
Urząd Miejski w Czaplinku 

    Grudzień (10/2022)  

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

pragniemy złożyć wszystkim  

mieszkańcom gminy i gościom  

najserdeczniejsze życzenia.  

Niech święta będą pięknym,  

niezapomnianym czasem  

serdecznych spotkań w gronie rodziny,  

i aby Nowy Rok 2023  

przyniósł Państwu to co najcenniejsze -  

zdrowie, radość bliskich oraz spełnienie  

wszelkich zamierzonych planów.  

 
Przewodniczący  Rady Miejskiej w Czaplinku          Burmistrz Czaplinka 

                       Michał Olejniczak                               Marcin Naruszewicz 



 

Inwestycje w gminie Czaplinek 

Mikołajkowo w Czaplinku 

Z życia Seniorów Projekt ekologiczny „To tu przyroda. Gmina Czaplinek”  

Na sportowo 

Przegląd wydarzeń - grudzień 2022 
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Mikołajki z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury 
 

6 grudnia Czaplinecki Ośrodek Kultury zaprosił najmłodszych mieszkańców 

Gminy Czaplinek do wspólnej zabawy pełnej świątecznych przygód. Do hali 

widowiskowo - sportowej w Czaplinku w godzinach przedpołudniowych  

przybywały wcześniej zgłoszone do zabawy grupy z przedszkoli i szkół.  

Natomiast w godzinach późniejszych z oferty mogli skorzystać pozostali chętni. 

Wszyscy wzięli udział w grze, podczas której musieli stać się Elfami  

i wykonać zadania mające na celu pomoc Mikołajowi w jego świątecznej misji, 

misji obdarowywania prezentami. Nie zabrakło listów, pięknie wykonanych 

ozdób świątecznych oraz pakowania prezentów. Nagrodą dla małych  

pomocników były nie tylko słodkości, ale przede wszystkim chwile pełne  

radości i magii zbliżających się świąt. 

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie miejsca kierownikowi oraz  

pracownikom hali widowiskowo - sportowej. Podziękowania kierujemy  

również w stronę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, 

który po raz kolejny wspiera nasze działania. Wielki ukłon kierujemy  

w stronę sponsorów wydarzenia - Pani Wioletty Cylkowskiej oraz GKPiRPA  

w Czaplinku. 

 

Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury 
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Rada Miejska 

Biuletyn Informacyjny grudzień 2022 

Informacja z LIV Sesji Rady Miejskiej 
W dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 12.00 odbyła się LIV 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 zwoływanych przez przewodniczącego  

w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni Radni: Krystyna Kryczka, Anna Kucharczyk, Ewa Sobczak, Grzegorz Gabryś.   

   

Gmina Czaplinek w dniu 29.11.2022 r. rozpoczęła wydawanie sprzętu komputerowego 

w ramach programu grantowego pn. ,,Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin  

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". W ramach projektu zakupiono: 

514 sztuk, laptopów Dell Vostro 3510. W związku z powyższym na Sesji Rady Miejskiej 

gościliśmy polityka Pana Czesława Hoca.    

Podczas sesji Pan Burmistrz złożył gratulacje Panu Wiesławowi Krzywickiemu  

za otrzymanie Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznaka  

została przyznana za działalność społeczną na niwie gospodarczej, samorządowej,  

kulturalnej i społecznej o zasięgu regionalnym.  

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - podjęła 10 

głosami „za” w obecności 10 radnych. Nieobecni Radni: Krystyna Kryczka, Anna Kucharczyk, Ewa Sobczak, Władysław Woj-

towicz, Grzegorz Gabryś; 

b. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek - podjęła 10 głosami „za” w obecności 10  

radnych; 

c. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek - podjęła 10 głosami „za’’ w obecności 10  

radnych; 

d. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Czaplinek - podjęła 10 głosami „za” w obecności 10  

radnych; 

e. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LII/476/22 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego  

przejęcia do zasobu mienia komunalnego gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - podjęła 10  

głosami „za” w obecności 10 radnych; 

f. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 10 głosami „za” w  

obecności 10 radnych; 

g. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 10 głosami ,,za’’ 

w obecności 10 radnych; 

h. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Czaplinek - 

podjęła 10 głosami ,,za’’ w obecności 10 radnych; 

i. rozpatrzenia skargi Pani A. J. na działalność Burmistrza Czaplinka. Skarga w toku rozpatrywania uznana została za zasadną 

- podjęła 7 głosami ,,za’’, przy 2 głosach ,,przeciwnych’’ (Radni: Maciej Bernat, Szymon Pastuszek) oraz 1 głosie 

„wstrzymującym się” (Radny Zdzisław Łomaszewicz) w obecności 10 radnych. 

 

Na wniosek Pana Burmistrza Marcina Naruszewicza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 

a. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czaplinek do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu i objęcia przez Gminę Czaplinek udziałów w tej Spółce - podjęła 9 głosami 

„za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Maciej Bernat) w obecności 10 radnych;  

b. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 9 głosami ,,za’’ w obecności 9 radnych. Nieobecni Radni: Tomasz 

Marciniak, Krystyna Kryczka, Anna Kucharczyk, Ewa Sobczak, Władysław Wojtowicz, Grzegorz Gabryś;  

c. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęła 9 głosami „za” w obecności 9  

radnych.  

Natomiast na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej radni wprowadzili do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Czaplinku, który podjęto 9 głosami ,,za’’ w obecności 9 radnych.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

Pan Wiesław Krzywicki odbiera gratulacje 

od burmistrza Marcina Naruszewicza 
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Budowa dróg w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej 

Gmina Czaplinek od lipca 2022 r. realizuje inwestycję w zakresie budowy 3 dróg gminnych w ulicach 

Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej. Realizacja inwestycji znacznie poprawi dostępność 

komunikacyjną do obiektów działających w obszarze turystyki, w tym do największych ośrodków 

wypoczynkowych, oraz do obecnych i nowych terenów mieszkaniowych. 

Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Roboty Drogowo-
Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa, która złożyła ofertę na wykonanie zadania za 
kwotę 7 501 396,01 zł. 
Na realizację inwestycji zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 6 175 000,00 zł. 

Budowa kanalizacji sanitarnej do Siemczyna i Niwki 

W roku 2022 została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej do 
miejscowości Siemczyno i Niwka razem ze skanalizowaniem obu miejscowości. 
Inwestycja rozpoczęła się w 2021 r. dzięki przyznanemu w 2020 roku dofinansowaniu ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację I etapu 
inwestycji, który zakładał doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do Siemczyna i skanalizowanie części miejscowości. 
Wykonawcą I etapu inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”  
Sp. z o.o. z Chojnic. 
Dzięki przyznanemu w roku 2021 dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) - III nabór dla gmin popegeerowskich, możliwe było przystąpienie 
do realizacji II etapu inwestycji, zakładającego skanalizowanie miejscowości Niwka i pozostałej do skanalizowania części 
miejscowości Siemczyno. Wykonawcą II etapu inwestycji jest firma PPHU Tadeusz Błaszczyk z Kicka. 
W ramach obu zadań wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 11,78 km, 2,25 km przyłączy 
kanalizacyjnych, 7 przepompowni ścieków, 51 studni betonowych i 264 studzienki PE. 
Łączny koszt obu zadań wyniósł 5 325 087,97 zł, w tym dotacje ze środków zewnętrznych 4 030 054,00 zł. 
 
Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku 

Drodzy państwo, skończą się problemy z brakiem wody w okresie wakacyjnym, w tym zakazy podlewania ogródków, 
ponieważ w grudniu 2022 r. zakończona została realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ujęcia  
i stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku. Zagospodarowane i rozbudowane zostało istniejące (nie 
funkcjonujące wcześniej) ujęcie wody, zlikwidowana została jedna z dwóch istniejących studni głębinowych i odwiercona 
została nowa studnia głębinowa o głębokości 120 m, druga z istniejących studni została wyposażona w nową pompę 
głębinową i obudowę studzienną naziemną, przebudowane zostały instalacje technologiczne w istniejącym budynku stacji 
uzdatniania wody, który został również wyremontowany, wybudowany został zbiornik wyrównawczy, wykonane zostało 
nowe ogrodzenie i zainstalowany został agregat prądotwórczy. 
Realizacja zadania poprawi system zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Czaplinek, Siemczyno, Wrześnica, 

Niwka i Łąka, jak również instytucji i podmiotów gospodarczych, w tym ośrodków wypoczynkowych, do których woda była 

dostarczana z jednego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody przy ulicy Ceglanej w Czaplinku. Drugostronne zasilanie w 

wodę z ujęcia przy ul. Akacjowej w Czaplinku zagwarantuje bezpieczeństwo ciągłości dostaw o odpowiedniej jakości i pod 

odpowiednim ciśnieniem dla wszystkich odbiorców w miejscowości Czaplinek i na terenach wiejskich.  Dzięki realizacji 

inwestycji będzie możliwość dostarczenia wody do nowych odbiorców w miejscowościach Kołomąt i Nowe Drawsko, jak 

również dostarczenie wody do miejscowości na północ od Czaplinka (Stare Drawsko, Żerdno, Drahimek, Kluczewo, 

Prosinko, Prosino, Stare Gonne) w przypadku przerwy w dostawie wody z ujęcia w Starym Drawsku. 

