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Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mieszkanka Czaplinka pani Krystyna Wójtowicz otrzymała z rąk marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego pana Olgierda Geblewicza oraz członkini Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego pani Anny Bańkowskiej Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. 

21 października 2022 r., w Przecławiu w ramach Regionalnych Obchodów Dnia Seniora 2022 pani Krystyna w towarzystwie 

delegacji złożonej z przedstawicieli czaplineckich klubów seniorskich oraz pracownic Urzędu Miejskiego odebrała 

odznaczenie i przyjęła słowa wielkiego uznania za swoją wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności w wieku 

senioralnym.  

Pani Krystyna Wójtowicz aktywnie działała i nada działa na wielu płaszczyznach – od edukacji poprzez integrację środowiska 

lokalnego, aż po projekty aktywizujące naszych seniorów. Stworzyła i przez 20 lat przewodziła Klubowi Seniora, 

działającemu przy Stowarzyszeniu Wspólnota Lokalna w Czaplinku, będąc inicjatorką spotkań, koncertów, imprez 

okolicznościowych, wyjazdów oraz wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych. Zawsze serdeczna, pełna energii i wytrwała  

w dążeniu do realizacji swoich pomysłów. 

Z całego serca gratulujemy pani Krystynie wyróżnienia i cieszymy się, że jej działalność na rzecz seniorów naszej gminy 

została doceniona na szczeblu wojewódzkim. 

Osobę pani Krystyny zaproponował do odznaczenia burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, dokumenty niezbędne do 

złożenia wniosku przygotowała pani Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji. 

Regionalne Obchody Dnia Seniora 2022 uświetnił koncert Haliny Frąckowiak. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Gryf Zachodniopomorski dla pani Krystyny Wójtowicz 
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Rada Miejska, ZGK 

Biuletyn Informacyjny październik 2022 

Informacja z LI Sesji Rady Miejskiej 

28 września 2022 roku o godz. 9.00 odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Obrady sesji prowadził pan Zdzisław Łomaszewicz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego  

w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. 

W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Michał  Olejniczak, Maciej Bernat, Grzegorz 

Gabryś.   

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

a. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych. Podjęcie 

uchwały było konieczne ze względu na wprowadzenie do budżetu na 2022 rok pierwszej transzy środków na 

wypłatę dodatków węglowych; 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęła 11 głosami „za”  

w obecności 11 radnych. 

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Wodomierze główne 

Od 2018 roku ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. prowadzi sukcesywnie na terenie gminy wymianę 

wodomierzy mechanicznych na wodomierze ultradźwiękowe. Nowe wodomierze umożliwiają 

zdalny odczyt stanu zużycia wody w dowolnym terminie. Generują szereg alarmów tj.: wyciek 

na instalacji, rozsadzenia, przepływ wsteczny, ingerencja w zamontowany wodomierz. Można je 

montować w dowolnej pozycji: w pionie lub w poziomie (pozycja nie ma wpływu na prawidłowy 

odczyt). Wymieniane wodomierze są własnością Spółki i stanowią jeden z elementów systemu rozliczania zużytej wody. 

Spółka zawiadamia odbiorców, iż nadal trwa kompleksowa bezpłatna wymiana wodomierzy głównych na terenie gminy 

Czaplinek. W związku z powyższym  zwracamy się z prośbą do odbiorców, u których pozostawiane są informacje  

w skrzynkach pocztowych lub którzy otrzymali pisma, o kontakt w celu umówienia terminu wymiany wodomierza  

z Wydziałem Wodociągów i Kanalizacji pod nr tel. 94 375 55 37, 697 776 690. W celu przeprowadzenia sprawnego 

montażu wodomierzy prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują 

się wodomierze przewidziane do wymiany oraz przygotowanie dostępu do wodomierza (np. skucie kafelka, wycięcie 

płyty, itp.). Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba.  

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (ZGK 

w Czaplinku Sp. z o.o.), po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren 

nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, których nieruchomość została przyłączona do sieci  

w celu zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego.  

Zgodnie zaś z art. 28 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, kto  nie dopuszcza (poprzez nie wpuszczenie na posesję, odmowę 

montażu, wymiany lub nieprzygotowanie instalacji wewnętrznej) przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5000 zł. 

Mając więc na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o współpracę w wykonaniu przez ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. montażu 

ww. wodomierza głównego na terenie nieruchomości.  

 

Małgorzata Żaczek, kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji 
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Dodatkowy parking na terenie cmentarza  

1 listopada Kościół Rzymskokatolicki obchodzi dzień 

Wszystkich Świętych. Tego dnia wiele osób odwiedza 

cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych 

najbliższych, przyjaciół, znajomych. W związku ze wzrostem 

natężenia ruchu w okolicach cmentarza komunalnego  

w Czaplinku oraz dla wygody osób odwiedzających groby 

bliskich Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Spółka 

z. o. o. – Administrator Cmentarzy udostępni plac  

z przeznaczeniem na parking usytuowany w górnej części 

cmentarza komunalnego w Czaplinku. Wjazd na cmentarz 

będzie możliwy od strony ul. Kasztanowej.  

Administracja cmentarza zwraca się z apelem do wszystkich 

uczestników ruchu o  przestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego oraz pozostawienie samochodów tylko  

w miejscach do tego przeznaczonych.  

 

Agnieszka Chrościcka, kierownik Wydziału Usług Komunalnych, 

administrator cmentarzy 

Zasady obowiązujące na cmentarzach w gminie Czaplinek 

Cmentarz jest miejscem świętym, gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Jest miejscem  modlitwy, zadumy i dlatego wymaga 

uszanowania przez godne zachowanie. 

