonaniu organistów z Gniezna i Poznania będą odbywały się tak jak w roku ubiegłym  

w Kościele pw. Trójcy Świętej na zabytkowych organach marki Sauer. 

28) W sezonie letnim Gmina Czaplinek będzie partnerem następujących wydarzeń kulturalnych: XIX Henrykowskie Dni w 

Siemczynie 2-3 lipca 2022 r. (organizator: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie), Folk Festiwal „Sielava” w Czaplinku  

30-31 lipca 2022 r. (organizator: Stowarzyszenie „Niezwykły Połczyn”), Spotkania z historią. IV Piknik Średniowieczny  

w Czaplinku (organizator: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg”), Plener Artystyczny w Siemczynie – 

sierpień 2022 r. (organizator: Stowarzyszenie Stacja Kultura), Konferencja Archeologiczna (organizator: Stowarzyszenie 

„Kamienne Kręgi”). 

Ponadto przed wakacjami zaplanowano wykonanie następujących działań: czyszczenie kąpielisk z wodorostów, ponowne 

uprzątniecie plaży miejskiej z trzcin i gałęzi, remont altany na plaży w miejscowości Machliny, dodruk wszystkich materiałów 

promocyjnych gminy Czaplinek, zawarcie umowy z przewodnikiem oprowadzającym bezpłatnie turystów po kościele pw. 

Trójcy Świętej, zatrudnienie pracownika do obsługi turystów w Centrum Informacji Turystycznej, zatrudnienie pracownika  

do utrzymania porządku w sanitariatach na kąpielisku i plaży miejskiej nad jeziorem Drawsko.  

Będziemy Państwa informować na bieżąco o innych działaniach, które realizowane będą na rzecz turystyki w gminie 

Czaplinek.  

 

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

Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. Centrum Informacji Turystycznej w Czaplinku będzie otwarte w dni 

powszednie od 7:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 16:00 i niedzielę od 10:00 do 14:00. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Centrum Turystyki w Czaplinku przy ul. Rynek 1, gdzie można otrzymać 

bezpłatne materiały promocyjne oraz informacje jak aktywnie spędzić czas. 



Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy 

W Czaplinku trwają szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla 

dziewcząt z roczników: 2008, 2009,  2010, 2011.  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 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. 

Biuletyn Informacyjny maj 2022 

Turystyka, Zdrowie 

22 

Czaplinek na „Pikniku nad Odrą” 

7 i 8 maja 2022 roku Gmina Czaplinek brała udział w 

największych targach turystycznych w regionie – „Pikniku 

nad Odrą” w Szczecinie, organizowanych przez 

Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki. Impreza, 

jak zwykle, przyciągnęła rzesze zwiedzających i zachęciła 

rozmaitymi atrakcjami dla dużych i małych.  

Najważniejszym elementem targów pozostała jednak 

promocja miast, gmin i regionów oraz gestorów branży 

turystycznej. Kilkadziesiąt stoisk z Polski i Europy przez dwa dni zachwalało swoje walory turystyczne, kusiło regionalnymi 

smakami, zachęcało gadżetami. 

Nie inaczej było ze stoiskiem promocyjnym Czaplinka. Pracownice Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki 

i Promocji Urzędu Miejskiego reprezentowały naszą gminę, dystrybuując materiały promocyjne – foldery, mapy  

i przewodniki, zapraszały do odwiedzenia Czaplinka i okolic, prezentowały atrakcje i bazę noclegową. 

Na naszym stanowisku można było również degustować Miody Drahimskie i Miody Pojezierza Drawskiego – obie marki 

wpisane na listę produktów tradycyjnych Pomorza Zachodniego. Wielkim powodzeniem cieszyły się jak zwykle krówki  

z kluczewskiej wytwórni „Gniewko”. 

Każdy z odwiedzających nasze stanowisko gości otrzymał to, czego potrzebował – folder, informację, gadżet lub mały 

słoiczek miodu (próbki miodów z logotypem Czaplinka specjalnie na potrzeby targów przygotowała pani Karolina Fujarska  

z Pasieki Fujarskich).  

 

Stanowisko promocyjne sfinansowane zostało ze środków Lokalnej Organizacji Turystycznej Czaplinek, Gminy Czaplinek 

oraz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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