Inwestycje 
Drodzy mieszkańcy Gminy Czaplinek 
 
Rok 2022 obfitował w wiele działań mających na celu polepszenie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej naszej gminy. 
Stajemy się również bardziej atrakcyjni pod względem wypoczynku turystycznego za sprawą budowy kolejnych odcinków 
promenady (ścieżka pieszo - rowerowa) nad jeziorem Drawsko, by definitywnie dokończyć ją w roku 2023. Latem tego roku 
odbył się również Najpiękniejszy Festiwal Świata - „Pol’and’Rock” - organizowany przez fundację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy - Jurka Owsiaka dając tym samym reklamę naszej gminy w całej Europie. To również kolejny etap wyremon-
towania proscenium w amfiteatrze.  
Poniżej przedstawiam inwestycje zrealizowane w 2022 roku oraz zaplanowane do realizacji w 2023 r. 
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Inwestycje 

Biuletyn Informacyjny grudzień 2022 

Na realizację zadania przyznana została pożyczka ze środków 
NFOŚiGW w kwocie 1 279 090,00 zł. Spłata pożyczki zaplanowana jest 
do końca 2030 roku, jednak w 2028 r. będzie możliwe umorzenie 30% 
kwoty pożyczki. Umorzenie pożyczki po spełnieniu wszystkich 
warunków może wynieść 383 727,00 zł. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 983 252,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina.  

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na nadbrzeżu jeziora Drawsko w Czaplinku 

Ścieżka pieszo-rowerowa na nadbrzeżu jeziora Drawsko w Czaplinku budowana 
jest etapami od 2018 roku, kiedy za środki pochodzące z budżetu Gminny 
Czaplinek został wybudowany odcinek o długości 530 mb. W 2021 roku dzięki 
środkom przyznanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wybudowany został 
kolejny odcinek ścieżki o długości 520 mb.  
Natomiast w roku 2023 ścieżka pieszo-rowerowa na nadbrzeżu jeziora Drawsko   

w Czaplinku zostanie zrealizowana w całości i dodatkowo połączona ze ścieżką 

rowerową wojewódzką zaplanowaną do budowy w roku 2023 przez 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.  

Dzięki Związkowi Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, który pozyskał 

dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 340 000,00 zł (90% szacowanego kosztu na 

poziomie 2 600 000,00 zł), wybudowany zostanie pozostały zakres ścieżki pieszo-

rowerowej od parkingu przy ul. Złocienieckiej do Ośrodka Wypoczynkowego 

„Drawtur” o długości 2000 mb. Wykonawcą inwestycji wybranym 

przetargu nieograniczonym będzie firma P.B.U.H. TERBUD Marian 

Droździel z Drzonowa, którego oferta za wykonanie inwestycji 

opiewa na kwotę 2 353 470,39 zł.  

Ponadto Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Czaplinek 
dofinansowanie w kwocie 137 305,00 zł ze środków UE w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę ścieżki pieszo-
rowerowej w Czaplinku o długości 155 mb na odcinku od nadbrzeża jeziora Drawsko 
do skrzyżowania ulic Parkowej i Drahimskiej w Czaplinku.                               
Szacunkowy koszt wykonania tego odcinka ścieżki wynosi 217 812,00 zł.  
9 grudnia 2022 r. członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
Anna Bańkowska i burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz podpisali umowę  
w sprawie przyznanego dofinansowania. 
 

 
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pławnie 

W 2022 roku dzięki dofinansowaniu ze środków UE przyznanemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w kwocie 326 029,00 zł przebudowana i wyposażona została świetlica 
wiejska w Pławnie. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane wewnątrz 
budynku związane z przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej, wykonaniem nowych 
instalacji sanitarnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania, razem z wykonaniem 
nowej kotłowni. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Zakład Remontowo – 
Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju.  
Ponadto przy budynku wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 11,85 kWp, 
która będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby świetlicy wiejskiej. 
Wykonawcą instalacji jest firma MSOLAR Jacek Mostowski ze Szczecinka.  
W ramach przedsięwzięcia dokonano wyposażenia świetlicy w sprzęt komputerowy, 
RTV, AGD, meble.  
Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 689 621,79 zł. 
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Inwestycje, Dotacje 

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku  

W 2022 roku przebudowywany został ciąg komunikacyjny zlokalizowany pomiędzy sceną 
amfiteatru a sektorami z miejscami dla widzów. Utwardzenie dotychczasowe terenu z 
płytek betonowych chodnikowych zostało przebudowane na utwardzenie wykonane z 
kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową. Ponadto wykonane zostały schody 
zejściowe ze sceny i przebudowana została kanalizacja deszczowa w obszarze 
przebudowywanego ciągu komunikacyjnego.  
Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie ze środków UE w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 88 628,00 zł. 
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 156 531,00 zł.  
Wykonawcą inwestycji jest firma Zakład Remontu Dróg i Ulic Skrzypa Marcin                       

z Czaplinka.  

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju 

cyfrowym  

W dniu 29.11.2022 r. rozpoczęto przekazywanie 514 komputerów zakupionych w 
ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym”. Koszt zakupu 514 komputerów wyniósł 1 324 500,90 zł,  
z czego dofinansowanie ze środków UE przyznane na realizację projektu wynosi  
1 285 000,00 zł. 
Przekazania pierwszych komputerów dokonał Pan Czesław Hoc Poseł na 
Sejm RP razem z Panem Marcinem Naruszewiczem Burmistrzem Czaplinka 
oraz Panem Michałem Olejniczakiem Przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Czaplinku. 
 
Cyfrowa Gmina 

 

Dla Gminy Czaplinek przyznany został grant ze środków UE w kwocie 349 896,00 zł w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. 
Grant zostanie wykorzystany na cyfryzację Urzędu Miejskiego w Czaplinku, zapewnienie cyberbezpieczeństwa 
samorządowych systemów informatycznych i edukację cyfrową urzędników. Między innymi planowane jest doposażenie 
serwerowni w dodatkowy serwer, macierz dyskową i przełączniki, wymiana urządzenia UTM, zakup urządzenia do 
zarządzania tożsamością użytkowników oraz specjalistycznego oprogramowania do szyfrowania danych, zakup laptopów, 
szkolenia urzędników z cyberbezpieczeństwa. Dotychczas opracowana została diagnoza cyberbezpieczeństwa i zakupiono 
10 laptopów. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2023 r. 
 
Kolejne dotacje dla Gminy Czaplinek w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Na rok 2023 planowane jest rozpoczęcie kolejnych inwestycji dofinansowanych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 
- inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach 

popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec”, na realizację której 
przyznano Gminie Czaplinek dofinansowanie w kwocie 4 702 500,00 zł (95% szacowanego kosztu na poziomie 4 950 

000,00 zł). W ramach inwestycji rozwiązany zostanie problem z dostarczaniem wody w odpowiedniej ilości, jakości i pod 
odpowiednim ciśnieniem na terenie miejscowości popegeerowskich: Broczyna (obszar przy byłym lotnisku), Byszkowa, 
Kamiennej Góry i Trzcińca. Planowana jest przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Broczyno, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 5,5 km na trasie Broczyno-Trzciniec-Byszkowo-Kamienna Góra           
z przyłączami, hydrantami i 2 zdrojami ulicznymi, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 640 mb z przyłączami                  
i hydrantami w miejscowości Trzciniec, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 620 mb z przyłączami i hydrantami        
w miejscowości Broczyno (obszar przy byłym lotnisku). 

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

przebudowę gminnej kotłowni gazowej”, na realizację której przyznano Gminie Czaplinek dofinansowanie                           

w kwocie 2 000 000,00 zł (przy szacunkowym koszcie inwestycji na poziomie 2 500 000,00 zł).  



       Granty, Podatki 
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Projekt zakłada zastąpienie przestarzałej kotłowni gazowej, ogrzewającej kompleks budynków publicznych przy ul. 

Wałeckiej 49 w Czaplinku: Szkoły Podstawowej (gdzie mieści się również oddział Przedszkola Publicznego i Biblioteka 

Publiczna) oraz Hali Widowiskowo – Sportowej. Z uwagi na efektywność kosztową i usprawnienie zarządzania 

poszczególnymi obiektami dla budynków Szkoły Podstawowej i Hali Widowiskowo-Sportowej zaprojektowane zostały 

niezależne rozwiązania zasilania energetycznego (osobne kotłownie). 23-letnia gminna kotłownia gazowa generuje bardzo 

wysokie koszty eksploatacyjne z uwagi na coraz częstsze awarie, wyeksploatowane kotły i duże straty ciepła na przesyłach. 

W budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku zaprojektowano wykonanie kaskady 2 stojących kotłów gazowych o łącznej 

mocy ok. 550 kW oraz przebudowę istniejącej instalacji gazowej wewnątrz kotłowni. W budynku hali widowiskowo-

sportowej w Czaplinku zaprojektowano wykonanie kaskady 4 wiszących kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z 

wykonaniem nowej zewnętrznej podziemnej instalacji gazowej. Łączna moc projektowanej kotłowni wyniesie ok. 355 kW. 

Dostępny samorząd - granty 

W dniu 15.11.2022 r. podpisana została z PFRON umowa o przyznanie grantu w kwocie 100 000,00 zł w ramach projektu 
pn. „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Celem projektu jest dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 

poprzez m. in. zakup pętli indukcyjnych, zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanego do 

usługi tłumacza języka migowego online, oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i 

ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym 

systemem informacyjnym, elektronicznej tablicy ogłoszeń. 

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 31.05.2023 r. 

Marcin Naruszewicz Burmistrz Czaplinka 

Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 r. w Gminie Czaplinek 
Podatek od nieruchomości 
Podatek od nieruchomości jako publicznoprawne świadczenie pieniężne o charakterze majątkowym stanowi niewątpliwie 
największe źródło własnych dochodów podatkowych gminy Czaplinek. Majątkowy charakter tej daniny oznacza, że 
obowiązek jej zapłaty wynika z posiadania przedmiotu podlegającego opodatkowaniu, tj.:  

 budynku, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach, 

 budowli lub jej części związanej z działalnością gospodarczą, 

 gruntu z wyłączeniem użytków rolnych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz lasów, z 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Podstawę opodatkowania budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian 
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, a za kondygnację 
uważa się także piwnice, garaże podziemne, sutereny oraz poddasza. Natomiast podstawą opodatkowania gruntów jest ich 
powierzchnia wynikająca z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę, a budowli lub ich części związanych z 
działalnością gospodarczą ich wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych. Wielkość podstawy 
opodatkowania gruntów, budynków oraz budowli ma istotny wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, która 
uzależniona jest także od stawki ustalonej dla danego przedmiotu opodatkowania.  
Podmiotem uprawnionym do określania wysokości stawek podatku od nieruchomości jest rada gminy, a podstawą ich 
stanowienia jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. 
zm.).  
Zgodnie z powyższym przepisem stawki te nie mogą przekroczyć górnych stawek ogłaszanych w drodze obwieszczenia w 
Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok 
podatkowy. Zgodnie z art. 20 wyżej cytowanej ustawy, górne granice stawek obowiązujących w danym roku podatkowym 
ulegają corocznie zmianie na kolejny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z 
komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. (M. P. poz. 696) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 
2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 co skutkowało wzrostem cen o 11,8 %. W związku z powyższym 
Minister Finansów zgodnie z delegacją ustawową zawartą w ww. art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonał 
czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie z 
powyższym wskaźnikiem podwyższając górne stawki o 11,8%.  
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W gminie Czaplinek stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. określone zostały przez Radę Miejską uchwałą Nr LII/474/22 

z dnia 25 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4679), których wysokość wyniesie: 

od 1m
2
 pow. użytkowej budynków mieszkalnych – 0,98 zł, 

od 1m
2 

pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 25,00 zł  

od 1m
2 

 pow. użytkowej ośrodków wypoczynkowych, hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania funkcjonujących cały 

rok, a których powierzchnia użytkowa przekracza 900 m
2
– 18,38 zł 

od 1m
2
 pow. użytkowej budynków związanych z obrotem materiałem siewnym – 13,47 zł 

od 1m
2
 pow. użytkowej budynków rekreacyjnych – 9,71 zł 

od 1m
2
 pow. użytkowej budynków pozostałych – 8,35 zł 

od budowli – 2% ich wartości  

od 1m
2
 pow. gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1,04 zł  

od 1m
2 

pow. gruntów objętych rewitalizacją – 3,81 zł  

od 1m
2 

pow. gruntów rekreacyjnych – 0,61 zł 

od 1m
2 

pow. gruntów pozostałych – 0,58 zł  

od 1m
2 

pow. gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny różne – 0,61 zł  

od 1 ha pow. gruntów pod jeziorami – 5,79 zł  

od 1m
2 

 pow. budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł. 

 

Stawki podatku od nieruchomości, wynikające z wyżej cytowanej uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku na 2023 r., w stosunku 

do stawek obowiązujących w 2022 r. uległy podwyższeniu zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

 

 

 

 

 

 

  

Przedmiot opodatkowania 

ROK 2022 ROK 2023 zmiana stawek 

lokalnych w 2023 

r. w stosunku  do 

2022 r. 

stawki w zł stawki w zł 

ustawa uchwała ustawa uchwała 

Budynki mieszkalne 0,89 0,85 1,00 0,98 + 0,13 

Budynki zw. z działalnością gospod. 25,74 22,29 28,78 25,00 + 2,71 

Ośrodki wypoczynkowe pow.900m 25,74 16,44 28,78 18,38 + 1,94 

Budynki zw. z obrotem mater.siew. 12,04 12,04 13,47 13,47 + 1,43 

Budynki rekreacyjne 8,68 8,68 9,71 9,71 + 1,03 

Budynki pozostałe 8,68 7,35 9,71 8,35 + 1,00 

Budowle 2% 2% 2% 2% - 

Grunty zw. z działalnością gospod. 1,03 0,91 1,16 1,04 + 0,13 

Grunty rekreacyjne 0,54 0,54 0,61 0,61 + 0,07 

Grunty pozostałe 0,54 0,51 0,61 0,58 + 0,07 

Tereny różne 0,54 0,54 0,61 0,61 + 0,07 

Grunty objęte rewitalizacją 3,40 3,40 3,81 3,81 + 0,41 

Jeziora 5,17 5,17 5,79 5,79 + 0,62 

Budynki zajęte na dział. zdrowotną 5,25 5,25 5,87 5,87 + 0,62 

Tab.1 Stawki podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2022  – 2023  

Wzrost stawek podatkowych na 2023 rok w Gminie Czaplinek, według powyższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości 

stawek obowiązujących w roku 2022 na terenie Gminy Czaplinek w odniesieniu do górnych granic stawek kwotowych oraz 

skutków finansowych dla budżetu Gminy wynikających z obniżania stawek maksymalnych. Na wzrost stawek w 2023 r. 

wpływa także poszerzający się zakres wykonywanych zadań, których realizacja nie jest zabezpieczona dodatkowymi  

środkami finansowymi, jak również wzrastające wydatki ponoszone przez gminę w dziale oświaty i pomocy społecznej.  

Przy określaniu wysokości poszczególnych stawek na 2023 r. uwzględniono także ich wysokość obowiązującą w okolicznych 

gminach w bieżącym roku podatkowym, tj. 2022.  

 

Monika Wilczyńska, kierownik Referatu Podatków 
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Podatek od nieruchomości od budynku nowo wybudowanego 

 

Na właścicielu nowo wybudowanego budynku ciąży obowiązek zgłoszenia jego powierzchni użytkowej do opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości właściwemu organowi podatkowemu według miejsca położenia nieruchomości. Stosownie 

do art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn.zm.) 

właściciel nowo powstałego obiektu budowlanego ma obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Przesłanką do zaistnienia tego 

obowiązku w stosunku do nowo powstałych budynków zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy jest zakończenie budowy albo 

rozpoczęcie użytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Za moment zakończenia budowy 

zgodnie z prawem budowlanym uznać należy moment zawiadomienia organu administracji architektoniczno – budowlanej 

o jej zakończeniu. Natomiast przez użyte w ww. ustawie o podatkach i opłatach lokalnych sformułowanie rozpoczęcia 

użytkowania budynku lub jego części przez ostatecznym wykończeniem uznać należy, zgodnie z doktryną a także 

orzecznictwem sądowym w tym zakresie, moment faktycznego rozpoczęcia użytkowania nowo wybudowanego budynku 

poprzedzający zakończenie jego budowy. Zatem moment zasiedlenia nowo powstałego budynku pomimo braku podstaw 

do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy rodzi wspomniany obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości  

i tym samym wynikający z wspomnianej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek zawiadomienia organu 

podatkowego o tym zdarzeniu.  

Ustawodawca przewiduje tzw. wakacje podatkowe względem budynków nowo wybudowanych, skutkujące powstaniem 

obowiązku podatkowego z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniały ww. przesłanki do jego 

powstania. W praktyce oznacza to, iż właściciel nowo powstałego budynku, którego budowę zakończył lub rozpoczął jego 

faktyczne użytkowanie w roku 2022 podatek od nieruchomości zacznie płacić od roku 2023. Zobowiązany jest jednak do 

zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni od jego zaistnienia, bowiem za niedopełnienie tego obowiązku grozi sankcja karna 

skarbowa.  

W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka przypomina osobom, które wybudowały lub rozpoczęły faktyczne 

użytkowanie tych budynków o obowiązku zgłoszenia ich powierzchni użytkowej do opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości, bowiem prowadzone będą czynności sprawdzające w tym zakresie.   

