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18 listopada 2022 r. w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbył się koncert 

charytatywny na rzecz Alana i Dawida z Kluczewa, którzy zmagają się z 

nieuleczalną chorobą i potrzebują funduszy na zakup specjalistycznych wózków 

inwalidzkich. 

Koncert zainicjowali Burmistrz Czaplinka oraz wspaniałe społeczniczki z KGW 

Kluczewo. Na scenie zaprezentowały się utalentowane wokalistki Nadia Miazga, 

Dominika Łuczyszyn oraz Marcin Naruszewicz. O obsługę akustyczną zadbała 

firma Grucha-Sound.  

Wśród gości pojawili się Radni Gminy Czaplinek Grzegorz Gabryś oraz Ewa 

Sobczak. Nie zabrakło lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców, dla których 

los drugiego człowieka nie jest obojętny.  

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że podczas koncertu udało się zebrać kwotę 

12 120,00 zł, która została przekazana wzruszonej rodzinie chłopców. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i zachęcamy do dalszego wspierania 

chłopców. Jedną z możliwości wspierania Alana i Dawida jest dokonywanie wpłat 

poprzez stronę internetową www.pomagam.pl. 

 

Aleksandra Łuczyńska, dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Koncert charytatywny na rzecz Alana i Dawida z Kluczewa 
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Rada Miejska 

Biuletyn Informacyjny listopad 2022 

Informacja z LII Sesji Rady Miejskiej 

W dniu 25 października 2022 roku o godz. 12.00 odbyła się LII Sesja Rady 

Miejskiej w Czaplinku. 

 

 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 zwoływa-

nych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał.  

W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni Radni: Aleksandra Ławrukie-

wicz, Anna Minkiewicz oraz Tomasz Marciniak.    

Na początku sesji Pan Burmistrz złożył gratulacje Pani Krystynie Wójtowicz 

za otrzymanie Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. 

Odznaka została przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopo-

morskiego Pana Olgierda Geblewicza za działalność społeczną na rzecz śro-

dowiska seniorskiego.  

Radni zapoznali się również z prezentacją multimedialną pod na-

zwą ,,Podsumowanie sezonu turystycznego w Gminie Czaplinek w 2022 Pani Krystyna Wójtowicz odbiera gratulacje od 

burmistrza Marcina Naruszewicza 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Czaplinek w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 

Drawy z Liderem Wałeckim" w okresie programowania 2021-2027 - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych. Nie-

obecny Radny Władysław Wojtowicz; 

b. wysokości stawek podatku od nieruchomości - podjęła 9 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Zdzisław 

Łomaszewicz) oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny Maciej Bernat) w obecności 11 radnych; 

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

podjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Maciej Bernat) oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny 

Grzegorz Gabryś) w obecności 12 radnych. W obradach uczestniczył Radny Władysław Wojtowicz; 

d. nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pań-

stwa - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

e. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

f. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami 

„za” w obecności 12 radnych; 

g. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 12 głosami ,,za’’ w obecności 12 radnych; 

h. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęła 12 głosami „za” w obecności 

12 radnych; 

i. zmiany uchwały Nr XLIII/401/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komu-

nalnych Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Broczyno na lata 2022-2032" - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 rad-

nych. 

Na wniosek Pana Burmistrza z porządku obrad wycofano 12 głosami ,,za’’ w obecności 12 radnych, projekt uchwały w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Cza-

plinek (druk nr 510/22). 

Natomiast na wniosek Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Krystyny Kryczki Rada Miejska wprowadzi-

ła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. G. na Sołtysa Sołectwa Siemczyno. Skarga  

w toku rozpatrywania uznana została za zasadną – podjęto 5 głosami „za” (Radni: Krystyna Kryczka, Ewa Sobczak, Maciej 

Bernat, Sebastian Matułojć, Grzegorz Gabryś), przy 3 głosach ,,przeciwnych’’(Radni: Marcin Czerniawski, Wacław Mierze-

jewski, Szymon Pastuszek) oraz 3 głosach ,,wstrzymujących się’’ (Radni: Anna Kucharczyk, Zdzisław Łomaszewicz, Włady-

sław Wojtowicz) w obecności 12 radnych. Radny Michał Olejniczak wyłączył się z głosowania.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  
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Informacja z LIII Sesji Rady Miejskiej 

W dniu 8 listopada 2022 roku o godz. 12.00 odbyła się  LIII 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 10 radnych. Nieobecni Radni: Anna Kucharczyk, Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, 

Sebastian Matułojć, Grzegorz Gabryś.  

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

a) zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 10 głosami „za” w obecności 10 radnych. Podjęcie uchwały było 

konieczne w związku z zadaniem dot. pomocy mieszkańcom i podmiotom wrażliwym w realizacji zakupu opału;  

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęła 10 głosami „za” w obecności 10 

radnych.  

Na wniosek Pana Burmistrza do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych 

i wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy 

Czaplinek na lata 2023 - 2030 – podjęto 10 głosami ,,za’’ w obecności 10 radnych. 

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Kontrola jakości wody w gminie Czaplinek 

Zgodnie z  art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli 

jakości wody. ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. realizuje te badania według harmonogramu ustalonego z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Drawsku Pomorskim. Częstotliwość i zakres badań określa Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zewnętrznej 

kontroli w ramach nadzoru sanitarnego jakości wody dokonuje również Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

(Sanepid) Drawsko Pomorskie.  

W ramach kontroli zewnętrznej w dniu 7.11.2022 r. została pobrana próbka wody z sieci wodociągowej w m. Czaplinek.  

