
Urząd Miejski w Czaplinku 

    Czerwiec (6/2022)  

Kalendarz wydarzeń letnich Gminy Czaplinek 

Praca  

pani Moniki Kruk-Kobeluk 
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 Burmistrz Marcin Naruszewicz gratuluje panu Michałowi  

Olejniczakowi tytułu Sołtys Roku  

 

 

 

Przegląd wydarzeń - czerwiec 2022 

Jubileusz 5-lecia zespołu „OdNowa” oraz Dzień Matki w CzOK-u 

Spotkania w sprawie organizacji festiwalu Pol’and’Rock 2022 na lotnisku w Broczynie: u Wojewody oraz w Czaplinku 

Akcja „Ekoczynni” - sprzątanie dna jeziora Drawsko 

Wizyta gości z Segeberg - partnerskiego miasta Powiatu Drawskiego   
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Lipiec  

 
1 lipca 2022 r. godz. 21:00 koncert Marek McCaroon Motyka - Strefa Artystycznego Relaksu w Czaplinku 

2-3 lipca 2022 r. Henrykowskie Dni w Siemczynie – Pałac Siemczyno (impreza całodniowa) 

2 lipca 2022 r.  koncert Makiwara - szamański organic rock - Strefa Artystycznego Relaksu w Czaplinku 

5-10 lipca 2022 r. godz. 19:00  codzienne koncerty w ramach Czaplineckiego Tygodnia Organowego – Kościół pw. Trójcy Św. 

w Czaplinku 

8 lipca 2022 r. DJ Cypis - Strefa Artystycznego Relaksu w Czaplinku 

9 lipca 2022 r. 

 Festyn Smaków Wiejskich – Żelisławie 

 godz. 17:00 Festyn – boisko w Kluczewie 

 godz. 21:00 koncert The Beatlman - Strefa Artystycznego Relaksu w Czaplinku 

 

15-17 lipca 2022 r. Dni Czaplinka: 

15 lipca 2022 r. godz. 21:00 koncert Beata Spychalska z zespołem - Strefa Artystycznego Relaksu w Czaplinku 

16 lipca 2022 r. 

 godz. 11:00 Spotkania Ekologiczne Płetwonurków – OSW Czaplinek 

 godz. 10:00 Zawody Strzeleckie – lotnisko w Broczynie 

 godz. 10:00 Turniej Siatkówki Kobiet – plaża nad jeziorem Drawsko w Czaplinku 

 godz. 11:00 Regaty – OSW Czaplinek 

 Drużynowe Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Ziemi Czaplineckiej – stanica wędkarska w Czaplinku 

nad jeziorem Drawsko 

 godz. 19:00 koncert Vespa – mieszanka ska, swingu i rock steady - Strefa Artystycznego Relaksu w Czaplinku 

 godz. 21:00 koncert Tabu - energetyczne mocne reggae - Strefa Artystycznego Relaksu w Czaplinku 

17 lipca 2022 r. godz. 17:00 Widowisko Teatralne „Calineczka” 

22 lipca 2022 r. godz. 21:00 koncert Duet Patryk&Marek 

23 lipca 2022 r. godz. 21:00 Sun Followers 

30-31 lipca 2022 r. Festiwal Folkowy „Sielava”  

(impreza całodniowa) - plaża nad jeziorem 

Drawsko w Czaplinku 
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Kalendarz wydarzeń lato 2022 
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Sierpień 

4-6 sierpnia 2022 r. 28. Pol’and’Rock Festival – lotnisko w Broczynie 

20 sierpnia 2022 r. godz. 11:00 Spotkania z historią. IV Piknik Średniowieczny – kościół pw. Trójcy Św. w Czaplinku, skwer 

przy ulicy Moniuszki 

27 sierpnia 2022 r. 

 godz. 10:00 Turniej Siatkówki Mężczyzn – plaża nad jeziorem Drawsko w Czaplinku 

 godz. 11:00 Regaty na zakończenie wakacji – OSW Czaplinek 

 godz. 11:00 Regaty Memoriał Stanisława Kiryszewskiego – OSW Czaplinek 

 

Ponadto przez całe wakacje (lipiec i sierpień) w Strefie Artystycznego Relaksu nad jeziorem Drawsko planowane są:  

 w każdy piątek - zabawa z DJ 

 w każdą sobotę - koncert  

 w każdą niedzielę - animacje dla dzieci 

 

Szczegóły na fb Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz strona www.czaplinek.pl 

 

Oprócz tego Czaplinecki Ośrodek Kultury zaprasza na wycieczki autokarowe dla dzieci i młodzieży: 

12 lipca 2022 r. -  Kołobrzeg 

26 lipca 2022 r. - Energylandia 

9 sierpnia 2022 r. - Sarbinowo 

23 sierpnia 2022 r. - Toruń 

 

Organizowane będą również animacje na terenach wiejskich - szczegółowy harmonogram będzie dostępny na fb Czaplinecki 

Ośrodek Kultury oraz stronie www.czaplinek.pl (kalendarz wydarzeń) 

Godziny otwarcia Centrum Informacji Turystycznej  
W lipcu i sierpniu Centrum Informacji Turystycznej w Czaplinku (ul. Rynek 1) funkcjonuje  

w godzinach: 

poniedziałek - piątek: od 7:00 do 18:00 

sobota: od 10:00 do 16:00 

niedziela: od 10:00 do 14:00 

Zapraszamy! 

Bezpłatne zwiedzanie Kościoła pw. Trójcy Świętej w Czaplinku 

Już kolejny rok  w lipcu i sierpniu goście i mieszkańcy Czaplinka będą mieli możliwość bezpłatnego zwiedzania kościoła pw. 

Trójcy Świętej z przewodnikiem. 

W związku z Czaplineckim Tygodniem Organowym, który będzie trwał od 5 do 10 lipca 2022 r. światynię będzie można 

zwiedzać dopiero od 12 lipca 2022 r. 

Chętnych zapraszamy pod Pomnik Rybaka: 

Od wtorku do piątku o godz. 11:00, 12:00 i 13:00 



Biuro Rady 
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Informacja z XLVII sesji Rady Miejskiej 

26 maja 2022 roku o godz. 12
00

 odbyła się XLVII 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, 5 radnych obradowało 

zdalnie (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Marcin Czerniawski, 

Tomasz Marciniak, Władysław Wojtowicz, Grzegorz Gabryś). 

Nieobecny był radny Szymon Pastuszek.  

Na początku sesji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

złożył gratulacje panu Michałowi Olejniczakowi za zdobycie 

tytułu Sołtys Roku 2022. 

Następnie pan Burmistrz podziękował strażnikom Straży 

Miejskiej w Czaplinku, panom Zenonowi Garstce i Dariuszowi 

Narewskiemu za uratowanie życia mieszkańcowi Czaplinka, 

który nagle zasłabł.  

Pan Burmistrz także przedstawił nową sołtys Sołectwa 

Kluczewo panią Aldonę Kucharską oraz podziękował pani 

Krystynie Kryczce, która pełniła funkcję sołtysa Kluczewa  

w latach 2015-2022. 

Na początku sesji radni zapoznali się z prezentacją 

multimedialną pod nazwą „Przygotowanie do sezonu turystycznego Gminy Czaplinek w 2022 r.”, którą przedstawił i omówił 

burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz.  

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. zmiany  uchwały Nr XXVl/224/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty 

prolongacyjnej - podjęła 12 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radna Ewa Sobczak) w obecności 13 radnych. 