 

Monika Wilczyńska, kierownik Referatu Podatków  

 

Zmiana dziennych stawek opłaty targowej 

Burmistrz Czaplinka informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LII/475/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 

października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie opłaty targowej od 01 stycznia 2023 r. zmianie ulegają dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie 

Gminy Czaplinek tj: 

 

1. Na targowisku przy ul. Zbożowej w Czaplinku: 

a) od sprzedaży ze stoiska za 1 m² powierzchni zajętej lub rozpoczętej – 2,50 zł, 

b) za każdy kolejny rozpoczęty m² powierzchni powyżej 10 m² zajętej na sprzedaż warzyw i owoców – 1,40 zł, 

2. W innych miejscach: 

a) od sprzedaży za miejsce nie przekraczające 5 m² powierzchni – 21,00 zł, 

b) za każdy rozpoczęty m² powyżej 5 m² - 3,50 zł. 

 

Dorota Sielatycka-Traczyk, inspektor ds. księgowości podatkowej 

 

Wiadomości z prac w Wspólnotach mieszkaniowych będących  

w Zarządzie ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku 
 
Obowiązek usunięcia materiałów łatwopalnych z klatek schodowych. 

 

Obowiązki przeciwpożarowe dotyczą zarówno właścicieli i zarządców nieruchomości. 

Usunięcie materiałów palnych składowanych na korytarzach budynku oraz znajdujących się na nim innych przedmiotów 

należących do właścicieli mieszkań jest wykroczeniem przeciwko przepisom przeciwpożarowym i bezpieczeństwa.  
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Obowiązek z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest czynnością zwykłego zarządu, którą Zarząd Wspólnoty lub Zarządca, 

któremu wspólnota powierzyła zarząd nieruchomością może podejmować samodzielnie - orzekł Naczelny Sąd 

Administracyjny wyrok z dnia 3 luty 2022r., sygn. Akt: II OSK 235/19. 

Posiadanie mieszkania w budynku wielorodzinnym wiąże się także z bezpieczeństwem użytkowania części wspólnych. W 

czasie pożaru lub innej akcji ratowniczej codzienne układy komunikacyjne budynku przemieniają się w drogi ewakuacyjne. 

Drożność dróg ewakuacyjnych korytarzy, jest bardzo ważnym kryterium dla służb ratowniczych prowadzących działania 

ratowniczo-gaśnicze. Pozostawione na drodze ewakuacyjnej przedmioty skutecznie mogą ograniczyć ucieczkę czy dotarcie 

z pomocą służbą ratunkowym. 

Upiększanie klatek schodowych poprzez stawienie donic z kwiatami, wystawianie jakichkolwiek szafek, regałów, mebli poza 

drzwi własnego lokalu oraz zastawienie dróg rowerami, kartonami, wózkami dziecięcymi jest już niedopuszczalne  

i niezgodne z prawem. 

Sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 

7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów.  

Według orzeczeń prawnych załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych 

budynku - a nie poszczególnych lokali mieszkalnych - w zgodzie z przepisami przeciwpożarowymi i wykonaniu obowiązku 

ochrony przeciwpożarowej jest czynnością, która nie przekracza zakresu zwykłego zarządu, a obowiązek ten spoczywa na 

właścicielu nieruchomości lub zarządcy nieruchomości. A zatem nie jest konieczne aby w przypadkach związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa nieruchomości za każdym razem uzyskiwać zgodę właścicieli. Właściciel, zarządca 

nieruchomości działa niezwłocznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i mienia właścicieli nieruchomości. 

Kolejnym ważnym aspektem w nawiązaniu do powyższego jest temat ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W naszym zarządzie mieliśmy już przykłady w tym zakresie, które pomogły 

właścicielom nieruchomości w usunięciu szkód zniszczenia mienia. 

 

Adam Tuchalski, prezes ZNM Sp. z o.o. 

 

Skrócony wykaz wykonanych inwestycji w nieruchomościach gminnych i wspólnot 

mieszkaniowych w 2022 r., oraz inwestycji w przygotowaniu do realizacji na 2023 r.  
 

 

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 5a nowa 

elewacja z dociepleniem ścian, nowe pokrycie dachu z 

wewnętrznym ociepleniem stropodachu. 

 

 

 

2. Ul. Długa 26 remont mieszkania po zmarłym najemcy.                  3. Ul. Słoneczna 25 - nowe drzwi wejściowe 

Ponadto wykonano remont komina oraz wymieniono pokrycie dachowe z papy w budynku na ul. Drahimskiej 3a, natomiast 

w budynku na ul. Wałeckiej 54a ZOZ wykonano remont pomieszczenia sanitarnego. 
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Inwestycje w wspólnotach mieszkaniowych również z udziałem Gminy w części własności gminnej 

 

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Młyńska 14 - remont dachu z wymianą pokrycia; 

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 1 - remont klatki schodowej, schodów, wymiana instalacji elektrycznej, 

wymiana drzwi do budynku, wymiana pokrycia dachu papowego; 

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśników 11 - remont kominów; 

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałecka 40 - remont kominów; 

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górna 3-3a - remont dachu z wymianą pokrycia dachowego; 

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 43 - remont schodów wejściowych do budynku; 

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 45 - remont klatek schodowych.  

 

 

 

 

Remont klatki schodowej  

ul. Dąbrowskiego 1  

Remont klatek schodowych  

ul. Sikorskiego 45 

Inwestycje w przygotowaniu na rok 2023 

 

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górna 3-3a - remont ściany szczytowej budynku z ociepleniem; 

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 24 - remont kompleksowy obejmujący wymianę pokrycia dachu, wykonanie  

elewacji budynku z ociepleniem, wymianę okien oraz wymianę drzwi do budynku. Została już podpisana umowa z wyko-

nawcą; 

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońska 2 - remont elewacji budynku wraz z ociepleniem; 

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałecka 32 - renowacja elewacji zabytkowej budynku, remont dachów wraz z wymianą 

pokrycia papowego. 

 

Adam Tuchalski, prezes ZNM Sp. z o.o. 

Bądź Eko – 5 nowych regałów na znicze do ponownego wykorzystania  
na cmentarzach w gminie Czaplinek 
 
Na terenie cmentarzy komunalnych w miejscowościach Kluczewo, Rzepowo, Machliny, 

Broczyno, Siemczyno pojawiło się pięć kolejnych regałów na znicze do ponownego  

wykorzystania. Dbałość o nagrobki bliskich poprzez zakup zniczy czy kwiatów jest  

podkreśleniem jak ważne w naszym życiu są osoby, które już umarły. Jest to tradycja 

niezwykła, ale niestety nastrój psuje zaskakująca ilość odpadów jaka powstaje na  

cmentarzach. Coraz bardziej zaczyna być trendy dbałość o ekologię, ograniczenie do 

minimum zakupu kwiatów bądź zniczy. Wielokrotnie wyrzucane są znicze, które wciąż 

nadają się do użytku, gdyż ich właściciele nie chcą, by z przyczyn estetycznych lub ich 

ilości, stały zbyt długo na danym nagrobku. Jest to rozwiązanie sprzyjające poprawie 

systemu recyklingowego, który znacząco może wpłynąć na poprawę czystości środowiska. Osoby odwiedzające groby  

bliskich, które nie potrzebują już zniczy mogą je odstawić na półkę, natomiast inne osoby mogą skorzystać i nieodpłatnie 

zabrać je stamtąd, dokupić wkład i postawić na grobie. Nadmienić należy, że to rozwiązanie, świetnie wpisuje się  

w popularny eko trend pn. „zero waste”. Zakłada on ograniczenie ilości odpadów do absolutnego minimum. Przy regałach 

miejsce mają stojaki na narzędzia ogrodnicze do wykorzystania tj. haczki, grabie, łopaty, szczotki itd. Zestawy porządkowe 

udostępniane są za darmo. Odwiedzający groby mogą skorzystać ze sprzętu i po przeprowadzonych pracach porządko-

wych, odłożyć go na miejsce. Każdy ze stojaków jest  czytelnie oznakowany, żeby nikt nie miał wątpliwości, że sprzęt  

można pożyczyć, ale też, że należy go zwrócić – „ Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać". 

Regały zostały zakupione i zamontowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Czaplinku Sp. z o.o. 
 

Agnieszka Chrościcka, kierownik Wydziału Usług Komunalnych, administrator cmentarzy 
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Pasowanie na Przedszkolaka  
Dzień 24 listopada na długo pozostanie w pamięci Dzieci i Rodziców. Tego właśnie dnia odbyło 
się pasowanie na przedszkolaka dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku. W uroczystości 
tej wzięły udział aż trzy grupy dzieci:,,Ptaszki”, ,,Motylki” i ,,Pszczółki”. 
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej,  
w której przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak dużo 
już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i taniec. Po części artystycznej, 
dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, 
słuchać pań, pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie dyrektorzy 
przedszkola pan Stanisław Nowicki i pani Justyna Piętosa oraz burmistrz Czaplinka pan Marcin 
Naruszewicz dokonali uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę 
tego ważnego wydarzenia przedszkolacy otrzymali mnóstwo prezentów, które wręczył między 
innymi Pan Burmistrz oraz członkowie Rady Rodziców. Po zakończeniu części oficjalnej dzieci 
pozowały do pamiątkowego zdjęcia. Myślę, że wszystkim podobała się uroczystość  
i w niejednym oku rodziców pojawiły się łzy wzruszenia. 
 