W dniu 8.11.2022 r. o godz. ok. 12.45 Spółka otrzymała telefoniczne powiadomienie z Sanepidu o przekroczeniu 

bakteriologicznym w pobranej próbce wody. Zostały wykryte bakterie grupy coli w ilości 13 jednostek w 100 ml (nie mylić 

z bakteriami Escherichia coli – bakteriami kałowymi). Sanepid wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia 

przez ludzi, dostarczaną przez ujęcie mieszczące się przy ul. Ceglanej w Czaplinku i nakazał Spółce: powiadomić 

mieszkańców o ww. fakcie, usunąć stwierdzone przekroczenie parametru mikrobiologicznego poprzez przeprowadzenie 

działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości mikrobiologicznej wody do zgodnej z obowiązującymi 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnić zastępcze  źródła dostawy wody. Sanepid, decyzji tej nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności. Spółka niezwłocznie podjęła działania, m.in. przeprowadzając chlorowanie studni 

głębinowych i zbiorników kontaktowych na w/w ujęciu. O dezynfekcji wody chlorem i braku przydatności wody do 

spożycia mieszkańcy zostali powiadomieni w formie pisemnych ogłoszeń wywieszonych na tablicach informacyjnych we 

wszystkich miejscowościach, które są zasilane przez w/w ujęcie oraz poprzez wysłane smsy i ogłoszenia umieszczone na 

stronach internetowych. Harmonogram dostaw wody również został udostępniony mieszkańcom powyższymi metodami. 

W dniu 9.11.2022 r. zostały pobrane trzy próbki wody (dwie na sieci, jedna na ujęciu wody przy ul. Ceglanej) przez 

akredytowane laboratorium. W dniu 10.11.2022 r. o godz. 14.30 wpłynęły pozytywne wyniki badań wody. W żadnej z 

próbek nie zostały wykryte bakterie grupy coli. Sanepid został natychmiast o tym powiadomiony i o godz. ok. 15.10 wydał 

decyzję o przydatności wody do spożycia, o czym mieszkańcy zostali powiadomieni powyższymi metodami oraz  

Rada Miejska, ZGK 
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Zakład Gospodarki Komunalnej 

Biuletyn Informacyjny listopad 2022 

dodatkowo komunikat został nagłośniony przez Straż Pożarną.  

Powyższe, opisuje procedurę postępowania w przypadku zanieczyszczenia lub skażenia wodociągu. 

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach,  

w glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi. Bakterie grupy coli w wodzie mogą być pochodzenia 

kałowego (np. E.coli, Enterokoki, Klebsiella, Citrobacter), jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie 

(szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik 

kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny 

czystości systemów wody. Bakterie te nie zawsze są dowodem niebezpiecznego, pod względem epidemicznym, 

zanieczyszczenia, ponieważ drobnoustroje te sporadycznie wykrywane są również w wodzie czy glebie niezanieczyszczonej. 

Za wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody brane są pod uwagę inne parametry, a mianowicie: E.coli oraz Enterokoki. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wartość parametryczna wskaźnika bakterie grupy coli wynosi 0 jednostek  w 100 ml wody. 

Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody dopuszcza się obecność 

pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody (< 10 jtk/100ml), przy jednoczesnym wykluczeniu obecności  

w wodzie bakterii E.coli i Enterkoków. Jak wspomniano powyżej, w pobranej próbce wody w m. Czaplinek stwierdzono 

przekroczenie bakterii grupy coli powyżej 10 jtk/100 ml, dlatego też Sanepid wydał decyzję zgodną z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia. 

Jednym ze skuteczniejszych sposobów na pozbycie się bakterii z wody jest zastosowanie promieniowania UV. Sterylizacja 

wody  promieniowaniem to proces fizyczny, przebiegający bez udziału substancji chemicznych. Spółka natychmiastowo 

podjęła czynności mające doprowadzić wodę do właściwej jakości zakupując lampę UV, która w tym miesiącu zostanie 

zamontowana na ujęciu, co pozwoli na skuteczną dezynfekcję wody „u źródła”. 

 

Małgorzata Żaczek, kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji 

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian 

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

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

deklaracji (liczba osób zamieszkujących x stawka). 

 

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

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

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

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

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

 

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji: 

 

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

 sprzedaż nieruchomości, 

 zmiana sposobu zbierania odpadów, 

 zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością. 

 

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

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

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

ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. 

W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Miasta. 
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Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miasta. W budynkach wielorodzinnych 

należy powiadomić administratora, ile osób mieszka pod danym adresem. Na możliwość uchylania się od opłat wskazują 

m.in. dysproporcje pomiędzy ilością zużytej wody a liczbą zgłoszonych mieszkańców.Informujemy również, że rozpoczynają 

się weryfikacje danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców. 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów 

Czy Twoja nieruchomość jest wyposażona w komplet pojemników do segregacji 

odpadów komunalnych ? 

Od  czerwca 2022 roku segregacja odpadów wygląda następująco: 

 pojemnik niebieski – papier, 

 pojemnik zielony – szkło, 

 pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne, 

 pojemnik czarny – odpady komunalne zmieszane, 

 pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne. 
 

Segregacja odpadów ma wiele zalet. Segregując konkretne odpady, na przykład szkło, plastik czy papier możemy je 

przetworzyć, a nowopowstałe surowce ponownie wykorzystać.   

Segregując odpady oszczędzamy na wydobywaniu i produkcji nowych surowców, zmniejszamy również emisję dwutlenku 

węgla do atmosfery i oczywiście – generujemy mniej odpadów! 

Ujednolicony, klarowny system segregowania odpadów to gwarancja, że proces segregacji odpadów w każdym domu – 

przebiegał będzie sprawnie i bez większych problemów.  

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców nieruchomości, którzy nie posiadają kompletu pojemników wyżej 

wymienionych, aby zgłaszali się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 2 lub pod 

numerem telefonu 94-375-50-13. 
 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów  



       Jubileusze 
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Jubileusz 95- lecia pani Józefy Gałosz  z Miłkowa 

2 listopada 2022 r. jubileusz 95-lecia obchodziła pani Józefa Gałosz z Miłkowa. Z tej 

okazji szanowną Jubilatkę  odwiedzili Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz 

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Fedorowiat - Nowacka. 