Nieobecni radni: Szymon Pastuszek, Tomasz Marciniak); 

b. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 - 

podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 

c. wydzierżawienia na okres dziewięciu lat i jedenastu miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - 

podjęła 10 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Grzegorz Gabryś, Sebastian 

Matułojć) w obecności 13 radnych; 

d. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami 

„za” w obecności 13 radnych; 

e. wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych; 

f. wydzierżawienia na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” 

oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Maciej Bernat) w obecności 13 radnych; 

Burmistrz Czaplinka dziękuje strażnikom miejskim 

Burmistrz Czaplinka gratuluje panu Michałowi Olejniczakowi 
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g. wydzierżawienia na okres dziewięciu lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym 

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

h. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 

głosami „za” w obecności 13 radnych; 

i. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 

głosami „za” w obecności 13 radnych; 

określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego członkowi 

Ochotniczej Straży Pożarnej,    

j.uczestniczącemu w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach 

lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

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

k.   przyjęcia Aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Czaplinek na lata 2022-2032” - podjęła 12 głosami „za”  

w obecności 12 radnych. Nieobecni radni: Władysław Wojtowicz, Tomasz 

Marciniak, Szymon Pastuszek. 

Na wniosek pana Burmistrza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie:  

- zmiany uchwały Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej - podjęto 

13 głosami „za” w obecności 13 radnych. Nieobecni radni: Tomasz Marciniak, Szymon Pastuszek; 

- zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęto 11 głosami „za” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Anna 

Kucharczyk, Aleksandra Ławrukiewicz) w obecności 13 radnych; 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęto 11 głosami „za” oraz 2 głosami 

„wstrzymującymi się” (radni: Anna Kucharczyk, Aleksandra Ławrukiewicz) w obecności 13 radnych; 

- ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności - podjęto 9 głosami „za” oraz 4 głosami 

„wstrzymującymi się” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Ewa Sobczak, Marcin Czerniawski, Grzegorz Gabryś) w obecności 13 

radnych; 

- zmiany uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia zasad 

korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno - 

podjęto 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.  

 

Informacja z XLVIII sesji Rady Miejskiej 

13 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 

ustawy o samorządzie gminnym. Obrady sesji prowadził pan Michał Olejniczak – przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad 

Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych. 

Nieobecni radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Szymon Pastuszek.   

Podczas sesji Rada Miejska podjęła 10 głosami „za”, przy 2 głosach ,,przeciwnych” (radni: Marcin Czerniawski, Grzegorz 

Gabryś) uchwałę w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez A. M, J. M., R. D., M. D., B. B., Z. B.  na uchwałę nr 

XLIII/384/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek. 

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

Burmistrz Czaplinka wita nową sołtys 

Kluczewa panią Aldonę Kucharską 
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Komunikaty, Inwestycje 

Konwent Sołtysów 

W czwartek 30 maja 2022 roku odbyło się drugie w tym roku 

spotkanie z sołtysami. Tematem przewodnim spotkania były 

rozmowy dotyczące dożynek gminnych. Podczas konwentu 

omówiony został temat opłacania składek do Zaiksu za 

publiczne odtwarzanie muzyki podczas imprez 

organizowanych w sołectwach. Następnie zebrani goście 

zostali poinformowani o inwentaryzacji  mienia sołeckiego,  

a także przedstawione zostały zmiany w regulaminie wynajmu 

sal i świetlic wiejskich. Ostatnim punktem spotkania było 

zgłaszanie wolnych wniosków przez sołtysów. 

W trakcie konwentu władze Gminy  Czaplinek złożyły serdeczne gratulacje na ręce sołtysa pan Michała Olejniczaka z okazji 

zdobycia tytułu Sołtys Roku 2022. Burmistrz podziękował przybyłym na spotkanie sołtysom, a także zaproszonym gościom. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki komunalnej i samorządów wiejskich 

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku 

Gmina Czaplinek realizuje zadanie pn. „Przebudowa ciągów 

komunikacyjnych na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego kwotą 89 935 zł pochodzącą ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.” 

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania 

otrzymano 3 oferty, z których najkorzystniejsza okazała się 

oferta Zakładu Remontu Dróg i Ulic Skrzypa Marcin z Czaplinka  

za kwotę 156 531,00 zł. 

W ramach zadania przebudowywany jest ciąg komunikacyjny 

zlokalizowany pomiędzy sceną amfiteatru a sektorami  

z miejscami dla widzów. Utwardzenie dotychczasowe terenu  

z płytek betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm zostanie przebudowane na utwardzenie wykonane z kostki 

betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową. Ponadto wykonane zostaną schody zejściowe ze sceny i przebudowana 

zostanie kanalizacja deszczowa w obszarze przebudowywanego ciągu komunikacyjnego. Przebudowane ciągi piesze na 

terenie amfiteatru poprawią atrakcyjność obiektu i bezpieczeństwo dla użytkowników amfiteatru w Czaplinku”, które 

zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. 

 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli 



 Inwestycje 
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Inwestycje na terenie gminy Czaplinek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych  

30 maja 2022 r. ogłoszone zostały wyniki II naboru 

wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

Gminie Czaplinek przyznano dofinansowanie w kwocie 4 

702 500 zł (95% szacowanego kosztu na poziomie 4 950 

000 zł) na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach 

popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec”.  

Związkowi Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przyznano dofinansowanie w kwocie 2 340 000 zł (90% szacowanego 

kosztu na poziomie 2 600 000 zł) na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko  

w Czaplinku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach tej inwestycji zostanie wykonany cały pozostały zakres ścieżki 

pieszo-rowerowej od parkingu przy ul. Złocienieckiej do Ośrodka Wypoczynkowego „Drawtur”.  

Powiatowi Drawskiemu przyznano dofinansowanie w kwocie 3 705 000 zł (95% szacowanego kosztu na poziomie 3 900 000 

zł) na realizację inwestycji w zakresie przebudowy drogi w ciągu ulicy Poznańskiej w Czaplinku wraz z przebudową sieci 

deszczowej.  

Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego przyznano dofinansowanie w kwocie 65 000 000 zł na realizację 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek – etap II”.  

Razem na inwestycje na terenie gminy Czaplinek w ramach II naboru wniosków przyznano 75 747 500 zł.  

Ponadto należy przypomnieć, że w I naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych Gminie Czaplinek przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 6 175 000 zł na realizację zadania pn. 

„Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej”. 

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę tego zadania.  

Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie III naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych (nabór dla gmin popegeerowskich), gdzie Gmina Czaplinek złożyła 2 wnioski  

o dofinansowanie następujących inwestycji:  

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę 

gminnej kotłowni gazowej”, której koszt szacunkowy wynosi 2 500 000 zł, a wnioskowana dotacja 2 000 000 zł (80%),  

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Czaplinku”, której koszt szacunkowy wynosi 2 214 000 zł,  

a wnioskowana dotacja 2 169 720 zł (98%).  

 

Dariusz Sapiński,kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli 

Ekologicznie w  ZPE-T w Bobrowie oddział w Czaplinku  
„Co to segregacja ?”– dziwi się wilczysko. „Do jednego worka wrzucać trzeba wszystko?” 

„Nie”– mówi Kapturek. „Aby mieć wyniki, trzeba poustawiać różne pojemniki”. 