Uroczystość ta pozwoliła rodzicom, nauczycielkom i dzieciom zintegrować się. Była również 
świetną okazją do poznania, nabytych przez dzieci umiejętności. Teraz Dzieci z dumą mogą 
powiedzieć- mamo, tato- jestem prawdziwym PRZEDSZKOLAKIEM! 
 
Paulina Kępińska, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

Jak co roku 6 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. Przedszkolaki już od samego rana z niecierpliwością 
wyczekiwały Mikołaja, zadając ciągle pytania: ,,Czy dzisiaj przyjdzie św. 
Mikołaj?”, ,,O której będzie Mikołaj?”, ,,A gdzie on jest?”, bo przecież 
zostawił ślady wchodząc do naszego przedszkola. 
Długo wyczekiwany gość nie zawiódł dzieci oraz nie kazał długo na siebie 
czekać. Najpierw było słychać dźwięk dzwonka, potem donośne „hou, 
hou, hou” i pojawił się on – nasz ukochany św. Mikołaj! Gość z Dalekiej 
Północy wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. 
Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. 
Przedszkolaki śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. Święty Mikołaj 
obdarował wszystkie dzieci prezentami a odbierając je dzieci mogły usiąść 
na kolanach, przytulić się do niego i „dotknąć" za śnieżnobiałą brodę 
Dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły się wrażeniami, ponownie oglądały prezenty, zerkały przez okno z nadzieją,  
że jeszcze raz zobaczą naszego gościa. A zdjęcia zrobione z gościem, będą wspaniałą pamiątką tego spotkania. 
Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok! 
 
Ilona Dudkiewicz, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Paczuszka dla maluszka” – akcja charytatywna w Przedszkolu Publicznym  
w Czaplinku 
 
Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy staramy się pomagać innym. W tym roku Przedszkole 
Publiczne w Czaplinku zdecydowało się wziąć udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Paczuszka dla maluszka”. To bożonarodzeniowa inicjatywa, do której od 2013 r., zawsze w 
świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są instytucje takie 
jak: domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Ponadto owoce 
zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka 
oraz podopiecznych organizacji, których maluchy już pojawiły się na świecie. Symbolem akcji 
jest specjalna „paczuszkowa” bombka. Takie piękne ozdoby choinkowe zawiesiliśmy 6 grudnia również na naszych 
przedszkolnych choinkach. Już na drugi dzień pojawiły się pod nimi dary od naszych przedszkolaków i ich rodzin.  
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Trafią one do Wielospecjalistycznej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Zbiórka artykułów 
higienicznych takich jak: mydełka, żele do kąpieli, szampony, kremy dla dzieci itp. potrwa do końca 
grudnia. Udział w akcjach charytatywnych daje nam poczucie, że możemy małymi gestami nauczyć 
dzieci czynić wielkie dzieła. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwości  
na potrzeby i problemy innych ludzi a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej. 
Nie byłyby one możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci.  
 
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączają się w naszą pracę na rzecz akcji 
charytatywnych! 
 
Karolina Uszakiewicz, koordynator akcji, nauczycielka Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„ Sąsiad jeż” - ważny zwierz!   
 
W Szkole Podstawowej w Czaplinku realizowany jest lokalny projekt ekologiczny „To tu przyroda. Gmina Czaplinek”. Stara-
my się podnieść świadomość uczniów jak i mieszkańców Gminy Czaplinek w temacie degradacji flory i fauny, korzystnego 
dla natury gospodarowania terenami zielonymi, utrzymania bioróżnorodności w przestrzeni człowiek – przyroda. 
 
W tym roku w ramach projektu została zorganizowana m.in. akcja sadzenia drzew wiosną nad Jez. Drawsko oraz na terenie 
Szkoły Podstawowej w Czaplinku z okazji Narodowego Święta Niepodległości, sprzątanie Czaplineckiej Strugi, zaproszenie 
do szkoły pana Radosława Wąsa z Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku i wysłuchanie  

ciekawego wykładu pt. „Życie wody” w tym rozwój sinic, a wpływ zanieczyszczeń na akweny wodne. 
 
Jesienią rozpoczęliśmy akcje ochrony dzikich zwierząt na terenie miejskim pt. „Sąsiad jeż”.  

Uczniowie zauważyli iż nadmierne koszenie trawy i totalne zbieranie liści z trawników sprawia jego 
środowisko jałowym i trudnym do przetrwania. Przypominamy, że jeż by zasnąć w swój zimowy sen  

potrzebuje nabrać „tłuszczyku”, to wśród liści i roślin najwięcej znajduje robaków i innego pożywie-
nia, w jego menu znajdują się także gryzonie, tym bardziej powinniśmy wspierać jego żywot. 

Uczniowie zbudowali budki dla jeży, a także przeprowadzane były w świetlicy edukacyjne prezenta-
cje o jeżach, rozwieszane także były plakaty informujące o akcji w przedszkolach, szkołach, domach  

i na ulicy. Organy gospodarujące terenami zielonymi zostały zachęcone do pozostawienia części liści 
by drzewa, krzewy zrzucając liście mogły wyściółkować glebę, czyli użyźnić ją i utrzymać w niej jak 
najwyższą wilgotność, liście magazynują wodę i zmniejszają parowanie, łagodzą również wahania 
temperatur. 
 
W liściach chowają się też płazy, gady, ale też zapylacze i inni micro ogrodnicy dbający o porządek. Jeżeli usuwamy liście  

to częściej pojawiają się mszyce, nawet na drzewach, przez takie sprzątanie wybijamy ogromne ilości biedronek, motyli, 
pszczół, żuków, chrząszczy, pająków – a co za tym idzie ptaków, gadów, płazów i tak dalej. Przytaczając dodatkowo  

argumenty z różnych publikacji naukowych, praktyka grabienia ściółki powoduje usuwanie z niej dużych ilości składników  

odżywczych i mechanicznie narusza wierzchnią warstwę gleby. Może to doprowadzić do nadmiernego tempa mineralizacji  

i zwiększenia w niej udziału azotu (ten potrzebny roślinom minerał nie powinien występować w glebie w nadmiarze, bo  

wydłuża okres wegetacji roślin, a jego kumulacja może działać szkodliwie na nasze zdrowie). Długotrwałe zbieranie ściółki 
powoduje też poważne zubożenie miejskich terenów zielonych w składniki odżywcze poprzez spadek w glebie stężenia 
przyswajalnego fosforu, wapnia, magnezu i potasu. 
 
W Polsce coraz więcej miast ogranicza grabienie liści do miejsc, w których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa 
czy estetyki, sprzątane są tylko chodniki i alejki parkowe, po których poruszają się 
spacerowicze. 
 
Uczniowie na wiosnę chcą przygotować mapki ze skazaniem miejsc do nie koszenia 

trawy w  przestrzeni publicznej z zachowaniem estetyki by wspierać bioróżnorodność 

nam korzystną. W czasach suszy, zmian pogodowych, ingerencji w przyrodę, należy 

zmienić podejście do naszej zielonej przestrzeni, przede wszystkim podnieść  

świadomość by nie szkodzić, czas najwyższy, wszystko w naszych rękach. 
 
Monika Kruk-Kobeluk, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czaplinku  
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Klub Seniora „Krystynka” w Czaplinku – wydarzenia w listopadzie i grudniu 2022 r.  
 
Święto Niepodległości        
Jak każdego roku delegacja Klubu Seniora „Krystynka” uczestniczyła 11 listopada w uroczystościach związanych z 
obchodami 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem żołnierza. 
W dalszej części obchodów w Czaplineckim Ośrodku Kultury seniorzy wysłuchali multimedialną prelekcję historyczną oraz 
koncert seniorskich zespołów śpiewaczych „La Bazuna” oraz „OdNowa”. 
   
Obchody Dnia Seniora      
14 listopada grupę seniorów biorących udział w warsztatach w ramach programu 
„Aktywni+”  oraz Zarząd Klubu Seniora „Krystynka” odwiedził burmistrz Czaplinka Marcin 
Naruszewicz, który złożył serdeczne życzenia z okazji przypadającego w tym dniu 
Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Spotkanie przy kawie i ciastku było okazją do rozmów  
z burmistrzem, które dotyczyły szczególnie ostatnich problemów z wodą. 
 