Firmy kamieniarskie i osoby fizyczne nie zawsze o tym pamiętają, stąd Administracja Cmentarza w Czaplinku przypomina, 

że  zgodnie z Uchwałą  NR IX/110/11 Rady Miejskiej w Czaplinku  z  dnia 31 sierpnia 2011 r.  w sprawie regulaminu 

korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek należy przestrzegać określonych w nim zasad min.:   

- przed przystąpieniem do ustawienia nagrobka lub innych prac kamieniarskich i budowlanych należy z administratorem 

cmentarza uzgodnić termin wykonania prac z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 

- przedsiębiorstwa pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne: mogą wykonywać powierzone im 

usługi i roboty, tylko w dni pracy biura cmentarza (od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00),  

- przedsiębiorstwa pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne: wykonujące prace kamieniarskie  

i budowlane, przygotowujące grób do pochówku, przeprowadzające ekshumacje i uprzątnięcie  szczątków, wykonujące 

ziemne lub murowane groby, świadczące usługi remontowe, porządkowe i pielęgnacyjne na nagrobkach, mogą za zgodą 

administratora wjeżdżać na teren cmentarza, sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały oraz wykonywać powierzone im 

usługi i roboty, tylko w dni pracy biura cmentarza, po uprzednim wniesieniu opłaty administracyjnej zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. 

Na terenie cmentarza zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody 

administratora: wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,  wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, prowadzenia 

jakiejkolwiek, sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, utwardzania i odwadniania terenów wokół grobów, ustawiania 

ławek. 

Ponadto wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie 

cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, zieleni oraz innych urządzeń infrastruktury cmentarza  
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oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia 

odszkodowania na rzecz zainteresowanych.  Groby na cmentarzach nie mogą 

być przedmiotami jakichkolwiek transakcji. Wszelkie kwestie związane  

z grobem i miejscem wokół grobu muszą odbywać się w porozumieniu  

z administracją cmentarza. Samowolnie nie ma możliwości sprzedaży miejsca 

czy grobu. To jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pojemniki usytuowane na terenie cmentarzy służą do pozbycia się odpadów 

np. zniczy, odpadów powstałych podczas porządków na nagrobkach, a nie jest 

to miejsce gdzie wyrzuca się odpady z gospodarstwa domowego czy 

prowadzonej działalności gospodarczej. W trosce o dbałość i uszanowanie 

miejsca spoczynku naszych bliskich każdorazowe podrzucone odpady są  

i będą zgłaszane do Straży Miejskiej w Czaplinku.  

Pracownicy administracji cmentarza zapraszają do zapoznania się  

z Regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek, 

który znajduje się na terenie każdego z cmentarzy przy  głównych wejściach, 

a także z informacją o aktualnych opłatach za korzystanie z cmentarzy. 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób odwiedzających, wykonujących prace na naszych gminnych cmentarzach  

o wspólną troskę oraz zachowaniu porządku na cmentarzach. 

 

Agnieszka Chrościcka, kierownik Wydziału Usług Komunalnych, administrator cmentarzy  

Przedłużenia ważności grobów na cmentarzach w gminie Czaplinek 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku  Sp. z o.o. – Administrator Cmentarzy Komunalnych w gminie Czaplinek 

przypomina o obowiązku wnoszenia opłat za przedłużenie rezerwacji grobu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod 

grób administrator cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i użyć go do ponownego pochowania. Osobami 

uprawnionymi i zobowiązanymi do przedłużenia zakazu ponownego użycia grobu do ponownego pochowania na dalsze 

lat 20  zgodnie z   art. 10 ust. 1 w/w ustawy są: pozostały małżonek (ka); krewni zstępni; krewni wstępni; krewni boczni do 

4 stopnia pokrewieństwa; powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. 

Informacje o braku opłaty rozsyłane są do dysponentów grobów. W przypadku zamiaru użycia grobu nieopłaconego 

sporządzany jest protokół oraz zostaje umieszczona informacja na grobie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku 

Nr XLI/377/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek przedłużenie 

praw do grobu pojedynczego w poziomie bądź rodzinnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą bez prawa 

budowy grobu murowanego na terenie cmentarza komunalnego w Czaplinku wynosi 515,34 zł , przedłużenie rezerwacji 

grobu rodzinnego dla dwóch trumien umieszczonych obok siebie w jednym poziomie bez prawa do budowy grobu 

murowanego – cmentarz w Czaplinku – 1031,08 zł.  W przypadku cmentarzy umiejscowionych w miejscowości: Kluczewo, 

Czarne Wielkie, Psie Głowy, Broczyno, Machliny, Rzepowo, Siemczyno opłata za przedłużenie rezerwacji grobu 

pojedynczego bądź rodzinnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą, bez prawa budowy grobu 

murowanego wynosi 306,08 zł i 613,81 zł w przypadku grobu rodzinnego dla dwóch trumien umieszczonych obok siebie 

w jednym poziomie, bez prawa budowy grobu murowanego.  

Dla  Państwa wygody poniżej przedstawiam,  gdzie należy wnosić opłaty: w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Czaplinku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, w Pomorskim Banku Spółdzielczym oddział w Czaplinku, ul. Sikorskiego 9, drogą 

elektroniczną. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej, Jubileusze 

W przypadku dokonywania płatności w Banku Spółdzielczym bądź drogą elektroniczną należy podać:  

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, nr rachunku: 86 8581 1027 0400 0505 2000 0002,  

tytuł płatności: miejscowość gdzie usytuowany jest cmentarz, imię i nazwisko osoby zmarłej, kwaterę, rząd oraz numer 

grobu. 

Administracja cmentarza służy Państwu pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:00 do 15:00 w biurze 

umiejscowionym w Domu Przedpogrzebowym (kaplica) na terenie cmentarza komunalnego w Czaplinku, a także pod 

numerami telefonu 574 307 330, 697 776 674 ewentualnie prosimy kierować wiadomości drogą mailową 

cmentarz@zgkczaplinek.pl . 

Wszystkich dysponentów  grobów prosimy o aktualizację danych związanych z grobami powstałymi w szczególności przed  

01.01.2017 r. na wszystkich cmentarzach w gminie Czaplinek. 