22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Jest to dzień którego obchody powinniśmy przedłużać na każdy 

dzień w roku. Jako pracownik ZGK w Czaplinku 2 czerwca br. na zaproszenie Zespołu Placówek Edukacyjno–

Terapeutycznych w Bobrowie z oddziałem w Czaplinku wraz z panią Aleksandrą Bartosiak  przeprowadziłam zajęcia 

dla uczniów oraz przedszkolaków w zakresie poprawnej segregacji.  

Na wstępie zaprezentowane zostało opowiadanie pt. „Dobre rady na złe odpady, czyli ekologiczny Czerwony 

Kapturek”, którego z ogromnym zaciekawieniem słuchali wszyscy uczestnicy.  
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ZGK, Oświata 

W drugiej części zajęć była możliwość spróbowania sił i poszerzenia 

swojej wiedzy w zakresie poprawnej segregacji. Nadmienić należy, że 

poprzez takie działania Dzień Ziemi wszyscy mieszkańcy gminy 

Czaplinek mogą świętować każdego dnia, co jest godne naśladowania. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowanki oraz słodkie 

upominki z logo ZGK w Czaplinku. 

 

Agnieszka Chrościcka, kierownik wydziału usług komunalnych, administrator 

cmentarzy 

Dzień Dziecka w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

Dzień Dziecka, to najbardziej wyczekiwany przez dzieci dzień w roku. I tak było w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku. To 

wyjątkowe święto przypadające na 1 czerwca, dzieci świętowały w przedszkolu przez dwa dni. 

W środę - 1 czerwca, już od rana każdy maluch z uśmiechem przekraczał próg przedszkola. W holu przedszkolnym słychać 

było radosną muzykę dziecięcych przebojów. Sale przedszkolne ozdobione kolorowymi balonami, zaaranżowane były na 

mini place zabaw: sektory sportowe z materacami, tunelami, sektory muzyczne, plastyczne i zabawowe. Dzieci przy pełnej 

swobodzie, bawiły się do woli, odwiedzały sąsiednie grupy, integrowały się z nimi i dzieliły wrażeniami. Było malowanie 

twarzy, zabawy sprawnościowe, zabawy z bańkami mydlanymi, balonami. 

Ku  radości przedszkolaków i posiłki tego dnia wyglądały jak zaczarowane. Słodki poczęstunek i wielobarwne deserki 

smakowały wszystkim. W tym dniu dzieci otrzymały prezenty, które zakupione zostały przez Radę Rodziców. 

To nie był koniec niespodzianek, bo następnego dnia na dzieci czekały kolejne atrakcje, które przygotowały panie  

z Czaplineckiego Ośrodka Kultury przy współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem  Wychowawczym w Czaplinku. 2 czerwca 

Dzień Dziecka odbył się pod hasłem zabaw plenerowych. Na przedszkolnym placu na dzieci czekały dmuchane zamki, 

zjeżdżalnie, stoiska z warkoczykami, tatuażami. Był też kramik z watą cukrową i popcornem.  Bajkowe postacie ulubionych 

dziecięcych bohaterów bawiły się z dziećmi przy rytmach wesołej muzyki. Wężyki, kółeczka, pajacyki i wiele innych zabaw, 

wybrzmiewały od rana do popołudnia na przedszkolnym placu. 

Zachwycone przedszkolaki z okrzykami radości i uśmiechem bawiły się doskonale. To był piękny Dzień Dziecka. 

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Z kulturą mi do twarzy”      

 W Przedszkolu Publicznym w Czaplinku z powodzeniem został zakończony 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”, którego 

organizatorem było Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu.  

Projekt powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz kierunki 

polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (punkt 1 – 

wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do 

wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie  

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie 

polskiej kultury). W projekcie wzięły udział wszystkie zainteresowane 

placówki, zarówno te, które działają na terenie Polski, jak i te poza 

granicami naszego kraju. 

9 
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Projekt realizowany był w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku od października 2021 r. do maja 2022 r. Koordynatorem 

projektu w naszej placówce była pani Joanna Brożek. 

Zadania realizowane były przez wszystkie nauczycielki i grupy przedszkolne. Celem zajęć realizowanych w ramach projektu 

było tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu 

sfer aktywności dziecka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Tematy zajęć doty-

czyły następujących modułów : I - W krainie muz; II - Tu jest moje miejsce; III - Kocham, lubię, szanuję; IV - Kultury Świata. 

Ogólnie zrealizowano 32 zadania. Nasza placówka za udział w projekcie otrzymała certyfikat przedszkola „Z kulturą mi do 

twarzy”, a dzieci uczestniczące w projekcie otrzymały pamiątkowe dyplomy.  

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinek 

„Idzie Wiosna” Ogólnopolski Konkurs Muzyczny 

Dzieci z grupy „Ptaszki” z  Przedszkola  Publicznego  

w Czaplinku wzięły udział w II edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Krainy Muzyki „Idzie Wiosna”. Celem konkursu było 

rozbudzanie zainteresowań muzycznych, wzmacnianie więzi 

emocjonalnych pomiędzy członkami grup, nauczycielami  

i rodzicami, wykorzystanie nowych technologii w dobie 

pandemii, radosne celebrowanie tegorocznej wiosny, 

tworzenie możliwości do radosnego muzykowania. Dzieci 

zaprezentowały piosenkę pt. „Ogrodniczka”. Do udziału w 

konkursie przygotowała grupę trzylatków wychowawca pani 

Anna Bronis. Przedszkolaki pod względem wokalnym i 

artystycznym zaprezentowały się wspaniale otrzymując I miejsce w konkursie. W nagrodę dzieci otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, a występ ich został udostępniony w Ogólnopolskim Programie Krainy Muzyki dzięki transmisji online. Serdecznie 

gratulujemy!  

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Życie z pasją 

Pasja Diany 

Nazywam się Diana Cieślik i jestem uczennicą klasy 8b w Szkole Podstawowej  

w Czaplinku. Chciałabym opowiedzieć Wam o mojej pasji, którą jest gra na pianinie. 

Swoją przygodę z pianinem rozpoczęłam, gdy miałam siedem lat. Mama zapisała 

mnie do Muzycznego Ogniska w Czaplinku. Byłam wtedy w pierwszej klasie. Uczyłam 

się  grać ze słuchu i z nut. Nie było to łatwe zadanie. Bywały chwile, że chciałam 

zrezygnować  z nauki, ale mama wspierała mnie i bardzo się cieszę, że nie poddałam 

się w trudniejszych momentach mojej edukacji, gdyż nie osiągnęłabym tego, co 

potrafię dzisiaj. Zajęcia trwają tak samo jak w szkole od 1 września do 24 czerwca,  

a na zakończenia  roku, każdy muzyk prezentuje swoje umiejętności nabyte przez rok, 

grając wybrany przez siebie utwór. Aktualnie zakończyłam już sześcioletnie ognisko 

muzyczne z wyróżnieniem i na ten moment jestem już na etapie Studium, który trwa 

dwa lata. Teraz gram utwory różnego rodzaju. Moje ulubione to: Adele „Rolling in the  
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Deep”, Yann Tiersen „Comptine d'un autre été”, Patrick Watson „Je Te Laisserai Das Mots”, Yiruma „River Flows In You”, 

Michał Kleofas Ogiński „Pożegnanie Ojczyzny”, Wolfgang Amadeusz Mozart „Marsz Turecki”, Frederic Chopin „Waltz in A 

minor”. Nauka gry na pianinie, nauczyła mnie wytrwałości i samodyscypliny oraz rozwinęła wyobraźnię i wrażliwość. Nie 

potrafię już sobie wyobrazić życia bez muzyki. Na koniec przytoczę słowa Marilyna Mansona ,,Muzyka to najsilniejsza 

forma magii”. 