 

Na ręce pani Józefy wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności burmistrz 

przekazał podarunkowy kosz. Życzymy dostojnej Jubilatce dalszych spokojnych lat, 

uśmiechu i pogody ducha na co dzień oraz i  miłości najbliższych. 

 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 

 

Jubileusz państwa Stanisławy i Stanisława Stroczyńskich  

W dniu 18 listopada br., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku obchodziliśmy Jubileusz Złotych Godów Państwa 

Stanisławy i Stanisława Stroczyńskich. Przysięgę małżeńską Dostojni Jubilaci składali ponad pół wieku temu. Wtedy 

ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz wspólne życie aż do śmierci.  

 

Przyrzeczenie to składali pełni wiary w to, że nie zawiodą się 

na sobie, że będą ze sobą zawsze w chwilach dobrych i złych,  

w czasie radości i w czasie smutku. Obchodzona uroczystość 

wskazuje na to, że wszystkie te przyrzeczenia zostały 

spełnione, a wspólne przeżycia jeszcze bardziej Ich związały. 

 
Z tej też okazji Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę „Medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie”, które dostojnym Jubilatom 

wręczył Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz.  

 

W tak uroczystym dniu, wszyscy goście składali dostojnym 

Jubilatom najserdeczniejsze życzenia dalszych lat życia  

w zdrowiu i szczęściu, w otoczeniu kochającej i troskliwej 

rodziny. Takie jubileusze to dar i przykład dla społeczeństwa, jak razem wspólnie iść przez życie.  

 
 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku  

Jubileusz 90-lecia urodzin pani Urszuli Stenyk 

W dniu 31 października 2022 r. Pani Urszula Stenyk z Czaplinka 

obchodziła Jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji szanowną 

Jubilatkę  odwiedził burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz 

Kierownik Urzędy Stanu Cywilnego Małgorzata Fedorowiat-Nowacka.  

 

Z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności burmistrz przekazał kosz 

podarunkowy. Życzymy dostojnej Jubilatce dalszych spokojnych lat 

oraz uśmiechu i pogody ducha na co dzień. 

 

Monika Doroba,  
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku  
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„Dzień Dyni” w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

Koniec jesiennych zbiorów to najlepszy czas, by ustanowić „Dzień Dyni" - królowej wszystkich warzyw. W dniu 4 listopada 

2022r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy wiec to święto. W czasie jego obchodów nie mogło zabraknąć dyń, które 

posłużyły nam do dekoracji przedszkola oraz zostały wykorzystane do dyniowych zabaw. Grupy dzieci 6- letnich pod 

kierunkiem nauczycielek prowadzących uroczystość „Dnia Dyni” tj. Anny Lisieckiej i Agnieszki Kwiatkowskiej brały udział  

w drużynowych konkurencjach sportowych, zabawach matematycznych oraz muzyczno-ruchowych, oczywiście z 

nieodłącznym „dyniowym” atrybutem.  

 

Ponadto dzieci tego dnia słuchały ciekawostek  

o „bohaterze dnia”, a także miały okazję do 

wielozmysłowego poznania warzywa. Zajrzały do 
jego wnętrza i wykonały lampion. Na koniec 

imprezy każdy przedszkolak otrzymał „dyniową 

odznakę”, a chętni wzięli udział w „dyniowej sesji 

zdjęciowej”. Dzień ten na pewno zapisze się  

w pamięci dzieci jako pełen niespodzianek, 

atrakcji i miłych przeżyć. Od tego też dnia każdy 

nasz przedszkolak już wie, ze dynia nie tylko jest 

pomarańczowa, ale najważniejsze: jest smaczna  

i zdrowa. 

 

Anna Lisiecka, nauczycielka z Przedszkola 

Publicznego w Czaplinku 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

W pierwszym tygodniu listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji 

w holu naszego przedszkola wszystkie grupy zaprezentowały prace plastyczną do wylosowanej przez siebie bajki.  

 

Wiele radości sprawiła dzieciom wizyta różnych postaci z bajek, słuchanie bajek czytanych przez zaproszonych gości, wizyty 

w Publicznej Bibliotece oraz oglądanie bajki w Czaplineckim Ośrodku Kultury. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest 

doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach 

odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać więc bajki, gdzie 

dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. 

 

Katarzyna Czyszkowska, nauczycielka z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

11 listopada to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Już od przedszkola kształci się w dzieciach postawy patriotyczne 
i pobudza umiłowanie  ojczyzny. Dlatego też  starszaki z grupy Sowy z Przedszkola Publicznego w Czaplinku przygotowały 
pod kierunkiem wychowawczyni Jolanty Mazur wspaniałą akademię z 
okazji Święta Odzyskania Niepodległości.  
 
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Polski. Mali patrioci  
w malowniczych krakowskich strojach z  zaangażowaniem przedstawili 
w pieśniach, wierszach i tańcach dzieje Polski. Dzieci dumnie recytowały 
wiersze oddające hołd naszej ojczyźnie, oraz wzruszająco wyjaśniły 
„Czym jest niepodległość”. Przedszkolaki wesoło i skocznie pokazały się 
w tańcu ludowym – krakowiaku. Na zakończenie dzieci z grupy Orlęta 
przygotowane przez panie: Annę Lisiecką i Renatę Suskę zaprezentowały 
stroje ludowe: ułańskie, kaszubskie, krakowskie oraz ciekawe kostiumy 
w barwach narodowych przygotowane przez rodziców . 
Występ ten zobaczyły nie tylko przedszkolaki, ale także rodzice małych artystów, którzy nie kryli radości i wzruszenia 
słuchając i oglądając swoje pociechy.  
 