Zachęcam do odwiedzania strony internetowej  http://www.czaplinek.systkom.pl/szukaj.php, która jest  

internetową wyszukiwarką grobów i osób pochowanych na naszych gminnych cmentarzach (lokalizacja 

grobów, ważność opłaty za groby, zdjęcia grobów itp.). 

Agnieszka Chrościcka, kierownik Wydziału Usług Komunalnych, administrator cmentarzy 

Złote gody państwa Lucjany i Jana Pawłowiczów z Czaplinka 

Złote gody obchodzą ci, którzy najdłużej 

trwają w małżeństwie. Taka rocznica to 

prawdziwy powód do dumy, dlatego ze 

złotymi godami wiążą się pewne zaszczyty.  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 

maja 2022 r. odznaczył państwa Lucjanę  

i Jana Pawłowiczów Medalami za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

21 października 2022 r. Burmistrz 

Czaplinka Marcin Naruszewicz wręczył 

dostojnym Jubilatom medale.  

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności  

i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 

zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 

Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.  

 

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. Wytrwanie w sformalizowanym związku 

tak długi czas zasługuje na podziw i bez prawdziwej miłości z pewnością nie jest to możliwe. Małżonkowie, obchodzący 

złote gody, często pytani są o receptę na udany i długoletni związek. 

Szanownym Jubilatom za wspólnie spędzone 50 lat składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i  wyrazy najwyższego 

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

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku  
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Uroczystość pasowania Pierwszoklasistów 

Akt ślubowania i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów 

Szkoły Podstawowej w Czaplinku to podniosłe i ważne 

wydarzenie w życiu każdego „pierwszaka” i jego rodziców,  

a także w życiu szkoły. Tradycyjnie, jak co roku 

w październiku, pierwszoklasiści w pięknych galowych 

strojach zaprezentowali zaproszonym gościom i licznie 

przybyłym rodzicom wiedzę i umiejętności zdobyte  

w pierwszym miesiącu nauki. Z wielkim zaangażowaniem 

recytowali wiersz, śpiewali piosenki. Następnie złożyli 

uroczyste przyrzeczenie. Ślubowali być dobrymi uczniami 

i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, 

zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 

i nauczycielom. Po uroczystym ślubowaniu aktu pasowania 

na ucznia Szkoły Podstawowej w Czaplinku dokonali dyrektorzy Aleksander Fudała i Izabela Małkowska. Podczas ceremonii 

pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej. Ślubowanie złożyli również rodzice najmłodszych uczniów. 

Obiecali doceniać i wspierać starania dzieci oraz być godnym wzorem do naśladowania. 

Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz mnóstwo prezentów od burmistrza Czaplinka, Rady 

Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, koleżanek i kolegów z klas drugich.  

W imieniu uczniów klas pierwszych serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości. 

Rodzicom, dyrekcji i zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie i niespodzianki. Ten radosny dzień na długo pozostanie 

w pamięci nas wszystkich. Pierwszakom i całej społeczności uczniowskiej życzymy pomyślnego i spokojnego roku szkolnego 

2022/2023. 

 

Żaneta Chamarczuk-Siwek, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

„Światowy Dzień Jabłka” 

28 września 2022 r. 6-latki z Przedszkola Publicznego  

w Czaplinku wraz z oddziałem w Broczynie obchodziły 

Święto Jabłka. Tego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji,  

a mianowicie: jabłkowy taniec, film edukacyjny, quizy  

i konkursy, a nawet „jabłkowy eksperyment”. Uroczystość 

dla przedszkolaków przygotowały nauczycielki -  Anna 

Lisiecka i Renata Suska (Czaplinek); Cecylia Sobecka 

(Broczyno). Przy okazji zabaw, dzieci poszerzyły swoją 

wiedzę o jabłku, samodzielnie przygotowały sok, chipsy 

jabłkowe oraz pieczone jabłuszka. Wszystko to sprawiło 

przedszkolakom wiele radości, w myśl głoszonego hasła: 

„Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie”.  

 

Anna Lisiecka, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Wspólnie z Policją uczymy przedszkolaków bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów 

Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Dlatego też, od 

pierwszych dni w przedszkolu dzieci uczone są 

przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

zarówno na terenie placówki jak i poza nią.                                                

W ramach realizacji programu „Bezpieczny przedszkolak”  

29 września 2022 r. rozpoczął się cykl zajęć związanych  

z bezpieczeństwem we wszystkich grupach przedszkolnych 

w Czaplinku oraz w Broczynie. Edukacyjne prelekcje przeprowadzili policjanci: asystent do spraw profilaktyki KPP Drawsko 

Pomorskie mł. asp. Monika Grala, wspólnie z dzielnicowym KP Czaplinek starszym sierżantem Grzegorzem Olszewskim.                                                 

Głównymi celami spotkania było: 

- przybliżenie dzieciom pracy policjanta,  

- zapoznanie z cechami charakterystycznymi munduru policyjnego oraz z akcesoriami używanymi przez policjantów, 

- przedstawienie policjanta jako osoby, której można zaufać,  

- uświadamianie niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z ruchem drogowym i konieczności przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. 

Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, brały udział w zabawach ruchowych oraz rozwiązywały 

zagadki. Warsztaty te były doskonałym podsumowaniem wiedzy dzieci z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali od zaproszonych gości pieczęć ,,Pomagamy chronimy”. Dzieci serdecznie 

podziękowały za ciekawe, interesujące zajęcia i przekazaną wiedzę wręczając laurki. Dzięki takim spotkaniom żaden 

przedszkolak nie będzie obawiał się policjanta i będzie wiedział, że jest on jego przyjacielem, który chętnie służy pomocą.  

Serdecznie dziękujemy mł. asp. pani Monice i st. sierż. panu Grzegorzowi za wspaniałą współpracę i uatrakcyjnienie 

zdobywania wiedzy przez naszych wychowanków. 

 

Urszula Jeruzalska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Klub Seniora „Krystynka” – wrzesień 2022 r. 