 

Diana Cieślik, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

Pasja Wiktorii 

Nazywam się Wiktoria Chrościcka i chodzę do klasy 8b w Szkole Podstawowej w Czaplinku. Moją pasją 

jest gimnastyka akrobatyczna i chciałabym wam trochę o niej opowiedzieć. Zanim zaczęłam chodzić na 

gimnastykę uczęszczałam na zajęcia taneczne przez 2 lata, a miałam wtedy dopiero 3 latka. W wieku 5 

lat już umiałam szpagat i interesowałam się gimnastyką, ale dopiero w wieku 12 lat zaczęłam chodzić 

na akrobatykę sportową w Czaplinku. Gimnastyka to wysiłkowy sport w którym liczy się dokładność, 

precyzja i siła. Często jeździmy na różne zawody, a ostatnio pojechaliśmy na Ogólnopolskie Turnej Akro 

i Sól w Akrobatyce Sportowej w Inowrocławiu i zajęłam 3 miejsce.  

Jest to dla mnie duże osiągnięcie i mam nadzieję, że jeszcze będę się rozwijać w tym kierunku.  

 

A to jest zdjęcie z zawodów w Szczecinku w których zajęłam 2 miejsce. 

 

Wiktoria Chrościcka, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

Pasja Amelii 

Cześć! Nazywam się Amelia Podolak i uczęszczam do klasy 7a. Moją 

pasją jest pożarnictwo. Biorę udział w konkursach o tej tematyce. 

27 maja zajęłam 1 miejsce w eliminacjach wojewódzkich 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a teraz 25 czerwca 

będę reprezentować nasze województwo i nasz powiat w finale 

tego konkursu w Miliczu. Biorę udział także w zajęciach 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Spotykamy się w soboty  

o godzinie 10:00 i rozszerzamy nasze umiejętności. Tak naprawdę 

interesuję się tym od dziecka i mam nadzieję nadal rozwijać swoją 

pasję. 

 

Amelia Podolak, Szkoła Podstawowa w Czaplinku  

Akcja „Dasz pluszaka dla dzieciaka?” 

Na początku roku szkolnego uczniowie wraz z nauczycielkami ze świetlicy Szkoły Podstawowej przy ul. Słonecznej stworzyli 

akcję pt. „Dasz pluszaka dla dzieciaka?" dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Zabawki zostały przekazane do 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku. Społeczność szkolna bezinteresownie wsparła tę inicjatywę, 

tym sposobem została wzbudzona wrażliwość na losy drugiego człowieka. 

 

Monika Kruk-Kobeluk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku 
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Projekt „To tu przyroda”  

Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w lokalnym projekcie 

ekologicznym pt. ,,To tu przyroda. Gmina Czaplinek" 

prowadzonym przez nauczycielkę Monikę Kruk-Kobeluk 

(członkinię czaplineckiego Stowarzyszenia ToTu Akademia 

Twórczych Umiejętności).  

Zaplanowane zostało posadzenie drzew przy placu zabaw 

nad jeziorem Drawsko pod okiem doświadczonego Witolda 

Zimniewicza przedstawiciela firmy Witolas. Akcję wsparły 

również: Gmina Czaplinek (Referat Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska), Starostwo Powiatowe w Drawsku 

Pomorskim (dofinansowanie zakupu torfu), Nadleśnictwo Czaplinek (wypożyczenie sprzętu - świder glebowy), ZGK  

w Czaplinku ( magazynowanie pewnych elementów), Krzysztof Lisiecki - tata uczniów naszej szkoły Agnieszki i Szymona 

(zakup palików drewnianych).  

To wspaniale, że projekt połączył kilka stron w jednym celu - właśnie dla przyrody, bo jak uczy Karta Drahimska z 2001 

roku : „Każdy ma prawo do pięknego krajobrazu, życia w zdrowym środowisku i harmonijnym otoczeniu”, a także „ Masz 

prawo korzystać z możliwości jakie stwarzają urzędy, szkoły, ośrodki kultury i inne instytucje publiczne powołane do 

zaspokajania twoich potrzeb”. Działanie to podniosło poziom świadomości na temat ekologii, a przede wszystkim 

wzbogaciło nasze lokalne środowisko przyrodnicze. Celem tych zadań było również wskazanie naszym podopiecznym 

ścieżki współpracy z instytucjami w naszym powiecie drawskim. 

 

Monika Kruk-Kobeluk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

Czas spotkań w Klubie Senior+ 

Miniony czas był czasem spotkań tematycznych jak również 

towarzyskich. Jako pierwszy klub odwiedził komendant 

Straży Miejskiej pan Krzysztof Leśniowski. Wyjaśnił 

klubowiczom na czym polega praca strażnika miejskiego, 

jakie ma prawa i obowiązki. Seniorzy mogli uzyskać 

odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz zapoznać się  

z umundurowaniem.  

Pozostając w klimacie służb mundurowych kolejne spotkanie 

odbyło się z mł. asp. Karoliną Żych - oficerem prasowym 

Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. 

„Oszustwa na policjanta”, „Przy bankomacie”, „Przemoc 

domowa” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” to 

główne tematy spotkania. Mimo, że coraz  więcej się o tym mówi i podejmowanych jest coraz więcej działań 

profilaktycznych, policja nadal notuje przypadki oszustw i wyłudzeń na seniorach. Takie spotkania mają na celu przestrzec 

oraz uchronić naszych seniorów przed popełnieniem takiego błędu. 

Kolejne spotkanie miało charakter bardziej towarzyski. Z wizytą przyjechał zaprzyjaźniony Klub Senior+ z Bornego 

Sulinowa. Były kiełbaski z ogniska, wspólne tańce mimo niesprzyjającej pogody oraz gry i zabawy umysłowe. Wspólne 

spotkania są zawsze okazją do budowania nowych więzi, relacji przyjacielskich, dają ogromną radość i satysfakcję. 
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Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek to spotkanie „międzypokoleniowe”. Na przestrzeni ostatnich trzech 

lat obie placówki wypracowały wspólny model kontaktów i wprowadziły je w kalendarz wydarzeń. Tym razem seniorzy  

z własnoręcznie przygotowanymi upominkami oraz krótkim występem artystycznym udali się do przedszkolaków  

z życzeniami z okazji Dnia Dziecka. Korzystając z okazji wspólnego spotkania dzieci podziękowały seniorom za współpracę 

podczas całego roku szkolnego. Takie spotkania zawsze dają radość obu stronom i niech trwają jak najdłużej.  

W klubie przyszedł również czas pożegnań. Zakończył się trwający od marca kurs komputerowy. Seniorzy musieli zmierzyć 

się z końcowym egzaminem, sprawdzającym zdobytą przez nich wiedzę. Wszyscy ukończyli egzaminy z wynikiem 

pozytywnym. Po egzaminach przyszedł czas pożegnać przesympatyczną panią prowadzącą. Klubowiczom będzie brakować 

cotygodniowych spotkań, ale miejmy nadzieję że zdobyte umiejętności wynagrodzą im smutek i tęsknotę.  