Dwoje dzieci: Jędrek i Pola wystąpiły także na deskach Czaplineckiego Ośrodka Kultury, gdzie również przygotowany został 
program patriotyczny, lecz przez licealistów. U boku starszych kolegów nasze przedszkolaki pokazały, że  już u tak małych 
dzieci z wielką dumą potrafią zabrzmieć słowa tak bardzo wymowne: „Kto ty jesteś? Polak mały".  
                                                                                     
Jolanta Mazur, nauczycielka z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

11 listopada w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

Z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku przy ul. 
Grunwaldzkiej odbył się prawdziwy pokaz mody patriotycznej. Przy współpracy rodziców na 
holu zrobiło się biało czerwono. Dzieci odświętnie ubrane, przy dźwiękach żołnierskich pieśni, 
dumnie prezentowały swoje piękne stroje patriotyczne. Pięciolatki zatańczyły krakowiaka i 
trojaka w kolorowych strojach. Wspólnie odśpiewany hymn, zakończył uroczyste obchody 
naszego narodowego Święta. Organizatorkami były nauczycielki Anna Bronis i Katarzyna 
Czyszkowska 
 
Anna Bronis, nauczycielka z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Z młodej piersi się wyrwało...", czyli koncert pieśni 
patriotycznych w Szkole Podstawowej w Czaplinku  

Święto Niepodległości jest szczególnym dniem dla każdego Polaka. Aby podkreślić 

patriotyczny charakter tego dnia, w świetlicy Szkoły Podstawowej w Czaplinku odbył się 

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodych artystów, uczniów naszej szkoły. Swoje 

umiejętności gry na gitarze zaprezentowali Paweł Sobieszczuk (klasa VI) i Kacper Sobolewski 

(klasa V). Usłyszeliśmy między innymi pieśni takie jak: „Rozkwitały pąki białych róż", „Przybyli 

ułani pod okienko", „Oka", czy „Róża i bez".  

Koncert wzbudził duże emocje wśród swojej publiczności, która cudownie się rozśpiewała. 

Uczniowie z chęcią „podjęli nutę" do popularnych pieśni, tym samym koncert nabrał 

prawdziwie patriotycznego brzmienia. Dzieci udowodniły, że polska pieśń patriotyczna cieszy 

się wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem i zdecydowanie łączy pokolenia. 

Izabela Sobieszczuk, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czaplinku  

11 listopada 2022 r. w Czaplinku odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody przygotowane były 
przez Czaplinecki Ośrodek Kultury, stowarzyszenie Bastion Czaplinek w ramach realizacji zadania publicznego 
współfinansowanego ze środków otrzymanych z Gminy Czaplinek, Burmistrza Czaplinka oraz Bractwo Miłośników 
Motocykli „Pancerny”.  
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny. Uczestnicy mszy św. otrzymali narodowe kotyliony wykonane 
przez stowarzyszenie Bastion. Następnie odbył się przemarsz uczestników, którzy śpiewając pieśni patriotyczne udali się na 
cmentarz na dalszą część obchodów. Kilka minut przed rozpoczęciem uroczystości na cmentarzu miała miejsce XII 
Motocyklowa Parada Niepodległości zorganizowana przez BMM Pancerny. Ponad 800 motocykli z dumnie powiewającymi 
flagami przejechało ulicami miasta by świętować Dzień Niepodległości.   
Następnie tuż po 12:00 rozpoczęły się uroczystości na cmentarzu, w których udział wzięli: burmistrz Czaplinka Marcin 
Naruszewicz, zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak, sekretarz Gminy Czaplinek Marcelina Mastalisz, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku Michał Olejniczak, sekretarz Powiatu Drawskiego Katarzyna Szlońska - Getka, 
radni Powiatu Drawskiego, radni Rady Miejskiej w Czaplinku, harcerze, poczty sztandarowe, delegacje szkół, przedszkoli, 
zakładów pracy, stowarzyszeń oraz mieszkańcy. Uroczystość prowadziła pani Aneta Groździej z Czaplineckiego Ośrodka 
Kultury.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Początek obchodów to odśpiewanie hymnu państwowego oraz uroczyste podniesienie flagi narodowej na maszt 
wzniesiony w Czaplinku, w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”, pod honorowym Patronatem prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego. 
Kolejnym punktem było przemówienie burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza. Następnie burmistrz został poproszony 
o odczytanie listu od prezesa Rady Ministrów skierowanego do mieszkańców gminy Czaplinek.  
Po odczytaniu listu delegacje przystąpiły do składania kwiatów i zniczy pod pomnikiem żołnierza. Tuż przed tym złożono 
wieniec od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który w jego imieniu złożył komendant Straży Miejskiej w 
Czaplinku Krzysztof Leśniowski. 
Na zakończenie podziękowania za zaangażowanie mieszkańców w projekcie "Pod Biało-Czerwoną" oraz aktywne 
uczestnictwo w obchodach świąt państwowych Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu złożył przewodniczący Rady 
Miejskiej Michał Olejniczak. 
Po uroczystościach na cmentarzu część delegacji udała się na ulicę Parkową, by pod tablicą upamiętniającą wszystkich 
walczących za wolność i niepodległość ziemi czaplineckiej oddać hołd przez złożenie kwiatów i wieńców.  
Wiązankę kwiatów oraz znicz przy tablicy upamiętniającej Poległych za ojczyznę żołnierzy Wojska Polskiego w walkach  
o Stare Drawsko, w Starym Drawsku złożyła sekretarz Gminy Czaplinek Marcelina Mastalisz oraz Komendant Straży 
Miejskiej Krzysztof Leśniowski.  
Następnie udano się do Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dalszą część obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 
Piękny koncert pieśni patriotycznych wykonali seniorzy z zespołów "Odnowa" oraz "La Bazuna", a wykład historyczny 
zaprezentował pan Roman Obarzanek.    
Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom za wspólne świętowanie tak ważnego 
dla wszystkich Polaków dnia.  
 
Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  
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Złoty Gryf dla Wiesława Krzywickiego 

22 października 2022 r. podczas VI. Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 
oraz 53. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Pałacu Siemczyno miała 
miejsce niecodzienna uroczystość. Za swoją dotychczasową działalność na 
niwie gospodarczej, samorządowej, kulturalnej i społecznej o zasięgu 
regionalnym, decyzją Zarządu Województwa, Wiesław Krzywicki otrzymał 
prestiżowe wyróżnienie – Złotą Odznakę Honorową Gryfa 
Zachodniopomorskiego. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane na 
szczeblu wojewódzkim za szczególne zasługi. 
 
Laudację na cześć Laureata wygłosił Prezes SPCz Bernard Bubacz. Dekoracji 
dokonał Członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek. Gratulacje  
w imieniu Starosty Drawskiego złożył Członek Zarządu Powiatu Zbigniew 
Dudor wraz z głównym specjalistą ds. organizacji pozarządowych i współpracy 
z przedsiębiorcami Joanną Kuleszą. 
 
Pan Wiesław Krzywicki za wybitne zasługi na polu gospodarczym i społecznym 
otrzymał 15.06.1983 r. Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto posiada wiele innych 
odznaczeń, m.in.: Medal Zasłużony dla Miasta Czaplinka, Złotą Odznakę WOPR 
oraz Złotą Odznakę 45-lecia WOPR, Złotą Odznakę Zasłużonego Pracownika 
Łączności, Odznakę za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Złotą Odznakę Związku Zawodowego 
Pracowników Łączności, Odznakę Honorową SIMP, Odznakę Honorową PCK. Zwieńczeniem Jego pracy na rzecz 
czaplineckiej społeczności było przyznanie decyzją Rady Miejskiej 29.12.2016 r. tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. 
 
Wniosek o odznaczenie został przygotowany i złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. 
 
Pełna treść artykuł o dokonaniach pana Wiesława Krzywickiego dostępna na stronie internetowej www.czaplinek.pl oraz 
na łamach gazety Kurier Czaplinecki (wydanie 195).     
 
Źródło: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka 

 

 
Podziękowania stowarzyszenia Niezwykły Połczyn Bur-
mistrzowi Czaplinka Marcinowi Naruszewiczowi 
 
8 listopada 2022 r. miało miejsce miłe spotkanie Burmistrza Czaplinka Marcina 
Naruszewicza z przedstawicielami stowarzyszenia Niezwykły Połczyn panem 
Grzegorzem Ostrowskim oraz panią Amelią Ostrowską. 
 
Spotkanie dotyczyło podsumowania współpracy stowarzyszenia z gminą  
Czaplinek w zakresie współorganizacji Festiwalu Folkowego Sielava, który przez  
3 lata gościł na terenie gminy Czaplinek, wpisując się w ofertę turystyczną gminy. 
 
Niestety Festiwal Sielava przenosi się w inne miejsce, natomiast pani Amelia  
i pan Grzegorz deklarują dalszą chęć współpracy z Burmistrzem Czaplinka. 
Miłym akcentem spotkania były podziękowania za dotychczasowe wspieranie 
działalności stowarzyszenia oraz wręczenie pamiątkowej tabliczki. 
 
Katarzyna Kibitlewska,  
kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
 

Fot. źródło HS Siemczyno 
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Ogólnopolski Dzień Seniora  

14 listopada 2022 r. obchodzony był Ogólnopolski Dzień Seniora. Pierwsze obchody sięgają początków XXI wieku  

i przypuszcza się, że jest to polska, lokalna odpowiedz na Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony 1 

października.  
 
Z okazji tego dnia burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz odwiedził Seniorów z gminy Czaplinek. W pierwszej kolejności 

udał się do Klubu Senior+, następnie do Klubu Seniora „Krystynka” oraz Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Czaplinku.  

Na początku każdego spotkania burmistrz dziękował Seniorom za ich działalność, otwartość oraz aktywne uczestnictwo  

w życiu gminy. Przedstawicielom wszystkich klubów wręczył drobne upominki oraz odczytał życzenia. Jak zawsze Seniorzy  

z entuzjazmem powitali i ugościli burmistrza słodkim poczęstunkiem.  

Tego dnia burmistrz również złożył życzenia wszystkim Seniorom mieszkającym w naszej gminie za pośrednictwem strony 

internetowej www.czaplinek.pl oraz FB Czaplinka. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz z wizytą  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplinku 
 
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, burmistrz Czaplinka 

Marcin Naruszewicz udał się z wizytą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Czaplinku. W spotkaniu wzięły udział pracownice jednostki na czele z kierownikiem panią 

Renatą Podkowiak i zastępcą kierownika panią Małgorzatą Turczyk. 

 

Burmistrz złożył serdeczne życzenia oraz podziękował za trud i ogrom pracy jaki wkładany 

jest każdego dnia w pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, następnie 

wręczył wszystkim paniom kwiaty. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy 

słodkościach i kawie, pozwalając na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

XXVI Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików 
 
W dniach 29-30 października 2022 r. w Czaplinku, w hali widowiskowo-sportowej odbyła się XXVI Regionalna Wystawa 

Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików. Organizatorem wystawy był Szczeciński Związek Hodowców Gołębi 

Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, natomiast współorganizatorami i jednocześnie udzielającymi wsparcia 

finansowego Gmina Czaplinek i Powiat Drawski.  
 
Wystawa była okazją do zaprezentowania przez hodowców gołębi, kur i królików. Podczas wystawy można było oglądać 

ponad 900 gołębi w pięćdziesięciu siedmiu rasach. Były również kury i króliki, które głównie wystawione zostały jako pokaz. 