Seniorzy z Klubu Seniora „Krystynka” już tradycyjnie, w drugiej 

połowie września planowali „pożegnać lato” podczas pikniku 

pod wiatą „U Romka” przy smażalni i wędzarni ryb Romana  

i Moniki Perłak w Starym Drawsku. Mając jednak na uwadze 

fakt, że wielu seniorów nie miało nigdy okazji w Starym 

Drawsku zwiedzić ruin Zamku Drahim, po rozmowach  

z właścicielem obiektu – panem Zbigniewem Mikiciukiem, 

podjęto decyzję o zorganizowaniu pikniku właśnie w tym 

miejscu. 

Uczestników pikniku z historią dawnego zamku joannitów,  

w oparciu między innymi o wydawnictwo Muzeum 

Motoryzacji i Techniki w Otrębusach pt. „Drahim Kronika 

Zamku”, zapoznała Barbara Michalczik. 

Krystyna Wójtowicz przeprowadziła konkurs „Wiedzy o Gminie Czaplinek oraz o Zamku”. Nagrodami w tym konkursie były  
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materiały promocyjne gminy. Kolejnym konkursem był konkurs „Zgaduj Zgadula”, który przeprowadziła Helena Sempioło, 

wręczając na koniec ciekawe nagrody między innymi śliczne kapelusze. 

Zarząd Klubu Seniora „Krystynka” serdecznie dziękuje Panu Zbigniewowi Mikiciukowi za udostępnienie terenu Zamku 

Drahim i przygotowanie pikniku. Piknik zorganizowano w ramach środków własnych. 

Klub Seniora „Krystynka” – październik 2022 r.  

Święto Pieczonego Ziemniaka Klub Seniora „Krystynka” już 

po raz piąty był organizatorem Święta Pieczonego 

Ziemniaka, zrealizowanego w ramach środków własnych. 

Spotkanie odbyło się 11 października 2022 r. na terenie 

Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku nad jeziorem 

Drawsko. 

Spotkanie rozpoczęła Teresa Biernat – wiceprezes Klubu, 

która poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą 

ciszy pamięć zmarłej koleżanki - seniorki Ireny Kujawskiej, 

która do ostatnich chwil była aktywnym członkiem Klubu 

Seniora „Krystynka”.  

Następnie zebrani uczestniczyli we wspólnym śpiewie  

i konkursach, a kierowniczkę zespołu „La Bazuna” 

uhonorowano tortem i złożono życzenia. Przy pięknie udekorowanych stolach seniorzy raczyli się plackami ziemniaczanymi, 

kiełbaskami i ziemniaczkami z masłem czosnkowym i twarożkiem ze szczypiorkiem. 

Podczas spotkania zainicjowano zbiórkę na wózki specjalistyczne dla Dawida i Alana z Kluczewa. Zebrane 430,00 zł 

przekazano rodzinie chłopców. 

Seniorzy serdecznie dziękują Januszowi Ziętkiewiczowi za udostępnienie świetlicy i grilla w  OSW oraz napalenie  

w kominku. 

 

Grażyna Sinoradzka, członek Zarządu Klubu Seniora „Krystynka” 

Jesienne starty Jana Dymeckiego 

Jesień to czas kiedy sezon kolarski powoli zbliża się ku 

końcowi, ale też moment weryfikacji kondycji i przygotowania 

do startów. Czaplinecki zawodnik pan Jan Dymecki 

wystartował ostatnio w dwóch wyścigach. Pierwszym z nich 

był szosowy Lang Orlen Team, zorganizowany 17 września 

2022 r. w Bytowie. Trasa składała się z dwóch rund – każda po 

42 km. Był to wyścig „szybki”, maksymalna prędkość 

osiągnięta przez Jana Dymeckiego na trasie wyniosła 62 km/h. 

Deszczowa pogoda i duża ilość zawodników na trasie sprzyjała 

kraksom, które na szczęście ominęły naszego Mistrza. 

Na drugiej rundzie nastąpił zdecydowany atak grupy 

młodszych zawodników, jednak pan Jan „utrzymał się” i dotarł 

na metę na pierwszej pozycji w kat. M7 z czasem 2h 21 min. W klasyfikacji „open” czaplinecczanin zajął 53 pozycję na 137 

startujących zawodników. 
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2 października 2022 r. pan Jan Dymecki wziął udział w wyścigu MTB „Dzikie szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej”, na który 

składało się pięć rund wokół jeziora Żuczek. W mijającym sezonie nasz sportowiec brał udział w bardzo różnorodnych 

zawodach – wyścigi szosowe, terenowe i „gravel”. W związku z tym wielokrotnie przystosowywał sprzęt do różnego typu 

nawierzchni. Możliwe, że to była przyczyna awarii, która nastąpiła na chwilę przed startem w Debrznie. Problemy  

z manetką do przestawiania biegów sprawiły, że rower nie miał przełożeń niezbędnych na zróżnicowanej trasie w trudnym 

terenie. Pomimo tego, pan Jan zdecydował się uczestniczyć w wyścigu, chociaż część trasy musiał pokonywać biegiem. 

Na metę dotarł na 57 pozycji w klasyfikacji open (startowało 110 zawodników), zajmując drugie miejsce w kategorii M60+. 

Serdecznie gratulujemy sukcesów i podziwiamy naszego Mistrza za upór w dążeniu do osiągnięcia niełatwych sportowych 

celów. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

III miejsce Akademii Piłkarskiej Czaplinek w turnieju ALPAX CUP w Szczecinku 

Akademia Piłkarska Czaplinek rocznik 2013 rozegrała świetny 

turniej piłki nożnej rozgrywany 2 października 2022 r. na 

Stadionie Piłkarskim w Szczecinku. 

Drużyna z Czaplinka rywalizowała w gronie 12 drużyn 

podzielonych na dwie grupy A i B. Grano 1x 15 minut. 