 

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

Klub Seniora "Krystynka" - wiosenne wydarzenia 

Majówka 

Seniorzy po raz pierwszy w plenerze, przy grillu spotkali się 11 

maja 2022 r. na terenie Ośrodka Sportów Wodnych nad 

jeziorem Drawsko. Wiosenne popołudnie było miłą i długo 

oczekiwaną okazją do spotkania się z koleżankami i kolegami. 

Podczas spotkania złożono życzenia i  wręczono list 

gratulacyjny z bukiecikiem wiosennych kwiatków jubilatce - 

Maryli Serwach, która przez długi czas przebywała za granicą. 

Podobną niespodziankę otrzymali również solenizanci: Helena 

Jurewicz, Irena Danis, Stanisław Klich, Stanisław Smoleński 

oraz Teodozja Karbowiak, która w dniu spotkania obchodziła 

urodziny. Spotkanie uświetnił seniorski zespół „La Bazuna” 

pod kierownictwem Barbary Krupki.  

  

Jubileusz 5-lecia zespołu OdNowa i Obchody Dnia Matki                                                                 

26 maja br. w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury zebrało się 

ponad 100 osób, aby wspólnie świętować Dzień Matki i 5-

lecie seniorskiego zespołu „OdNowa”. Obecny na spotkaniu 

burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz złożył serdeczne 

życzenia wszystkim mamom, a bukiet kwiatów symbolicznie 

wręczył jednej z najstarszych mam – pani Helenie Jurewicz.  

W tym też czasie grupa wychowanek Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Czaplinku wszystkim obecnym na sali 

mamom wręczyła 50 własnoręcznie wykonanych laurek ze 

wzruszającymi życzeniami oraz 50 pięknych laurek 

wykonanych przez dzieci z Przedszkola Publicznego  

w Czaplinku.                                          

Historię pięcioletniej działalności zespołu „OdNowa” przedstawił obecny kierownik zespołu -Bernard Bieniecki. Wspomniał, 

że grupa powstała przy CzOK-u, dzięki pani Lidii Pawlikowskiej - pierwszej kierowniczce oraz panu Bartłomiejowi 

Michalczykowi-  opiekunowi muzycznemu zespołu. 
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Następnie zespół pod kierownictwem instruktora muzycznego Janusza Kucharskiego zaprezentował kilka utworów.  

Bernard Bieniecki zaprosił na scenę wszystkich Dobrych Aniołów, którzy przez ponad 5 lat  finansowo, organizacyjnie, 

technicznie i duchowo wspierali zespół „OdNowa”  i wręczył zaproszonym osobom po piernikowym aniele przygotowanym 

przez Grażynę Sinoradzką. 

Miłą niespodzianką dla członków zespołu i zebranych było wręczenie dużego tortu przez burmistrza Marcina Naruszewicza 

oraz drugiego tortu upieczonego przez członkinię klubu „Krystynka” Janinę Klich. Życzenia członkom zespołu złożyli również: 

sekretarz Powiatu Drawskiego Katarzyna Szlońska-Getka, członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor, prezes 

Spółki ZNM Adam Tuchalski, dyrektor Czok  Aleksandra Łuczyńska oraz Anna Jankowska-Słotwińska. Panie przekazały 

każdemu członkowi zespołu pamiątkowy kubek. 

Ogromnie wzruszający był występ Niny Meszki - młodziutkiej wokalistki Studia Piosenki „Esti", która swoim koncertem 

poruszyła serca szanownych gości. Uroczystość zakończyła się wspólną degustacją tortów i ciast. 

Projekt „Jubileusz seniorskiego zespołu Odnowa i obchody Dnia Matki” zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy 

Czaplinek, w ramach dotacji uzyskanej w drodze otwartego konkursu ofert. 

Zespół OdNowa oraz Zarząd Klubu Seniora „Krystyna” serdecznie dziękuje wszystkim za ogromne zaangażowanie oraz 

pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości. 

 

 Zespół „OdNowa” w MOW w Czaplinku 

 Realizując jedno z działań projektu „Muzyka i śpiew ku pokrzepieniu serc”, który uzyskał w ramach konkursu dotację  

z budżetu Powiatu Drawskiego - 13 czerwca br. na terenie Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego odbyło się  spotkanie z wychowankami. 

Zespół OdNowa z opiekunem muzycznym Januszem Kucharskim zaprezentował 

kilkanaście znanych i  popularnych utworów.  

W trakcie spotkania przeprowadzono przygotowany przez Zarząd Klubu Seniora 

„Krystyna” konkurs wiedzy o gminie Czaplinek, w którym udział wzięło 10 

dziewcząt. Wszystkie uczestniczki otrzymały drobne upominki oraz materiały 

reklamowe Gminy Czaplinek.  

Spotkanie zakończono przy degustacji ciasta upieczonego przez dziewczęta  

i wspólnym pieczeniu kiełbasek na ognisku. 

 

Seniorskie zespoły promują gminę, powiat i region 

23 marca br. Czaplinecki  seniorski Teatr „Czapla”  wystąpił w Gminnym   

Ośrodku Kultury i Sportu w Węgorzynie, gdzie  pod kierunkiem opiekuna 

teatru  Macieja Słomki zaprezentował przedstawienie „Człowieczy los”,  

w formie montażu słowno-muzycznego opartego na wydarzeniach z życia 

każdego aktora. 

1 maja br. zespół „OdNowa” gościnnie wystąpił na scenie Ośrodka Kultury  

w Drawsku Pomomorskim podczas majówki w parku Chopina. 

2 czerwca br. zespoły „La Bazuna” i „OdNowa” wzięły udział  

w występach podczas „Dnia otwartego Starostwa połączonego z Dniem Godności Osób z Niepełnosprawności 

Intelektualną” w Drawsku Pomorskim. 

4 czerwca br. seniorskie zespoły śpiewacze  „La Bazuna”,„OdNowa”, „Jarzębina” i „Marianki” uczestniczyły w Przeglądzie 

Piosenki Senioralnej w Bornem Sulinowie.  

Grażyna Sinoradzka, członek Zarządu Klubu Seniora "Krystynka" 
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Jan Dymecki pierwszy w Dobiegniewie 

22 maja 2022 roku czaplinecki kolarz pan Jan Dymecki uczestniczył  

w zawodach w Dobiegniewie w ramach Zachodniej Ligi MTB.  

Wyścig był bardzo dobrze zorganizowany, a trasa dobrze 

skomponowana i czytelnie oznakowana. Termin zawodów nie 

pokrywał się innymi zawodami w regionie, stąd wysoka frekwencja 

wśród uczestników. 

Na 76 uczestników na dystansie MEGA pan Jan Dymecki dotarł na 

metę na 31 pozycji z czasem 2:09:00, zaś w swojej kategorii 

wiekowej M6A zajął I miejsce. 

Serdecznie gratulujemy wyniku i życzymy powodzenia w kolejnych 

startach.  

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Sezon biegowy rozpoczęty w El Toro De Oro Czaplinek 

14 maja 2022 r. odbył się zaległy bieg Bociana (5 km), w którym 

uczestniczyli zawodnicy drużyny "byka". Nasza zawodniczka Olga 

Sielatycka zajęła w nim drugie miejsce. 