Wystawa w Czaplinku skupiła ponad sześćdziesięciu wystawców z całej Polski oraz przedstawicieli naszego niemieckiego 

miasta partnerskiego z Marlow. Hodowcy wymieniali się doświadczeniami w pielęgnacji zwierząt, ich rozrodu, jak również  
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przekazywali sobie poszczególne gołębie, tak by móc w przyszłości wyhodować jeszcze piękniejsze okazy w swojej hodowli. 

Jak każdego roku na wystawę przybyło sporo zwiedzających. W niedzielę o godzinie 13:00, na zakończenie dwudniowej 

wystawy odbyło się wręczenie pucharów dla najpiękniejszych okazów wśród poszczególnych ras. 

Uroczystego otwarcia dokonali gospodarze wystawy pan Ireneusz Rogowski oraz prezes Szczecińskiego Związku Hodowców 

Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Pan Sławomir Batkiewicz. Panowie przywitali panią Marcelinę Mastalisz 

sekretarz Gminy Czaplinek oraz przedstawicieli Powiatu 

Drawskiego pana Zbigniewa Dudora, członka Zarządu Powiatu 

Drawskiego oraz panią Katarzynę Szlońską – Getkę, sekretarz 

Powiatu Drawskiego. Następnie przystąpiono do wręczenia 

pucharów i nagród dla zwycięzców XXVI Regionalnej Wystawy 

Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików. 

Championem wystawy został gołąb Gdański Wysokolotny – Sokół 

Gdański w kolorze białym, którego właścicielem był hodowca  

z miejscowości Złotniki Kujawskie pan Bogdan Miśkurka.  

Oprócz nagród przyznanych w ramach XXVI Regionalnej Wystawy 

Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików przyznano również 

wyróżnienia dla hodowców należących do Zachodniopomorskiego 

Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny im. Czesława 

Walczaka. Pan Czesław jednocześnie jest prezesem Klubu, 

powiedział, że bardzo cieszy go fakt, iż w tym roku podczas wystawy zaprezentowano ponad 300 gołębi rasy Gdański 

Wysokolotny oraz pogratulował członkom Klubu ogromu pracy włożonej w hodowlę tej rasy w różnych kolorach. 

 

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

 

 

Zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak z wizytą 
w Brukseli 
 
W dniach 16-18 listopada 2022 r. zastępca burmistrza Czaplinka pan Janusz 

Bartczak udał się do Brukseli. Wraz z innymi włodarzami z województwa 

zachodniopomorskiego spotkał się w Parlamencie Europejskim z europosłem 

Bartoszem Arłukowiczem. 
 
Podczas kilkudniowej wizyty, miały miejsce spotkania, w trakcie których 

omawiano obecną sytuację samorządów oraz trudności z jakimi zmagają się  

w ostatnich czasach. Rozmawiano również o możliwościach i formach wsparcia ze 

strony Parlamentu Europejskiego na przyszłość, która stawia przed samorządami 

wiele wyzwań. 
 
Wizyta przebiegła bardzo intensywnie, ale nowe doświadczenia i wiedza na 

pewno będą pomocne w szukaniu rozwiązań i zmaganiach z jakimi w czasach 

kryzysu nie tylko gospodarczego musi zmierzyć się każdy samorząd. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 
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Koło Gospodyń „Siemczynianki” z Siemczyna wyróżnione w VII 
edycji konkursu „Bitwy Regionów” 
 
5 listopada 2022 r. w Mieszkowicach odbył się II etap VII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół 
Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów” w województwie zachodniopomorskim.  
Laureatem I etapu, którego finał odbył się 24 września 2022 r. w Sielsku, zostało Koło Gospodyń 
Wiejskich „Siemczynianki” z Siemczyna za potrawę „Pstrąg smażony w ziołach”. W II etapie Panie 
z Siemczyna otrzymały wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 
Gratulujemy kolejnego sukcesu. 
 
Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

 

Zajęcia z rysunku i malarstwa w CzOK-u 
 

Zapraszam serdecznie miłośników kreatywnego spędzania czasu na zajęcia z rysunku i malarstwa. 
Zajęcia upływają w miłej, kameralnej atmosferze w małej pracowni, gdzie studiujemy indywidualnie z każdym 
uczestnikiem 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 wypić z nami herbatę czy 
kawkę przy rozmowach o sztuce.  
Zajęcia odbywają się w Czaplineckim Ośrodku 
Kultury w poniedziałki i wtorki w dwóch grupach 
wiekowych. 
 
Zapisy oraz informacje pod nr tel. 94 375 55 06 
  
Agnieszka Szatkowska 

 
#SzwajcariaPołczyńska - tabliczki z logo Szwajcarii Połczyńskiej umieszczone w 
budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku i w biurze Informacji Turystycznej 
 