18 listopada grupa seniorów uczestniczyła w IV Powiatowym Dniu Seniora w Lasku 
Arkońskim w gminie Wierzchowo. Podczas uroczystości Odznaką Honorową „Aktywny 
Senior” z naszego Klubu wyróżniono Barbarę Krupkę, Bernarda Bienieckiego i Stanisława Klicha. W pokazie „Jesienna moda 
seniorów na wesoło” uczestniczyli Barbara i Zenon Krupka oraz Barbara Michalczik. 
 
23 listopada na zaproszenie pani Eugenii Szastko - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku grupa seniorów 
uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym twórczości Mari Konopnickiej – patronce 2022 roku.                                                                                                                             
Miłą niespodzianką było złożenie gratulacji przez Panią Dyrektor naszej seniorce, założycielce i wieloletniej Prezes Klubu – 
Krystynie Wójtowicz, która została uhonorowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Złotą Odznaką 
Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. 
 
26 listopada w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury seniorzy świętowali „Dzień Seniora” w połączeniu z „Andrzejkami”. 
Spotkanie było okazją do podziękowania wielu aktywnym seniorom za szereg prac w formie wolontariatu, a Zarządowi 
Klubu za pozyskanie środków na działalność Klubu oraz sprawne działania 
organizacyjne.     
Uczestników zapoznano ze zmianami organizacyjnymi w Zarządzie Klubu 
polegające na objęciu funkcji Prezesa Zarządu przez Teresę Biernat oraz 
funkcji Wiceprezesa przez Henrykę Baczyńską. Uroczystość muzycznie 
uatrakcyjnili Janusz Moskalec, występami teatralnymi z Małgorzatą Bieniecka, 
Janiną Klich, Teresą Biernat, Krystyną Wójtowicz i Elżbietą Żbikowska oraz 
grupa seniorów przedstawiając „Jesienną modę seniorów na wesoło”.   
Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowanie pani Aleksandrze Łuczyńskiej  
za możliwość organizacji uroczystości w Czaplineckim Ośrodku Kultury, 
Januszowi Moskalcowi za oprawę muzyczną oraz seniorom za sprawne, 
smaczne i piękne przygotowanie uroczystości. 
 
Świątecznie… 
5 grudnia Zarząd Klubu przygotował upominki z życzeniami i opłatkiem oraz dostarczył najstarszym członkom Klubu. 
14 grudnia w Świetlicy Miejskiej jak co roku odbyło się „Świąteczne spotkanie opłatkowe” organizowane przez Zarząd 
Klubu. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz. Była to okazja do złożenia świątecznych życzeń, 
podzielenie się opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd.  
 
Grażyna Sinoradzka, członek Zarządu Klubu Seniora „Krystynka” 

Ogólnopolski Dzień Seniora w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 

 

23 listopada w bibliotece zorganizowane zostało spotkanie z paniami z Klubu Seniora Krystynka w związku z niedawno  
obchodzonym Ogólnopolskim Dniem Seniora. Wspólnie uczciliśmy ten wyjątkowy dzień przy dobrej kawie i ciastku oraz 
poezji Marii Konopnickiej – patronce 2022 roku, której wiersze pięknie zaprezentowały wychowanki z Młodzieżowego  
Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. Uczestniczki spotkania miały również  okazję do poznania wielu nieznanych, cieka-
wostek z życia prywatnego autorki. Wspólne świętowanie było też doskonałą okazją do złożenia gratulacji Pani Krystynie  
Wójtowicz za otrzymanie Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego za działalność  na rzecz lokalnej  
społeczności senioralnej. Pani Marcie oraz dziewczętom z MOW Czaplinek serdecznie dziękujemy za współpracę. 
 
Katarzyna Jesionek, mł. bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku 



Biuletyn Informacyjny grudzień 2022 

Biblioteka, Promocja 

16 

Święta tuż, tuż… 
 

Grudzień to doskonały czas, aby wprowadzić się w magiczny, świąteczny nastrój. To odpowiedni mo-
ment do zorganizowania niezwykłych spotkań, aby porozmawiać o tradycjach i zwyczajach świątecz-
nych w Polsce i na świecie. 
W środę 7 grudnia na przedświąteczne spotkanie do biblioteki zaprosiliśmy uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Czaplinku. Rozmawialiśmy o „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa - kanonie 
literatury świątecznej, która pozwala uwierzyć w dobro, w ludzi i w przemianę na lepsze. Opowiada-
nie wiktoriańskiego pisarza to ponadczasowa, piękna historia z głębokim przesłaniem, nie tylko dla 
młodzieży, ale dla każdego, kto zgubił sens życia. 
Spotkanie rozpoczęliśmy krótką prezentacją multimedialną i pogadanką na temat tradycji i zwycza-
jów bożonarodzeniowych. W dalszej części czytaliśmy wybrane fragmenty „Opowieści wigilijnej”, były zimowe zagadki, 
świąteczne konkursy, panowała magiczna atmosfera pełna radości i gwiezdnego czaru. Była to również okazja do wzięcia 
udziału w programie „Młoda mowa -  warsztaty i gry słowotwórcze w bibliotekach”. Na koniec obejrzeliśmy także wystawę 
książek ze zbiorów biblioteki nawiązujących  do tematyki świątecznej.  
 
Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Świąteczne opowieści w bibliotece 
 

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja do spotkania -  tym razem  z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Broczynie, aby wspólnie porozmawiać o tradycjach i zwyczajach  
bożonarodzeniowych.  
Czwartkowe zajęcia, które odbyły się 8 grudnia, rozpoczęły się od krótkiej pogadanki osymbolice 
pierwszej gwiazdki, wigilijnej kolacji, choince, kolędach, prezentach... Podczas spotkania dzieci  
utrwaliły sobie znaczenie słów: wigilia, szopka, pasterka, jasełka, kolęda oraz poznały bożonarodzenio-
we zwyczaje: przygotowanie tradycyjnych potraw, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd czy ubiera-
nie choinki. Następnie przeczytałyśmy dzieciom rozdział pt.„Jak obchodzimy w Bullerbyn Gwiazdkę”  
z książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Po głośnym czytaniu dzieci obejrzały wystawkę książek, bajek i opowiadań  
nawiązujących do tematyki bożonarodzeniowej. Spotkanie z uczniami było również okazją do uczestnictwa w programie 
„Młoda mowa - warsztaty i gry słowotwórcze w bibliotekach”. Dzieci świetnie bawiły się tworząc nowe, własne przedziwne 
słowa.  
W dalszej części zaproponowałyśmy dzieciom film edukacyjny przedstawiający „Święta na świecie”. Dziękując za wyjątkowe 
spotkanie złożyliśmy uczniom i opiekunom życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Nowe produkty turystyczne Pomorza Zachodniego – przygotowanie i wdrożenie 
 

„Nowe produkty turystyczne Pomorza Zachodniego – przygotowanie i wdrożenie”. 
Pod takim hasłem odbyła się w dniu 30.11.2022 r. w Szczecinie konferencja w ramach  
projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster  
na innowacje - etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020.  
 
Na konferencji zaprezentowano efekty prac nad nowymi produktami turystycznymi,  

a zaangażowane w nie podmioty turystyki wodnej na pojezierzu oraz turystyki golfowej na Pomorzu Zachodnim podpisały 
listy intencyjne.  
 
List intencyjny dotyczący turystyki golfowej podpisali przedstawiciele wszystkich pól golfowych na Pomorzu Zachodnim oraz 
powiatu kamieńskiego. Z kolei list dotyczący rozwoju turystyki wodnej podpisali przedstawiciele gmin Czaplinek, Borne  
Sulinowo i Wałcz, powiatów drawskiego i szczecineckiego, lokalnych organizacji turystycznych w Szczecinku i Łobzie,  
Związku Portów i Przystani Jachtowych oraz firmy Sail&Surf. 
 
Dalsze kroki to budowanie wspólnej rozpoznawalnej marki i rozszerzanie partnerstwa o kolejne zaangażowane podmioty, 
dzięki którym można będzie stworzyć konkurencyjną ofertę dla turystów. 
 
Źródło: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  
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Gmina Czaplinek na konferencji „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji" 
 

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Markach pod Warszawą odbyła się konferencja 
podsumowująca działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) w zakresie 
ochrony zabytków i wykorzystania potencjału dziedzictwa w rewitalizacji, realizowane 
w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 
2019-2022. W konferencji uczestniczył burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wraz  
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Czaplinku. 
 
W pierwszym dniu konferencji zostały zaprezentowane przedsięwzięcia zrealizowane 
w ramach projektu. Jednym z tych przedsięwzięć jest wydana niedawno przez NID 
publikacja „Życie między zabytkami – o dziedzictwie w rewitalizacji”, czyli dziesięć 
rozmów z praktykami, konserwatorami czy samorządowcami. 
 
Drugi dzień konferencji był poświęcony projektowi „Wzorcowa rewitalizacja”. Kilka samorządów, w tym Gmina Czaplinek, 
zaprezentowało zaplanowane bądź prowadzone działania rewitalizacyjne i narzędzia wypracowane we współpracy z NID 
służące właściwemu korzystaniu z potencjału zabytków w procesach rewitalizacji. Działania Gminy Czaplinek przedstawił 
Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka. 
 