Tydzień później znaczna część osób z byczej drużyny El Toro De Oro 

Czaplinek wzięła udział w biegu z przeszkodami  w Zdbicach na prawie 

10 km dystansie.  Był to bieg terenowy z pokonywaniem przeszkód 

naturalnych (zbiegi, podbiegi, bagna, rzeki) oraz przeszkód 

nienaturalnych - konstrukcje multiring, lowring, ścianki i liny do 

wspinania. Drużyna „byków” ukończyła bieg z sukcesem, zajmując 

trzecie miejsce wśród drużyn. Dużym sukcesem w klasyfikacji 

indywidualnej biegu głównego w kategorii OPEN było zwycięstwo 

Krzysztofa Makucha, który w kategorii Masters również uplasował się 

na pierwszym miejscu. 

Drużyna niesiona pozytywnymi emocjami 4 czerwca br. udała się na 

kolejne zawody do Tarnowa k. Piły, gdzie odbyła się pierwsza edycja biegu z przeszkodami Wolf Race. Marka biegu dobrze 

znana, której organizatorem był Marcin Ćwirzeń dwukrotny uczestnik Ninja Warrior Polska. Bieg po tarnowskich terenach 

nie należał do łatwych, trasa biegu zróżnicowana, dużo biegu pod górkę oraz z górki, przeszkody bardzo wymagające. 

Drużyna „byków” wypadła w ten dzień doskonale.  

W biegu zwykłym na 10 km, typu trail (górski ze względu na liczne wzniesienia i teren) nasza zawodniczka Katarzyna Penkala 

zajęła trzecie miejsce. Następnie odbył się bieg z przeszkodami na 10 km z trzydziestoma przeszkodami. Już na starcie 

zawodnicy El Toro ruszyli ostro z kopyta. Pierwszy na mecie zameldował się Damian Koszko, wyprzedzając po drodze 

wcześniej startujących mocnych zawodników fal Elite. Ostatecznie w biegu z przeszkodami „byki” stanęły trzy razy na 

najwyższym stopniu podium. Najpierw, w kategorii open kobiet, Sylwia Grajek, po czym również wcześniej wspomniany 

Damian Koszko. Po przeliczeniu czasów drużyn okazało się, że również drużyna El Toro De Oro zajęła 1 miejsce w kategorii 

open drużyn. 

 

Damian Koszko, El Toro De Oro 
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Zawody „Akro i Sól” 

28-29 maja 2022 r. odbył się ogólnopolski turniej  

w akrobatyce sportowej „Akro i Sól” w Inowrocławiu.  

W turnieju brało udział 260 zawodników. W tym 33 

zawodników z Czaplinka. 

Na podium stanęły: 

I miejsce Pola Ząbczyk - start w konkurencji indywidualnej 

do lat 9. 

II miejsce Kalina Nagórska, Julia Wawer - start w dwójkach 

żeńskich klasa młodzik 

III miejsce Wiktoria Chrościcka, Marta Pokorska - start  

w dwójkach żeńskich klasa młodzik i Janek Chrościcki - start  

w konkurencji indywidualnej do lat 9. 

W turnieju brały też udział: 

Klasa Pierwszy Krok (indywidualnie): Maja Górska 2014, Maja Trzcińska 2014 

Klasa Pierwszy Krok Plus (indywidualnie): Jagoda Żuchowska Rokita 2012, Tatiana Gąsienica 2015, Gabrysia Podolak 2013, 

Lena Błogowska 2013, Zosia Lawranz 2010, Aleksandra Kapysz 2015, Hanna Hałuszczyk 2012, Aleksandra Płochocka 2011, 

Amelia Murawska 2015, Alicja Turowska 201, Marysia Swędzikiewicz 2010. 

Gratulujemy debiutu w tak wielkich zawodach. Brawo dla zawodniczek. 

2-ki żeńskie: 

1.    Iga Danielewska(2009), Adela Nowak (2014) 

2.    Lena Białach (2010), Maja Małek 2013 

3.    Aleksandra Sobkowska(2009), Hanna Sobkowska 2014 

3-ki żeńskie: 

1.    Małgorzata Todys (2009), Amelia Sielatycka (2010), Sandra Bujnowska(2011) 

2.    Zuzanna Cieśla (2010), Amelia Sameć (2012), Zosia Radomińska 

Klasa III – Amelia Sapińska (2008), Zofia Szurgot (2009), Anna Brzozowska (2009) 

Serdecznie gratulujemy Ani Brzozowskiej, Amelii Sapińskiej i Zosi Szurgot, które zajęły IV miejsce w swoich kategoriach, 

startując w pierwszym dniu zawodów w fitnessie gimnastycznym. 

W fitnessie gimnastycznym startowały też, zajmując piąte miejsce, Kalina Nagórska i Wiktoria Chrościcka w swoich 

kategoriach wiekowych. 

 

Katarzyna Andrzejewska, Iga Nagórska – trenerki ULKS Akrobatyka Czaplinek 

Z życia Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

W sobotę 14 maja 2022 r. zespół skrzatów z Akademii Piłkarskiej 

Czaplinek prowadzony przez trenerów Mieczysława Roszuka oraz 

Bartłomieja Woźniaka wziął udział w turnieju Pierwsza Piłka  

w Barwicach w którym poza naszym zespołem uczestniczyły drużyny  

z Barwic, Wałcza i Bornego Sulinowa. 

Prawdziwą gratką był międzynarodowy dwudniowy (14-15 maja) 

turniej piłki nożnej Anchor Cup w Kołobrzegu, w którym udział wzięły  
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trzy nasze drużyny w trzech kategoriach wiekowych. Do rywalizacji przystąpiła drużyna młodzików prowadzona przez Piotra 

Kibitlewskiego, orlików z trenerem Arielem Gondkiem oraz żaki starsze pod wodzą trenera Adama Marczaka. Nasi młodzi 

piłkarze mogli zmierzyć się z m.in. z takimi zespołami jak Śląsk Wrocław, Kotwica Kołobrzeg, FASE Szczecin, Gedania Gdańsk 

i Pogoń Szczecin. Nasze drużyny w tym turnieju zagrały ze zmiennym szczęściem, a najwyżej sklasyfikowanym  zespołem 

były żaki, które uplasowały się na wysokim 5 miejscu. 

W poniedziałek 16 maja 2022 r. najmłodsi piłkarze Akademii Piłkarskiej Czaplinek rozegrali wyjazdowe towarzyskie 

spotkanie z AP Złocieniec. Było to wielkie widowisko. U wszystkich zawodników było widoczne niesamowite zacięcie i chęć 

do gry. Dziękujemy AP Złocieniec za zaproszenie. 

W piątek 20 maja 2022 r. drużyna młodzików prowadzona przez trenera Piotra Kibitlewskiego rozegrała sparing z AP 

Złocieniec. Tym razem gospodarzem była nasza Akademia. Mecz rozgrywany był w przyjaznej atmosferze, a trenerzy 

obydwu drużyn mogli skorzystać z dużej liczby zawodników, którzy tego dnia byli do dyspozycji. Nasz zespół spisał się 

bardzo dobrze i wygrał to spotkanie 10-1. 

W sobotę 21 maja 2022 r. grały kolejne dwa nasze zespoły. Żaki młodsze z trenerem Rafałem Skibickim udały się na 

Pierwszą Piłkę do Brzeźna. W turnieju udział wzięło 7 drużyn: trzy z Drawska Pomorskiego, po jednej ze Świdwina i Brzeźna 

oraz dwa nasze zespoły. Wszyscy nasi zawodnicy zagrali bardzo dobrze i cieszy fakt, że z turnieju na turniej wraz 

umiejętnościami wzrasta również zapał do piłki nożnej. 