Podopieczni trenera Adama Marczaka rywalizację rozpoczęli 

w grupie B grając z: Future Szczecin, Start Miastko, 

Chojniczanka Chojnice, Kotwica Kołobrzeg oraz Unia 

Białogard. 

W grupie zespół AP Czaplinek zajmuje miejsce II, co daje 

przepustkę do gry w meczu półfinałowym w którym zmierzył 

się z liderem grupy A – drużyną UKS GAP Bruskowo Wielkie. 

Po ciężkim i zaciętym meczu niestety nasz zespół uległ 

przeciwnikowi 1:2 i tym samym nasza drużyna stanęła do 

walki o III miejsce. 

W tym spotkaniu remisujemy po bardzo dobrym meczu z 

drużyną SALOS Szczecin 1:1. W rzutach karnych po świetnych 

interwencjach naszego bramkarza Ksawerego Paulińskiego i 

skutecznych strzałach naszych zawodników wygrywamy 2:0. 

Na koniec turnieju zespoły zostały nagrodzone medalami, 

pucharami, voucherami. Organizator wraz z trenerami wytypowali najlepszych zawodników całego turnieju. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Antoni Łesyk z AP Czaplinek. 

W zawodach udział wzięli: Ksawery Pauliński – bramkarz, Alan Powierski – 4 bramki, Szymon Biegajło – 5 bramek, Antek 

Łesyk – 8 bramek, Mateusz Baczyński – 3 bramki, Michał Stępniak – 1 bramka, Wojtek Pawlik, Dominik Jędral, Szymon 

Młynarczyk oraz Filip Michalski. 

Wielkie brawa i gratulacje dla całego zespołu. 

Zachęcamy do odwiedzania strony naszego klubu: www.apczaplinek.pl 

 

Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 
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Szkolenie z pierwszej pomocy w Akademii Piłkarskiej Czaplinek i Lecha Czaplinek 

Od lipca do końca września 2022 r. realizowaliśmy projekt pn. 

„Pierwsza pomoc w sporcie”, w ramach programu 

„Społecznik 2022”, zainicjowanym przez Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego. W warsztatach 

uczestniczyły dzieci i młodzież z Akademii Piłkarskiej 

Czaplinek – 100 osób. Do warsztatów zaprosiliśmy również 

młodzież z LKS „LECH” Czaplinek. W zajęciach uczestniczyło 

około dwudziestu chłopców z zaprzyjaźnionego klubu. 

Uczestnicy warsztatów zostali poinstruowani jak zachować 

się i co należy zrobić podczas kontuzji, złamania, zerwania 

mięśnia itp. Instruktorzy nauczyli dzieci postępowania i 

reagowania w tych sytuacjach, aby nie pogarszali swojego urazu nieodpowiednim zachowaniem, do czasu, aż przybędzie 

profesjonalna pomoc medyczna. 

Po zakończonych warsztatach uczestnicy dostali dyplomy ukończenia warsztatów z pierwszej pomocy. Każda drużyna 

otrzymała apteczki (przenośny zestaw pierwszej pomocy). 

W ramach realizacji projektu zakupiono apteczki i namiot. Wszystkie zajęcia odbyły się na stadionie miejskim w Czaplinku 

przy ul. Parkowej. 

Dziękujemy ekipie Stowarzyszenia Rescue Team, Jarosławowi Tarnowskiemu za przeprowadzenie warsztatów. Rodzicom 

za pomoc przy organizacji warsztatów oraz AP Czaplinek i LKS „Lech” Czaplinek za współpracę i pomoc przy realizacji 

projektu. Grupa nieformalna: Magda i Mateusz Młynarczykowie oraz Jan Łesyk. 

 

Erwin Biegajło, AP Czaplinek 

Zawodnik Lecha Czaplinek Jakub Marczak wziął udział w konsultacjach kadry ZZPN 

W poniedziałkowe popołudnie 10 października 2022 r. zawodnik 

drużyny trampkarzy Lecha Czaplinek Jakub Marczak uczestniczył  

w konsultacjach powiatowych kadry Zachodniopomorskiego Związku 

Piłki Nożnej rocznik 2012 w Drawsku Pomorskim. W konsultacjach 

wzięło udział łącznie 26 zawodników z czterech powiatów: drawski, 

szczecinecki, świdwiński oraz wałecki. 

Trenerzy przygotowali trening piłkarski, który składał się z ćwiczeń: 

ball mastery, czucie piłki, prowadzenie i kontrola piłki oraz gry. We 

wszystkich ćwiczeniach Jakub zaprezentował się znakomicie 

wykazując się bardzo wysokimi umiejętnościami technicznymi. 

Miejmy nadzieję, że praca którą wykonuje pod okiem trenera Piotra 

Kibitlewskiego pozwoli w przyszłości pokazać się z jeszcze lepszej 

strony na tle zawodników z całego województwa. 

Gratulujemy Jakubowi i trzymamy kciuki za jego dalszy rozwój  

w naszym klubie.  

 

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 
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Inwestycje w infrastrukturę sportową 

Remont pomostów 

Wiosenne burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy 

wiatr uszkodził w naszej gminie wiele pomostów na jeziorze 

Drawsko, wymagały one natychmiastowej poprawy. Remont 

uszkodzonego pomostu w Starym Drawsku został 

przeprowadzony przez wynajętą firmę i kosztował 28 tys. 

Pozostałe uszkodzone pomosty (pięć pomostów w OSW  

i jeden pomost na wyspie Bielawa) wyremontowali 

członkowie Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego oraz 

pracownicy Referatu Sportu i Rekreacji. Drewno na deski 

pozyskano z powalonych drzew po silnym wietrze na terenie 

ośrodka. 

Prace remontowe żeglarze wykonali w ramach prac 

bosmańskich za korzystanie z mariny OSW po promocyjnych 

cenach, gdzie do odpracowania na rzecz gminy mają po 20 

godzin.  

Konserwacja Orlika 

Przeprowadzono konserwację sztucznej  nawierzchni boiska 

przy hali widowiskowo-sportowej ORLIK. Wykonano trzy 

zabiegi pielęgnacyjne oraz mycie boiska tartanowego koszt 

usługi to 4 400,00 zł brutto. 