„Szwajcaria Połczyńska” to unikalny przyrodniczo mikroregion rozciągający się na 
obszarze gmin Połczyn-Zdrój, Złocieniec, Barwice, Czaplinek i gminy wiejskiej Świdwin. 
Niezwykły rezerwat – Dolina Pięciu Jezior - to enklawa dzikiej przyrody i jednocześnie 
serce tej krainy.  
Na mapie zurbanizowanej Europy, Szwajcaria Połczyńska jest jednym z ostatnich takich 
miejsc. Niemal nienaruszony ekosystem upodabnia ją do światowych przyrodniczych 
unikatów, takich jak Park Yellowstone. 
Dlaczego Szwajcaria Połczyńska? 
Nazwa funkcjonuje co najmniej od początków ubiegłego wieku, gdy były to jeszcze 
tereny niemieckie. Napływająca ludność polska nie zmieniła jej, zachwycona 
przejmującym widokiem okolic.  
Tak jak w Szwajcarii, teren poprzecinany jest wzgórzami, jeziorami i pastwiskami. Rwące 
strumienie niosą w wąwozach krystalicznie czystą orzeźwiającą wodę, a małe 
klimatyczne drogi pośród lasów pozwalają zapomnieć o pośpiechu i cywilizacji.  
Tak jak w Szwajcarii, okolica ma wielonarodową spuściznę, w której mieszają się ślady z Niemiec, Izraela, Prus, 
Rzeczpospolitej, dawnych pomorskich księstw, a dziś także Ukraińskie i Romskie. Przez Połczyn-Zdrój przebiegał 
dawny główny trakt handlowy – Szlak Solny. 
Tak jak w Szwajcarii, jeziora stworzył lodowiec, zaś lasów jest tam jest nawet więcej. Choć w okolicy nie ma 
prawdziwego lodowca, na zacienionych stokach Doliny Pięciu Jezior śnieg utrzymuje się do przedwiośnia.  
 
Odkryjcie Szwajcarię Połczyńską! 
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Spotkanie autorskie z Marzeną Żurek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 
 
25 października 2022 r. w naszej bibliotece miało miejsce spotkanie z panią Marzeną Żurek – doradcą i edukatorem 
żywieniowym, pedagogiem i autorką książki dla dzieci pt. „Żywieniowe przygody Tobiego, kotka psotliwego”. Gośćmi 
spotkania byli uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Broczynie wraz 
z opiekunami. Autorka, przy współudziale bohatera jej książki – kotka 
Tobiego, w ciekawy i zajmujący sposób zabawnie rymując przekazywała 
uczniom wiedzę i ciekawostki na temat zdrowego odżywiania. 
Zachęcała ich także do samodzielnego przygotowywania posiłków, 
podając przepisy na smaczne i zdrowe przekąski. Dzieci rozwiązując 
krótkie żywieniowe zagadki, miały okazję poznać różne warzywa  
i owoce, ich kształty, strukturę czy kolory.   
Wszyscy uczniowie otrzymali kolorowe zakładki do książek autorstwa 
pani Marzeny Żurek, a zwieńczeniem  naszej wspaniałej zabawy było 
wspólne zdjęcie z autorką i kotkiem Tobim.  
Serdecznie dziękujemy pani Marzenie Żurek za wskazówki i inspiracje dotyczącego zdrowego sposobu życia i doskonałą 
wspólną zabawę.  
 
 Katarzyna Jesionek, mł. bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”  
 
Długie jesienne popołudnia i wieczory to doskonały czas, by sięgnąć po ciekawą książkę. Warto więc udać się do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Czaplinku, gdzie na każdego nowego małego czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa 
bezpłatna Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. 
 
Wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków 
 
Każde dziecko w przedziale wiekowym 3-6 lat, które przyjdzie po raz pierwszy do 
biblioteki otrzyma w prezencie: 
 

 książkę „Krasnal w Krzywej Czapce”  – autorska książka stworzona specjalnie 
na potrzeby kampanii przez znanego i cenionego pisarza Wojciecha Widłaka oraz 
znakomitą ilustratorkę Aleksandrę Krzanowską; 

 ,,Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece” – broszurę dla rodziców 
przypominająca o nieocenionej roli książek w rozwoju dziecka i korzyściach 
wynikających z regularnego, wspólnego  czytania i odwiedzania biblioteki. Dzięki 
broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w 
zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad 
i inspiracji; 

 Kartę Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowaną imienną kartę, na której 
przedszkolak zbiera naklejki za wizyty w bibliotece. 
Dostępne są także Wyprawki Czytelnicze w wersji polsko – ukraińskiej dla dzieci z Ukrainy.  
Mamy nadzieję, że dla naszych gości będą one nie tylko zaproszeniem do odwiedzenia biblioteki, ale również zachętą, by 
regularnie korzystać z naszej oferty. 
 
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę? Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – 
i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego. Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale 
też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach  
i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy. Ponadto wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, 
podejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.                         
  
Katarzyna Jesionek, mł. bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 
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Kotary grodzące halę sportową na sektory 
 
W hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku zamontowano nowe 
siatki grodzące, które oddzielają trzy sektory. Takie rozwiązanie 
sprawia, że hala jest bardziej praktyczna i funkcjonalna, ponieważ 
jednocześnie ćwiczy kilka grup. Koszt wymiany to 15 359,54 zł. 
współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego  
w Szczecinie. 
 
 

Janina Gąszcz, Referat Sportu i Rekreacji  

Klub Piłki Siatkowej Czaplinek zwycięża w pierwszym ligowym meczu w sezonie 
2022-2023  
 
W niedzielę 6 listopada 2022 r. drużyna seniorek KPS Czaplinek 
prowadzona przez trenerów: Krzysztofa Rosiaka oraz Szymona 
Dawidowicza rozegrała pierwszy mecz w ramach zachodniopomorskiej III 
ligi kobiet w sezonie 2022/2023. Na hali widowiskowo-sportowej 
w Czaplinku mierzyliśmy się z zespołem PSPS Chemik Police. Po spotkaniu 
pełnym emocji, pięknych siatkarskich akcji, ale również błędów z obydwu 
stron wygraliśmy 3:1 (25:22, 16:25, 25:12, 25:23). W tym meczu 
wystąpiliśmy w składzie: Piasecka Natalia, Karwatzki Maximiliana, Kaczir 
Aleksandra, Babiak Justyna, Stróżyk Karolina (kapitan), Rakowska Julia, 
Kuzio Patrycja, Waszajło Maja, Bartosik Maria, Waszajło Roksana 
(Libero), Kłoss Aleksandra (libero). 
Gratulujemy naszym dziewczynom zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych ligowych potyczkach. Dziękujemy licznie 
zgromadzonym kibicom za gorący doping.  
Zapraszamy do śledzenia profilu naszego klubu na portalu Facebook https://www.facebook.com/kpsczaplinek. 
 
Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

I miejsce Akademii Piłkarskiej Czaplinek w Kaczorach 
 
W dniu piątek 11 listopada 2022 r. drużyna młodzika AP Czaplinek rozegrała turniej z okazji Święta Niepodległości  
w Kaczorach. Do turnieju przystąpiło 5 zespołów. Nasi zawodnicy rozegrali świetne zawody. W czterech rozegranych 
spotkaniach stracili tylko 1 bramkę strzelając przy tym 10. Z trzema zwycięstwami i jednym remisem nasza drużyna zajęła 1 
miejsce, a najlepszym strzelcem turnieju został Jan Kaniewski. 
 
Skład drużyny: Szymon Biegajło (br), Alan Gąsienica, 
Franciszek Grzymała, Jakub Potoczniak, Jakub 
Szczepanik, Wiktor Sepiotek, Igor Rutkowski, Jan 
Kaniewski, Julian Łątkowski, Fabian Augustyniak. 
Chłopcy otrzymali piękny puchar oraz pamiątkowe 
medale. Po przyjeździe czekała na nich niespodzianka  
w postaci wiwatujących rodziców, którzy w ten sposób 
nagrodzili ich zwycięstwo. 
Gratulacje dla całego zespołu i trenera Ariela. 
 
Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 
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Październikowe mecze Lecha Czaplinek 
 
W październiku 2022 r. kolejne mecze ligowe rozegrały drużyny: trampkarzy, juniorów młodszych, seniorów oraz oldbojów 

Lecha Czaplinek. W tym artykule przedstawię relację z tych spotkań. 

 

SENIORZY 

Pierwszego dnia października zespół seniorów na stadionie miejskim w Czaplinku mierzył się w ramach 8. kolejki z Piastem 

Chociwel. Niestety przegrywamy ten mecz wysoko 0:4. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Urkiel - Groździej (71' 

Szpakowski), Lutyński, Woźniak, Krasoń (62' Simiński) - Pawłowski, Kibitlewski, Szafarz (62' Kowalczyk), Krzemień - Górniak 

(82' Voronenko), Resiak. 

Kolejny mecz rozegraliśmy 8 października na stadionie miejskim im. Waleriana Pytla w Drawsku Pomorskim. W ramach 9. 

kolejki graliśmy z miejscową Drawą, z którą zremisowaliśmy 2:2. Po jednej bramce strzelili Marcin Resiak i Maciej Górniak. 

W tym spotkaniu wystąpiliśmy w zestawieniu: Urkiel - Groździej, Woźniak, Krzemień, Lutyński - Pawłowski, Szafarz, 

Kibitlewski, Szpakowski  (68' Simiński) - Górniak, Resiak. 

15 października na stadionie miejskim w Czaplinku podejmowaliśmy w ramach 10. kolejki ligowej zespół Calisii Kalisz 

Pomorski, z którym zremisowaliśmy 1:1 tracąc bramkę po kontrowersyjnym rzucie karnym w samej końcówce meczu. 

Strzelcem gola dla naszej drużyny był Bartłomiej Woźniak. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Urkiel - Krzemień, 

Woźniak, Tomaszewski, Lutyński - Pawłowski (77' Simiński), Szafarz (52' Groździej), Kibitlewski, Szpakowski (70' Kunert) - 

Górniak, Resiak (86' Voronenko). 

W kolejnym meczu ligowym rozegranym 22 października na euroboisku w Złocieńcu mierzyliśmy się w ramach 11. kolejki  

z miejscowym Olimpem, z którym przegraliśmy 0:3 występując w zestawieniu: Urkiel - Groździej, Woźniak, Krzemień, 

Tomaszewski - Pawłowski, Simiński (44' Szafarz), Kibitlewski, Górniak – Szpakowski, Resiak. 

W ostatnim październikowym spotkaniu 12. kolejki ligowej na stadionie miejskim w Czaplinku podejmowaliśmy Pogoń 

Połczyn-Zdrój. Ten mecz przegrywamy 0:1, a graliśmy w nim w składzie: Urkiel - Groździej, Woźniak, Tomaszewski, Krzemień 

(79' Kunert) - Pawłowski (79' Krasoń), Szafarz, Kibitlewski, Kowalczyk (63' Szpakowski) – Górniak, Resiak. 

Po dwunastu rozegranych kolejkach drużyna seniorów z dorobkiem 

15 punktów (4 zwycięstwa, 3 remisy i 5 porażek) i bilansem 

bramkowym 27:23 zajmuje 11. miejsce w tabeli.  

 

Zachęcamy naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia profili 

naszego klubu na portalach Facebook oraz You Tube. 

  

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

 

 

*Pełna treść artykułu dostępna na stronie www.czaplinek.pl lub na stronie 

FB LKS Lech Czaplinek.  

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej 
 
Od 10 listopada 2022 r. ruszyły bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 65 lat i więcej, zamieszkałych w gminie 

Czaplinek. Umowę na realizację szczepień podpisano z przychodnią BALTICMED Przychodnia Sp. z o.o. w Czaplinku (ul. 

Drahimska 65a). 

Szczepienia odbywają się w we wtorki i środy w godzinach od 14:00 do 16:00 

oraz w czwartki w godzinach od 16:00 do 17:00. Na szczepienie można zapisać 

się dzwoniąc do przychodni pod numer telefonu 733 343 654 lub osobiście od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. 

Szczepienia finansowane ze środków Gminy Czaplinek w ramach „Programu 

profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Czaplinek  

w wieku 65 lat i więcej w latach 2021-2025”. na rok 2022. W ramach programu 

w tym roku zaplanowano zaszczepić około 160 seniorów. 
 
Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 
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