Prowadzona przez trenera Ariela Gondka drużyna orlików wybrała się natomiast do Szczecinka na turniej o Puchar Starosty 

Powiatu Szczecineckiego. W zawodach udział wzięło 9 zespołów z rocznika 2012. Nasi chłopcy spisali się bardzo dobrze  

i zajęli wysokie czwarte miejsce. 

 

Więcej o działaniach Akademii Piłkarskiej na fb Akademia Piłkarska Czaplinek  

 

Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 

Siatkarki KPS Czaplinek wicemistrzyniami województwa zachodniopomorskiego  

w siatkówce plażowej 

10-12 czerwca 2022 r. rozegrano w Kołobrzegu Młodzieżowe 

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego  

w siatkówce plażowej. 

W tym roku (z różnych względów) Klub Piłki Siatkowej 

Czaplinek reprezentowała tylko jedna para, Kuzio Patrycja /

Waszajło Maja w kategorii Juniorki. Mimo, że tylko jedna 

para, ale za to z jakim rezultatem! Po rozegraniu 5 spotkań, 

dziewczyny kończą turniej na 2 miejscu z tytułem 

wicemistrzyń województwa i awansem do 1/2 Mistrzostw 

Polsk. W meczu finałowym po dobrym spotkaniu ulegamy 

parze z Polic. 

 

 

Patrycji i Mai serdecznie gratulujemy i tym samym życzymy powodzenia w dalszym etapie Mistrzostw Polski. 

 

Krzysztof Rosiak, KPS Czaplinek 
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Ekoczynni – wielkie sprzątanie dna jeziora Drawsko  

W niedzielny poranek 5 czerwca 2022 r. na kąpielisku nad 

jeziorem Drawsko odbyła się akcja sprzątania dna jeziora 

Drawsko. Akcję zainicjowali Szymon Pastuszek oraz Emil 

Kozak, którzy zwrócili się do Burmistrza Czaplinka o pomoc  

w organizacji tego wydarzenia.  

Była to już kolejna wspólna akcja sprzątania jeziora, tym 

razem organizatorzy wybrali kąpielisko nad jeziorem 

Drawsko.  

Akcja rozpoczęła się przywitaniem wszystkich uczestników przez Szymona Pastuszka, Emila Kozaka i zastępcę burmistrza 

Czaplinka Janusza Bartczaka oraz omówieniem zasad bezpieczeństwa podczas wydobywania śmieci z jeziora.  

Zebrani nurkowie, którzy przybyli na akcję wraz z całymi rodzinami szykowali sprzęt i zakładali stroje do nurkowania. 

Strażacy OSP Czaplinek i OSP Czarne Wielkie rozkładali namioty, przygotowywali łodzie do odbioru śmieci i rozpalali 

ognisko, a przedstawiciele firmy KTP, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czaplinku i mieszkańcy Czaplinka w tym czasie 

sprzątali teren plaży.  

3. miejsce Urszuli Wojtczak w Mistrzostwach Świata w Nordic Walking w Choczewie 

W dniach 17-19 czerwca 2022 r. w Choczewie odbyły się 

Mistrzostwa Świata w Nordic Walking, w których udział 

wzięła mieszkanka Czaplinka Urszula Wojtczak.  

Miło nam poinformować, że podczas tych zawodów pani 

Urszula zajęła 3. miejsce w kategorii wiekowej K40 

zdobywając miejsce medalowe, natomiast w Open kobiet 

dotarła na metę na 9 miejscu. Pani Ula wystartowała na 

dystansie 5 km pokonując tę trasę w czasie 00:33:35.45.  

To niezwykłe osiągniecie pani Urszuli, potwierdza jak wiele 

pracy, wysiłku i determinacji każdego dnia ta zawodniczka 

wkłada, aby realizować swoje marzenia i stawać na 

najwyższych podiach ogólnoświatowych.  

Warto wspomnieć o ilości uczestników, którzy pierwszego 

dnia zawodów zjawili się w Choczewie, by przejść eliminacje uprawniające do głównego startu. Było ich aż 1000, z 12 krajów 

i 4 kontynentów, a tylko 60 najlepszych oraz po 5 z każdej kategorii wiekowej miało możliwość wystartowania w zawodach 

głównych, które odbyły się w niedzielę 19 czerwca.  

Medale dla uczestników zmagań wręczane były przez chodziarza Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza 

olimpijskiego, trzykrotnego mistrza świata oraz dwukrotnego mistrza Europy, który jednocześnie objął patronat honorowy 

nad tym wydarzeniem.  

Pani Urszulo, serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni, że reprezentuje Pani naszą gminę z tak wielkimi sukcesami.  

Zachęcamy do obejrzenia filmiku z Mistrzostw Świata w Nordic Walking w Choczewie:  

https://telewizjattm.pl/dzien/2022-06-20/58990-setki-zawodnikow-na-mistrzostwach-swiata-nordic-

walking.html?play=on 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  
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Ten czas był wypełniony pracą. Butelki, opony i inne przedmioty wydobyte z jeziora trafiały na łodzie strażackie, skąd 

odbierali je wolontariusze zaangażowani w akcję, a następnie umieszczali w kontenerze przygotowanym przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. 

Na zakończenie odbyło się ognisko, uczestnicy piekli kiełbaski, które zapewniła firma KTP oraz Gmina Czaplinek.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, dzięki którym mamy teraz czyste kąpielisko, a na plaży zapanował 

porządek. 

Organizatorzy zapewnili, że takie akcje będą organizowane częściej, tak byśmy mogli cieszyć się poprawiającym stanem 

otaczającej nas przyrody, natomiast zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak podkreślił, że Gmina będzie wspierać 

wszelkie ekologiczne inicjatywy.  

Cieszy fakt, że dzięki niedzielnej akcji użytkownicy kąpieliska będą mogli bezpiecznie korzystać z kąpieli w wodzie.  

Kolejna zaplanowana akcja, którą wesprze Gmina Czaplinek odbędzie się już w lipcu – sprzątanie dna jeziora przy Ośrodku 

Sportów Wodnych w Czaplinku. 

 

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

Pol’and’Rock - spotkanie u Wojewody Zachodniopomorskiego  

13 czerwca 2022 r. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, 

zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak wraz  

z pracownikami Urzędu Miejskiego w Czaplinku uczestniczyli 

w spotkaniu dotyczącym organizacji 28. festiwalu 

Pol'and'Rock, który odbędzie się w tym roku w gminie 

Czaplinek. Spotkanie zorganizowane zostało przez wojewodę 

zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez dyrektora 

Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Pawła Rodzosia.  

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizatora imprezy - fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny.  

Spotkanie miało na celu omówienie stanu przygotowań organizatora, służb porządkowych oraz samorządu do tego 

wydarzenia.  