Zakup podnośnika 

Na potrzeby hali widowiskowo-sportowej zakupiono podnośnik nożycowy do wysokości 12 m za 48 331,20 zł 

współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

Siłownia w Czaplinku 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poprawą sylwetki oraz samopoczucia do siłowni w hali widowiskowo-sportowej 

w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49, gdzie gmina doposażyła salę w dodatkowy sprzęt modelujący sylwetkę. 

 

Janina Gąszcz, Referat Sportu i Rekreacji 

Nowy podnośnik nożycowy  

Wyremontowany pomost w Starym Drawsku 

Projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie” 

I 

 Od lipca do września 2022r. grupa nieformalna z Ostrorogu wraz z liderem projektu panią Urszulą Dzieżak zrealizowała 

projekt pn. „Ekologicznie i bezpiecznie na plaży wiejskiej w Ostrorogu”, w ramach którego doposażono plażę wiejską  

w drobną infrastrukturę. Zakupiono i zamontowano m. in. fotopułapki, stojak na rowery, znaki informacyjne, ławostół, 

utworzono parking oraz przeprowadzono akcję sprzątania plaży. Zwieńczeniem prac zrealizowanych w ramach niniejszego 

projektu było zorganizowanie imprezy integracyjnej dla lokalnej społeczności. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom  

z sołectwa oraz letnikom za włączenie się w działania nad utworzeniem i doposażeniem plaży wiejskiej w Ostrorogu. 

Opiekunem grupy nieformalnej była Ochotnicza Straż Pożarna z Siemczyna. 

Dofinansowanie – 4152 zł. 
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Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Złocieńcu: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem 

Wałeckim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Czaplinek 

oraz Powiatu Drawskiego. 

II 

Od lipca do września 2022r. grupa nieformalna z Żelisławia wraz  

z liderem projektu panem Rafałem Biegajło zrealizowała projekt pn. 

„Upiększamy sołectwo Żelisławie”, w ramach którego posadowiono 

w sołectwie 8 lamp solarnych, zorganizowano akcje sprzątania 

sołectwa oraz posadzono krzewy ozdobne. Dziękujemy wszystkim 

wolontariuszom za pomoc przy realizacji projektu. Opiekunem grupy 

nieformalnej była Ochotnicza Straż Pożarna z Siemczyna. 

Dofinansowanie – 3870 zł. 

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Złocieńcu: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem 

Wałeckim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Czaplinek 

oraz Powiatu Drawskiego. 

 III 

Od lipca do września 2022r. Ochotnicza Straż Pożarna z Siemczyna zrealizowała projekt pn. „Sportowo i bezpiecznie  

w Siemczynie”. Mieszkańcy sołectwa posadowili 9 lamp solarnych w Siemczynie, głównie przy trasie „Nordic Wakling”. 

Uczestnicy projektu „spacerowali” trasą, która została doświetlona ekologicznymi lampami. Mieszkańcy sołectwa wykonali 

wszystkie zaplanowane prace w projekcie, w formie wolontariatu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc przy 

realizacji niniejszego projektu. 

 Dofinansowanie – 3850 zł. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Czaplinek  

 

Beata Biegajło, inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i kontroli 

Montaż lampy solarnej w Żelisławiu 

Ławeczka Pamięci 

W weekend 15-16 października 2022 r., członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Tempelburg”, przeprowadzili 

prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w miejscowości Uraz w ramach projektu „Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja 

Zapomnianych Miejsc” Program Społecznik na lata 2022-2024 - zainicjowany przez marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. 

Nasz projekt realizowany od kilku lat, to cykl działań mających na celu ocalenie od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia 

cmentarzy zagubionych wśród pól, łąk i lasów w gminie Czaplinek oraz w powiecie drawskim. 

Tytułowa „ławeczka pamięci” montowana jest przy każdym porządkowanym przez nas miejscu, będąc dla wędrowców 

miejscem odpoczynku i zadumy nad przemijającym czasem. 

To już czwarta edycja tego projektu realizowana przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” z Czaplinka. 

Poza wspomnianym cmentarzem ewangelickim na Urazie, członkowie stowarzyszenia zrewitalizowali podobne miejsca  

w miejscowości Miłkowo oraz Nakielno. 
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Działania na dawnych cmentarzach to nie jedyna aktywność 

naszej organizacji. W ubiegłym roku w listopadzie, 

pracowaliśmy na miejscu katastrofy lotniczej samolotu LIM6 

pod Czaplinkiem. Wówczas była to 50-ta rocznica tego 

wydarzenia, w której zginął porucznik Antoni Wiciński. 

Na miejscu ustawiliśmy nowy krzyż, zamontowaliśmy tablicę 

informacyjną oraz tytułową „ławeczkę pamięci”. 

W pracach na półwyspie Uraz, wspierani byliśmy przez trzy 

drużyny harcerskie z Pomierzyna, Złocieńca, Połczyna-Zdroju, 

strażaków z OSP Warniłęg oraz pozostałych wolontariuszy,  

w sumie ponad czterdzieści osób.  

Podzieleni na kilka grup przystąpiliśmy do oczyszczania terenu, zbierania śmieci, wycinania zarośli, sadzenia krzewów 

ozdobnych, inwentaryzacji pozostałych zachowanych nagrobków. Na zakończenie przeprowadzonych prac, 

zamontowaliśmy tablicę informacyjną, ławeczkę oraz zapaliliśmy znicze. 

Nasze działania to nie tylko sprzątanie takich opuszczonych miejsc, to także aktywizacja lokalnej społeczności. Na Urazie 

ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci, który polegał na wykonaniu prac inspirowanych miejscem i okolicą, w której 

pracowaliśmy. 

Po zakończeniu działań, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, medal oraz kilka gadżetów związanych z tą akcją. 

Była gorąca grochówka, grill oraz wspólnie spędzony czas przy ognisku. 