Gmina Czaplinek została wybrana do udziału w programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Wzorcowa 
rewitalizacja” jako jedna z 24 gmin w Polsce i jedyna z województwa zachodniopomorskiego. 
W ramach programu wsparcia NID opracował Studium ochrony wartości kulturowych miasta Czaplinek i gminy Czaplinek 
(SOWK) oraz świadczy usługi doradcze w zakresie działań podejmowanych w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego  
i zabytków. 
 
Opracowane przez NID SOWK będzie wykorzystywane przy pracach nad zmianami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. SOWK posłuży do 
opracowania Gminnej ewidencji zabytków, która pozwoli pozyskiwanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy obiekcie ujętym w tej ewidencji. 
Ponadto SOWK będzie wykorzystane przy planowanej aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. 
  
Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych 

Mikołaj z Grimmen 
 
1 grudnia 2022 r. po raz kolejny przyjechały upominki z niemieckiego miasta partnerskiego Grimmen. 
Jak co roku, na początku grudnia zastępca burmistrza miasta Grimmen pan Ingo Belka przywozi dla 
dzieci z terenu naszej gminy prezenty przygotowane przez dzieci z Grimmen. 
 
Już od 17 lat trwa akcja charytatywna, w ramach której dzieci z naszego miasta partnerskiego  
przygotowują upominki dla dzieci z Czaplinka. Jest to wspólna inicjatywa miasta Grimmen i Kościoła 
Ewangelickiego w Grimmen. Pięknie zapakowane prezenty zostały złożone w jednym z pomieszczeń  
w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku. Prezenty, jak co roku zostały przekazane do  
stowarzyszenia Kiwanis z Czaplinka, a następnie do najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.  
 
Wizyta gości z Grimmen to także okazja do spotkania członków czaplineckiego Stowarzyszenia Kiwanis International Klub 
Czaplinek, które od początku tej akcji przekazuje otrzymane dary potrzebującym dzieciom z terenu naszej gminy. 
 
Późnym popołudniem odbyła się kolacja z udziałem burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza. Prezes czaplineckiego  
Kiwanisu pani Bożena Lemisz, w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała darczyńcom za wieloletnie 
wsparcie, jakiego udzielają klubowi oraz jego podopiecznym. Do podziękowań dołączył burmistrz, który przekazał kosze z 
regionalnymi produktami, życzenia Bożonarodzeniowe oraz kalendarze gminne na 2023 rok. Burmistrz podziękował  
również członkom Stowarzyszenia Kiwanis za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności. Spotkanie uświetnił występ zespołu  
muzyki chrześcijańskiej Sela. 
 
Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik USC w Czaplinku 
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Marlow 

2 grudnia 2022 r. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kluczewa uczestniczyli w Jarmarku Bożonarodzeniowym w niemieckim mieście partnerskim 
Marlow. Zaproszenie do udziału w Jarmarku wystosował Pastor Kościoła Ewangelickiego w Marlow oraz 
burmistrz Marlow pan Norbert Schöler. 
 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Marlow odbywał się po raz trzeci, a Gmina Czaplinek po raz drugi została 
zaproszona do udziału. W 2020 roku naszą gminę promowali przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z 
Siemczyna. Na stoisku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa serwowano pierogi 
ruskie oraz z kapustą i grzybami. Na stoisku można było również zaopatrzyć się w pierniki, krówki, miody 
oraz ozdoby świąteczne. Czas świąt, magia choinki, blask i ciepło ognia oraz aromat przypraw korzennych 
sprawiły, że atmosfera na Jarmarku była niezwykła. Dopisała pogoda i duża frekwencja uczestników. 
 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa z wielkim zaangażowaniem przygotowało stoisko, które wzbudziło 
bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Marlow. Ten rodzaj promocji gminy wpływa na zacieśnienie 
współpracy, pozwala integrować mieszkańców oraz kultywować tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy członkom 
Koła Gospodyń Wiejskich z Kluczewa za zaangażowanie i reprezentowanie gminy Czaplinek podczas tego wydarzenia. 
 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Wielki sukces czaplineckich tancerzy 
 
W sobotę  3 grudnia odbył się „Rytm Ulicy Kids” w Pile, na którym nasi Tancerze z 
Czaplinka pokazali swoje umiejętności zdobywane podczas zajęć prowadzonych  
w Czaplineckim Ośrodku Kultury przez „Beezoona” - Sławomira Wegnera.  
 
Czaplineccy tancerze podczas konkursu zdobyli uznanie oraz następujące nagrody: 
„hip-hop solo 7-9 debiut” - 2 miejsce - Aleks Bojdo, 3 miejsce - Jan Bajon. W forma-
cjach 10-13 debiut 1 miejsce zajęła czaplinecka grupa „Łagabaga Cikalletta”. 
Dodatkowo do ścisłej 16-ki w kategorii „hip-hop solo 5-6 debiut” dostał się Maciej 
Bajon, a w kategorii „hip-hop solo 7-9 debiut” Aleksander Bołdysz i Szymon Małecki.  
Nagroda dla najmłodszego występującego uczestnika powędrowała do Juliana Zapotocznego. 
 
Gratulujemy wszystkim tancerzom.  
Magdalena Woźniak 

Laureaci VIII Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego 
 
12 grudnia 2022 r. posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęło się miłym akcentem 
– starosta Stanisław Cybula wręczył nagrody laureatom VIII Dyktanda o Pióro 
Starosty Drawskiego, które odbyło się 17 listopada w Czaplinku. 
 
Zwycięzcą został Kamil Bielski, który otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 
500 zł, drugie miejsce zajął Łukasz Smoleński i odebrał nagrodę w wysokości 400 
zł, ostatnie miejsce na podium zajął Jonatan Tobiasz, uczeń Zespołu Szkół  
w Czaplinku, który otrzymał nagrodę w wysokości 300 zł. Wyróżniono także  
5 osób, którym wręczono nagrody pieniężne w wysokości 100 zł. 
 
  
Oficjalne wyniki: Mistrz Ortografii 2022 - Kamil Bielski, I Wicemistrz Ortografii 2022 - Łukasz Smoleński, II Wicemistrz  
Ortografii 2022 - Jonatan Tobiasz. Wyróżnienia: Agnieszka Kałamajska, Katarzyna Lewandowska, Karolina Zybała, Krystyna 
Jażdżyk, Karolina Szcześniak. 
  
Gratulujemy! 
 
Relacja fotograficzna oraz tekst tegorocznego dyktanda znajdują się na stronie www.powiatdrawski.pl. 
 
Źródło: Powiat Drawski 
 
Serdecznie gratulujemy mieszkańcom Czaplinka.  
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Mistrzostwa Zespołu Szkół w Czaplinku w siatkówce 

W czwartek, 8 grudnia 2022 r. rozegraliśmy kolejną edycję Mistrzostw naszej  
szkoły w siatkówce. To taka nasza wieloletnia Mikołajkowa tradycja i wielkie  
sportowe święto szkoły. Ogromna popularność siatkówki w naszym kraju i fakt  
iż Polacy w tej dyscyplinie stanowią ścisłą czołówkę światową, przełożyły się  
bezpośrednio na nasz turniej. 
 
Do rozgrywek zgłosiło się 14 reprezentacji ze wszystkich klas w szkole, ogółem aż 113 zawodniczek i zawodników. To niemal 
1/3 wszystkich uczniów naszego Zespołu Szkół w Czaplinku! Przy tak dużej liczbie drużyn zmuszeni byliśmy zorganizować 
rozgrywki – dzięki gościnności Urzędu Miejskiego w Czaplinku - w miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. W komfortowych 
i dla zawodników i dla kibiców warunkach, rozgrywaliśmy zawody na trzech oddzielnych boiskach. W sumie do wyłonienia 
najlepszych potrzebne było aż 26 meczy! 
 
Już samo losowanie grup eliminacyjnych powodowało wielkie emocje. W końcu nie każdy chciałby od razu trafić na najlep-
sze drużyny. Na szczęście składy grup zawodnicy poznali już we wtorek. Ciekawostką naszych rozgrywek jest zapis regulami-
nowy – w każdej drużynie na boisku musi znajdować się minimum jedna dziewczyna. W tym roku mieliśmy kłopot z klasą I 
Technikum o specjalności mechatronik – gdzie uczą się wyłącznie chłopcy. Za zgodą kapitanów innych drużyn do ich  
reprezentacji dołączyła koleżanka z innej klasy. Była też reprezentacja, w której to właśnie dziewczęta grały pierwsze  
skrzypce w zespole. 
 