 

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

Pol’and’Rock - przydatne linki 

Informujemy, że wszelkie zapytania dotyczące 28. Pol’and’Rock Festival, który odbędzie się 4-6 sierpnia 2022 r. można kie-

rować do organizatora imprezy, tj. Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na adres e-mail: festiwal@wosp.org.pl 

Strona internetowa: https://polandrockfestival.pl/ 

Podstrona z głosowaniem w plebiscycie Złotego Bączka: https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/zloty-baczek-2022-

zaglosuj 

Adres e-mail do zgłoszeń chęci wystawienia stoiska na pasażu handlowym: handel@wosp.org.pl 

Podstrona z najważniejszymi informacjami praktycznymi: https://polandrockfestival.pl/informacje/informacje-praktyczne 

Podstrona z line-upem: https://polandrockfestival.pl/kto-zagra 

Facebook: https://www.facebook.com/PolAndRockFestival 

 

źródło: polandrockfestival.pl 
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Ekologiczne hasła na ścieżce pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko 

We wrześniu ubiegłego roku zaprosiliśmy mieszkańców do wzięcia udziału  

w konkursie „Na Najlepsze Hasło Ekologiczne, związane ze Światowym 

Dniem Bez Samochodu”. Celem konkursu było propagowanie 

ekologicznych zachowań i promowanie „zielonego transportu”,  

a najciekawsze hasła miała artystycznie wypisać na nowo powstałej ścieżce 

pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko czaplinecka plastyczka pani 

Monika Kruk-Kobeluk. 

Komisja konkursowa wyłoniła wówczas zwycięzców konkursu, a byli nimi: 

Kacper Szpakowski, hasło: „Świat to skarb, my w nim złoto. Auto  

w garażu, pójdę piechotą.” 

Maja Machalska, hasło: „Jeśli chcesz być bohaterem, zaprzyjaźnij się z rowerem.” 

Jan Dymecki, hasło: „Rower nie truje, a życie ratuje.” 

Zgodnie z założeniami konkursu, artystycznie wypisane hasła pojawiły się w przestrzeni miasta przed rozpoczęciem sezonu 

turystycznego. 

Idąc brzegiem jeziora Drawsko, możemy podziwiać prace pani Moniki, która pomysłowo i ze smakiem połączyła wymyślone 

przez czaplinecczan hasła z ciekawymi grafikami. Mamy nadzieję, że ten oryginalny pomysł przypadnie do gustu zarówno 

mieszkańcom jak i gościom. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Wizyta w Czaplinku gości Powiatu Drawskiego 

31 maja 2022 r. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

gościł kilkunastoosobową grupę przedstawicieli niemieckiego 

miasta Bad Segeberg oraz przedstawicieli Powiatu 

Drawskiego. Goście z Bad Segeberg w ramach swojego 

pobytu odwiedzali gminy wchodzące w skład Powiatu 

Drawskiego. Pobyt gości związanym jest z obchodami 20-lecia 

współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Drawskim  

a Powiatem Bad Segeberg. Wśród gości obecna była sekretarz 

Powiatu Katarzyna Szlońska-Getka oraz radni Powiatu 

Genowefa Polak, Zbigniew Dudor oraz Marcin Krężel. 

Podczas wizyty odbyło się spotkanie z burmistrzem Czaplinka, a następnie pani Alina Karolewicz zabrała gości w ciekawą 

opowieść po Czaplinku.   

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

„Tropem wojsk szwedzkich – projekt kulturalno-historyczny” 

Kolejna świetna informacja dla miłośników historii. Zarząd Powiatu Drawskiego rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację 

zadań publicznych w 2022 roku oraz określił wysokość przyznanych dotacji. Miło nam poinformować, że projekt „Tropem 

wojsk szwedzkich – projekt kulturalno-historyczny” Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Tempelburg” otrzymał dofi-

nansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
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Obok Pikników Średniowiecznych w Czaplinku oraz Ławeczek pamięci- 

rewitalizacja zapomnianych miejsc, „Zlot poszukiwaczy - tropem wojsk 

szwedzkich” jest naszym trzecim cyklicznym projektem, który 

będziemy realizowali w powiecie drawskim.  

To druga edycja tego wydarzenia. Pierwsza odbyła się w październiku 

2021 i znalazła się w szóstce nominowanych do ogólnopolskiego 

plebiscytu historycznego „Archeologiczne sensacje 2021” w kategorii 

„Najważniejsza impreza 2021 r. w Polsce”.  

Celem projektu jest odnalezienie pierwszego na ziemiach 

Rzeczpospolitej obozu wojsk szwedzkich, które przekroczyły naszą 

granicę 21 lipca 1655 roku rozpoczynając tzw. „Potop Szwedzki”. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które 

realizowane będzie w Siemczynie, w gminie Czaplinek.  

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

IV Piknik Średniowieczny 

2 czerwca 2022 roku udaliśmy się do Urzędu Miejskiego w Połczynie-

Zdroju. Spotkaliśmy się tam z panią Anną Bańkowską i panem 

Stanisławem Wziątkiem - członkami Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz burmistrzem Połczyna-Zdroju panem 

Sebastianem Witkiem. 

Celem wizyty było podpisanie umowy dotyczącej współfinansowania 

projektu „Spotkania z Historią. Piknik Średniowieczny w Czaplinku”, 

który złożony został w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w roku 2022. Projekt został wysoko oceniony zarówno pod względem formalnym jak  

i merytorycznym, a efektem naszych dotychczasowych działań było właśnie to spotkanie. 

Wszystkich miłośników historii serdecznie zapraszamy do Czaplinka 20 sierpnia 2022 roku na IV Piknik Średniowieczny. 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

Mała książka – wielki człowiek 

Trwa ogólnopolska kampania dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała książka - wielki 

człowiek”, która ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych, poprzez 

zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania  

z dzieckiem. Maluchy w momencie zapisania do biblioteki otrzymują imienną Kartę 

Małego Czytelnika potrzebną do zbierania naklejek za wypożyczone książeczki. Swoją 

czytelniczą pasję potwierdzili najmłodsi czytelnicy naszej biblioteki, którzy zebrali po 

dziesięć naklejek  - Liliana i Laura Kikosickie oraz Tymon Tylman.  

Zostali oni  uhonorowani pamiątkowymi przypinkami i pięknymi dyplomami Małego Czytelnika.  Serdecznie gratulujemy  

i zachęcamy gorąco wszystkich rodziców do czynnego udziału z tym mądrym, ciekawym projekcie. 

 

Katarzyna Jesionek, młodsza bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 
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Dzień Dziecka 

Czaplinecki Ośrodek Kultury i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Czaplinka już 

kolejny raz połączyły siły, by właśnie w tym dniu uśmiech zagościł na twarzach 

milusińskich. 

Ze względu na pogodę impreza została przeniesiona z rynku do sali widowiskowej i na 

plac za budynkiem CzOK-u, gdzie na wszystkich czekał zamek dmuchany, wata 

cukrowa, popcorn, bańki mydlane, malowanie twarzy, a także modelowanie 

balonów. 

Na scenie zaprezentowały się grupy hip-hopowe prowodzone przez instruktora 

Sławomira „Bizona” Wegnera. Młodzi tancerze z ogromną radością i energią pokazali 

swoje umiejętności. Była moc! Brawo dzieci, brawo młodzież! 

Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowała Nina Meszka ze Studia 

Piosenki „Esti”. Zapewniamy, że o tej młodej, niezwykle utalentowanej wokalistce 

usłyszymy jeszcze nie raz. 

Na koniec pokazów wszystkie chętne dzieci mogły spróbować swoich sił w tańcu.  

Ochotnicy, którzy odważyli się wyjść i zatańczyć na scenie zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkościami. 

Niezastąpione wychowanki MOW-u prowadziły zumbę i zabawy ruchowe dla dzieci. Było gwarno i wesoło.  

Wśród licznie przybyłych dzieci kręciły się ulubione postacie z bajek.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację. Ukłon 

kierujemy w stronę grupy dzielnych ojców, którzy pomogli nam rozłożyć zamek.  

 

Anna Jankowska-Słotwińska, Czaplinecki Ośrodek Kultury 
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