W pracach rewitalizacyjnych wspierani byliśmy m.in. przez 10. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Wataha”  

z Pomierzyna , 33. Wielopoziomową Drużynę Harcerską ,,Leśna Brać” z Połczyna-Zdroju , 27. Wielopoziomową Drużynę 

Harcerską „Pestki” ze Złocieńca, Ochotniczą Straż Pożarna z Warniłęgu, Harcerski Ośrodek Wodny Uraz, firmę Asgraf  

z Dalęcina, Stowarzyszenie Wodne Sir Edward's, Folwark Na Półwyspie oraz panią sołtys Magdalenę Pawlik. 

Serdecznie dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, wykonaliście kawał dobrej roboty. 

Dziękujemy także za dostarczone przepyszne ciasta, które przygotowały panie uczestniczące w  rewitalizacji, dziękujemy za 

ogrom prac wykonanych przez strażaków z OSP Warniłęg, za zorganizowanie ciągnika, przyczepy i pozostałego niezbędnego 

sprzętu. Dziękujemy Edycie i Piotrowi Tobiaszom za przygotowanie posiłku regeneracyjnego w trakcie działań na cmentarzu 

oraz na podsumowaniu projektu na Urazie. 

Będąc w okolicach Czaplinka, zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca, bo naprawdę warto.  

Już wkrótce, cztery zrealizowane projekty pod nazwą „Ławeczka Pamięci”, znajdą się na tworzonej ścieżce geocachingowej. 

Poza odnalezieniem ukrytych drobiazgów umieszczonych w podanych koordynatach GPS, każdy uczestnik tych zmagań 

terenowych, będzie mógł „przy okazji” zapoznać się z historią rewitalizowanych przez nas miejsc.  

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

Szwajcaria Połczyńska: pięć „kantonów” łączy siły 

#SzwajcariaPołczyńska Idea odtworzenia historycznego mikroregionu Szwajcarii Połczyńskiej połączyła pięć samorządów 

gminnych i samorząd województwa zachodniopomorskiego. Wczoraj (05.10.2022 r.) w Rusinowie (gmina Świdwin) 

podpisano szczegółowe umowy o współpracy oraz powołano Ambasadora Szwajcarii Połczyńskiej – Panią Wicemarszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego Annę Bańkowską. 

To kolejny krok, po podpisanych w sierpniu br. w Złocieńcu listów intencyjnych. Obecnie skonkretyzowane zostały zasady 

współpracy. Od teraz Burmistrz każdej z pięciu gmin tworzących mikroregion będzie mógł osobiście udzielać nieodpłatnej 

zgody na korzystanie z logo przez przedsiębiorców. Ich wsparcie jest jednym z celów powstania marki. Każdy bowiem  
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produkt oznakowany logo zwielokrotni przekaz i spowoduje zwiększenie zainteresowania marką 

w województwie, a nawet w kraju. W ten sposób każdy używający logo wesprze pozostałych,  

a także wyłączy się do promocji swojego regionu. 

Sygnatariuszami umów byli Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek, Burmistrz Złocieńca 

Krzysztof Zacharzewski, Wójt Gminy Świdwin Kazimierz Lechocki, Zastępca Burmistrza Barwic 

Robert Zborowski oraz Zastępca Burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak. 

Strony umowy zobowiązały się do współpracy w zakresie promocji i rozwoju mikroregionu 

„Szwajcaria Połczyńska”, rozumianego jako obszar na terenie gminy Połczyn-Zdrój, gminy 

Złocieniec, gminy wiejskiej Świdwin, gminy Barwice i gminy Czaplinek. Współpraca odbywać się będzie na płaszczyznach 

służących m.in. rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi turystyki, kultury i promocji. W szczególności polegać będzie na 

staraniach o upowszechnianie logo regionu Szwajcarii Połczyńskiej na produktach regionalnych, w tym produktach 

spożywczych, a także popularyzacji wiedzy o Szwajcarii Połczyńskiej m.in. na stronach internetowych gmin oraz ich 

wydawnictwach promocyjnych. Oznakowane logo zostaną także siedziby urzędów i inne miejsca w przestrzeni publicznej, 

zaś gminy będą zachęcać do jego stosowania przedsiębiorców na własnym terenie. 

Przypomnijmy, że już kilkadziesiąt podmiotów znakuje swoje produkty logiem Szwajcarii Połczyńskiej. To przede wszystkim 

zdrowa żywność, czy obiekty turystyczne, choć wśród korzystających jest również np. producent okien Redan. Wczorajsze 

spotkanie nie przypadkiem odbyło się w świetlicy wiejskiej w Rusinowie. To w tej miejscowości funkcjonuje jeden  

z pierwszych przedsiębiorców, którzy dołączyli do marki – Gospodarstwo Pasieczne Stępniak, które przy okazji spotkania 

zaprezentowało swoje miody. 

Porównanie krajobrazów regionu do Szwajcarii funkcjonuje co najmniej od początków ubiegłego wieku, gdy były to jeszcze 

tereny niemieckie. Napływająca ludność polska nie zmieniła jej, zachwycona przejmującym widokiem okolic. „Pommersche 

Schweiz” to hasło, które znaleźć można na starych niemieckich kartach pocztowych z urzekającymi krajobrazami. Dzisiejszy 

region gmin Szwajcarii Połczyńskiej czerpie z tamtych tradycji nazewniczych. 

Niemal górskie krajobrazy, szlaki na których trudno spotkać innych ludzi, dziewicze lasy i żeglowne jeziora, a także 

„pierwiastek długowieczności” – to alternatywa dla pasa nadmorskiego, będąca uzupełnieniem oferty turystycznej pomorza 

zachodniego. Różnorodność pięciu „kantonów” - gminy Połczyn-Zdrój, Świdwin, Czaplinek, Złocieniec i Barwice – wspólnie 

przebija ofertą niejeden kurort turystyczny. 

 

źródło: www.polczyn-zdroj.pl 

Burmistrz Czaplinka z życzeniami u ratowników medycznych 

13 października 2022 r. Burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz odwiedził ratowników Zespołu Ratownictwa 

Medycznego w Czaplinku. 

Burmistrz odczytał życzenia skierowane do wszystkich 

ratowników medycznych oraz wręczył słodki upominek. 

Jednocześnie wyraził podziw dla wykonywanej pracy  życząc 

udanych akcji ratunkowych oraz radości i satysfakcji  

z pełnienia tak ważnej misji. 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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VIII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego 

Starosta Drawski serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu drawskiego do udziału w VIII Dyktandzie o Pióro Starosty 

Drawskiego. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

Dyktando odbędzie się 17 listopada 2022 roku o godzinie 16:00 w Zespole Szkół w Czaplinku ul. Grunwaldzka 1. 

 Chętni do wzięcia udziału w ortograficznych zmaganiach mogą zgłaszać się do 4 listopada 2022 r. Warunkiem udziału  

w dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej 

ewentualnie w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Drawsku Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, 

pok. 303 lub 304 oraz dostarczenie go do siedziby Starostwa, pocztą lub osobiście. 

Dokumenty do pobrania na stronie:  

https://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/n,262673,mistrz-ortografii-viii-edycja.html 

 

źródło: Wydział Rozwoju i Promocji, Powiat Drawski 

Zajęcia plastyczne w CzOK-u 

Serdecznie zapraszam miłośników kreatywnego spędzania czasu na zajęcia  

z rysunku i malarstwa w Czapineckim Ośrodku Kultury. 

Za nami pierwsze spotkania. Zajęcia upływają w miłej, kameralnej atmosferze  

w małej pracowni, gdzie studiujemy indywidualnie z każdym z uczestników 

podstawy obrazowania zastanej rzeczywistości, zaczynając od rysunkowego 

studium martwej natury. Przy rysowaniu i malowaniu miło mija czas i zapomina się 

o wszystkich troskach dnia codziennego. 

Przyjdź się rozrysować i porozmawiać o sztuce. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w dwóch grupach wiekowych 10-16 lat 

oraz 16+. 

Zachęcamy do zapisów. Informacje pod tel. 94 375 55 06  

 

Agnieszka Szatkowska 

Mała książka – wielki człowiek 

„Mała książka – wielki człowiek” to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym 

realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii we współpracy z bibliotekami 

publicznymi. Każde dziecko  w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do 

biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą, a także 

imienną Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 

Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Swoją czytelniczą pasję potwierdził niedawno 

Janek Szczęsny, który został uhonorowany pięknym dyplomem Małego Czytelnika oraz pamiątkową przypinką.  Serdecznie 

gratulujemy i zachęcamy gorąco wszystkich rodziców, aby zapisywali swoje pociechy do biblioteki, by mogły one wziąć 

udział w tym wartościowym projekcie. 

 

Katarzyna Jesionek, młodsza bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 
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Noc bibliotek 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku aktywnie włączyła 

się w tegoroczną akcję Noc Bibliotek, czyli jedno  

z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce – wielkie 

święto bibliotek  i czytelników. Hasło tej, już ósmej edycji, 

brzmiało „To się musi powieść”. Wzięła w niej udział 

szesnastoosobowa grupa młodzieży, która w piątkowe 

popołudnie, 30 września doskonale bawiła się z nami  

w siedzibie biblioteki. Uczestnicy wcielili się w poszukiwaczy 

skarbów ukrytych w czytelni i wypożyczalni,  rozwiązywali 

zagadki logiczne, wspólnie z nami czytali, a także tworzyli 

własne opowieści z wykorzystaniem kostek Story Cubes. 

Głównym punktem naszego programu i całej akcji była 

projekcja filmu pt. „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai – 

pierwsza tajemnica”, który młodzież obejrzała zajadając przygotowany przez nas popcorn. Tegoroczna Noc Bibliotek 

powiodła się doskonale, o czym świadczyć może chociażby to, że jej uczestnicy nie chcieli kończyć świetnej zabawy  

i opuszczać murów biblioteki. Akcja w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako 

otwartych, najbliższych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, jako miejsca łączącego ludzi. Głównym jej 

celem jest przekonywanie do czytania i promocja lokalnych bibliotek. 

 

Katarzyna Jesionek, młodsza bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 

Zagrożenie radiacyjne – dystrybucja preparatu jodowego 

W związku z trwająca wojną na Ukrainie oraz zagrożeniem wystąpienia awarii w elektrowniach atomowych,  informujemy, 

że do gminy Czaplinek dotarły tabletki ze stabilnym jodem, które dystrybuowane będą w systemie zarządzania 

kryzysowego. Tabletki przeznaczone są dla osób do 60 roku życia.  

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, 

przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierające wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca 

tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu zapobiegając jego gromadzeniu.  

Dystrybucja preparatu ze stabilnym jodem odbywać się będzie w przypadku wystąpienia zagrożenia w ośrodkach 

zdrowia oraz Szkole Podstawowej przy ul. Wałeckiej i Słonecznej:  

- Przychodnia Lekarza Rodzinnego "MEDYK II" s.c., ul. Wałecka 54 A,  

- NZOZ Balticmed, ul. Drahimska 65a,  

- Szkoła Podstawowa ul. Wałecka oraz Słoneczna oraz Przedszkola.  

W sytuacji wystąpienia zagrożenie w dni wolne oraz w godzinach popołudniowych dzieci przedszkole, uczniowie oraz 

pracownicy pobierają tabletki w przychodni lekarza rodzinnego.  

UWAGA: wystarczy aby po odbiór leku zgłosiła się jedna osoba z rodziny. 

Prosimy o zapoznanie się z  broszurą informacyjną w której określone jest dawkowanie leku, przeciwwskazania oraz 

ostrzeżenia. Broszura zamieszczona jest na www.czaplinek.pl 

 

Krzysztof Czubak, podinspektor ds. zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 
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