Pierwszy etap turnieju to gra w czterech grupach eliminacyjnych. Z każdej grupy do dalszych gier awansowały po dwa ze-
społy – były to reprezentacje IV TG, III a LO, IV b LO, II Szkoły Branżowej, III Tech, IV Tech, I T Mechatronik i II Tech.  
W ćwierćfinałach oglądaliśmy bardzo fajną siatkówkę, mecze obfitowały w zwroty akcji, ciekawe zagrania, a na trybunach 
często widzom dłonie same składały się do oklasków. W kolejnym etapie – półfinałach – ubiegłorocznym mistrzom, kl. IVTG- 
wysoko postawiła poprzeczkę niespodzianka zawodów – klasa II BS. Dużo niżsi, ale świetnie grający zagrywką oraz dobrze 
broniący jej reprezentanci walczyli bardzo dzielnie – niestety przewaga fizyczna starszych kolegów i świetna gra najlepszej 
zawodniczki mistrzostw – Oliwii Małys – przeważyła szalę. 
 
Tak samo zacięty przebieg miała konfrontacja dwu klas Technikum– faworyzowanej III Tech i bardzo młodej i obiecującej  
I Tech M. Najlepszy zawodnik naszych mistrzostw – Szymon Bałdowski z I TM, od wielu lat trenujący siatkówkę – dwoił się  
i troił na boisku, imponował doskonałym przyjęciem, umiejętnością ataku i przy siatce, i z drugiej linii. Niestety – III Tech  
zaprezentowała bardzo poukładaną, pewną i do bólu skuteczną grę drużynową. W tie-breaku, gdzie Szymon skuteczną  
zagrywką i atakami z drugiej linii doprowadził do stanu 1:7, drużyna III Tech dociągnęła do remisu 9:9, by ostatecznie  
wygrać decydujący set 15 :10 i awansować do wielkiego finału. 
 

II Czaplinecki Bieg Mikołajkowy 
 
4 grudnia 2022 r. odbył się II Czaplinecki Bieg Mikołajowy, którego organizatorami byli Grupa El Toro 
De Oro, Grupa Biegowa Rundorfina, Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz Gmina Czaplinek. 
 
Po oficjalnym otwarciu biegu przez zastępcę burmistrza Janusza Bartczaka, licznie zebrani uczestnicy 
biegu w mikołajkowych czapeczkach wystartowali z ulicy Jeziornej i pokonując trasę wzdłuż nadbrzeża 
jeziora Drawsko dotarli na metę, która znajdowała się na plaży miejskiej w Czaplinku przy ulicy Dra-
himskiej. 
Na mecie uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i upominki. Nie zabrakło też pyszne-
go poczęstunku i atrakcji dla najmłodszych. 
 
Tegoroczny Bieg Mikołajkowy był nie tylko okazją do świetnej zabawy. Zorganizowano 
również zbiórkę pieniędzy dla naszych niesamowicie dzielnych mieszkańców z Kluczewa 
– Dawida i Alana. Udało się zebrać 1 994,00 zł, co po raz kolejny pokazało, że mieszkań-
cy naszej gminy są otwarci i chętni do pomocy. 
 
Dziękujemy organizatorom za inicjatywę i zaangażowanie w kolejne, udane wydarzenie 
sportowe oraz wszystkim uczestnikom i darczyńcom za obecność i wielkie serce, które 
okazaliście.    
 
Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki , zdjęcia - Grupa El Toro De Oro 
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Mecz o trzecie miejsce miał bardzo zacięty przebieg. Najmłodsi w gronie finalistów reprezentanci I TM przegrali pierwszego 
seta z o rok starszymi uczniami II BS, ale już w drugim secie skutecznie odgryźli się i doprowadzili do tie-breaka. Tu szala 
zwycięstwa długo się wahała – jednak świetna postawa Patrycji Gasikowskiej z II BS, jednej z najlepszych zawodniczek 
turnieju, plus wielkie serce rzucone przez jej kolegów na boisko dały im upragnione zwycięstwo. 
 
Finał III Tech – IV TG był jeszcze bardziej porywający. Mecz obfitował w spięcia, zmiany prowadzenia, zwroty akcji, świetne 
serwisy i jeszcze lepsze ataki. Wszystkie sety kończyły się na przewagi – pierwszy 23-21 dla IV TG, kolejny 21 : 23 dla III Tech. 
W tie-breaku oglądaliśmy festiwal emocji – w końcówce było kilka piłek meczowych dla każdej z drużyn. Ostatecznie więcej 
zimnej krwi i skuteczności zachowali reprezentanci III Technikum, 
zwyciężając seta 15 : 17 i zdobywając Mistrzostwo Szkoły. 
 
Kolejność końcowa Mistrzostw: 
1 miejsce - III Tech 
2 miejsce - IV TG 
3 miejsce - II BS 
4 miejsce - I TM 
Miejsca 5 - 8 : III a LO, IV b LO, II Tech, IV Tech 
Miejsca 9 - 12: I a LO, II a LO, I BS, III BS 
Miejsca 13 - 14 : I TŻ, I TOT 
 
Wszystkie zespoły nagrodzone zostały pamiątkowymi dyplomami. Pierwsze trzy drużyny zdobyły puchary i pamiątkowe 
medale dla każdego reprezentanta, wręczone przez panią dyrektor Zespołu Szkół w Czaplinku, Małgorzatę Głodek. 
Dodatkowo każda drużyna z pierwszych trzech miejsc otrzymała bon do najlepszej pizzerii w mieście, a zwycięzcy vouchery 
na bezpłatny wstęp do siłowni. Najlepsza zawodniczka turnieju Oliwia Małys i najlepszy zawodnik Szymon Bałdowski 
uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami. 
 
Mistrzostwa ze strony uczniów współorganizowali Łukasz Urkiel i Maksym Kunert. Współorganizatorem i sędzią głównym 
zawodów był Marek Mikołajczuk, sędziowali mecze Magdalena Grzyb i Szymon Pastuszek - nauczyciele ZS Czaplinek. 
Sponsorów pucharów, części nagród i poczęstunku dla zawodników pozyskała Monika Cieplińska, również nauczycielka 
naszego ZS Czaplinek. 
 
Marek Mikołajczuk, nauczyciel Zespołu Szkół w Czaplinku 

Klub Piłki Siatkowej Czaplinek odnosi drugie zwycięstwo w sezonie 2022-2023 
 
W niedzielę 11 grudnia 2022 r. drużyna seniorek KPS Czaplinek prowadzona przez trenerów: Krzysztofa Rosiaka oraz 
Szymona Dawidowicza rozegrała kolejny mecz w ramach zachodniopomorskiej III ligi kobiet w sezonie 2022/2023.  
W hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku mierzyliśmy się z zespołem Spójni Stargard. Spotkanie miało jednostronny 
przebieg. Nasza drużyna nie pozwoliła na zbyt wiele rywalkom i pewnie zwyciężyła 3:0 (25:10, 25:3, 25:8). W tym meczu 
wystąpiliśmy w składzie: Karwatzki Maximiliana, Kaczir Aleksandra, Babiak Justyna, Stróżyk Karolina (kapitan), Rakowska 
Julia, Kuzio Patrycja, Waszajło Maja, Kłoss Aleksandra, Waszajło Roksana (libero), Krasoń Kaja (libero). 

Pierwszy turniej walk wschodnich 
 
W Czaplinku w hali widowiskowo – sportowej 19 listopada 2022 odbyły się 
zawody Washi Cup II edycja Jesień. W zawodach brało udział łącznie ponad 
110 zawodników w kategoriach grappling (4,5,6,7 lat) kumite (7-16 lat) K1 
(15-17 lat i senior). Zawodnicy reprezentowali miasta: Czaplinek, Złocieniec, 
Połczyn-Zdrój, Kalisz Pomorski, Łobez, Świecie, Głuszyce, Piłę,  
Chodzież, Bytów. Zawody minęły szybko, sprawnie i wesoło. Wszystkim  
zawodnikom gratulujemy. Organizatorem zawodów było Stowarzyszeniem 
Klubu Walki Washi z siedzibą w Broczynie.  
 
Impreza sportowa współfinansowana ze środków gminy Czaplinek  
na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej”. 
 
Daniel Sobecki, prezes Klubu Wasi  
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Ostatnie mecze drużyn Lecha Czaplinek w 2022 r. 

Na koniec października oraz w listopadzie ostatnie mecze ligowe rozegrały wszystkie drużyny Lecha Czaplinek. W tym  

artykule przedstawię relację z tych spotkań. 
 
SENIORZY 

29 października zespół seniorów na stadionie w Czaplinku mierzył się w ramach  

12. kolejki z Pogonią Połczyn - Zdrój. Niestety przegrywamy ten mecz 0:1, a wystąpiliśmy 

w nim w składzie: Urkiel - Groździej, Woźniak, Tomaszewski, Krzemień (79' Kunert) - 
Pawłowski (79' Krasoń), Szafarz, Kibitlewski, Kowalczyk (63' Szpakowski) - Górniak,  

Resiak. 

Kolejny mecz rozegraliśmy 5 listopada na stadionie w Suliszewie, gdzie w ramach 13. kolejki graliśmy z miejscowym  

Sokołem, z którym wygraliśmy 7:1. Dwie bramki strzelił Marcin Resiak, zaś po jednej Igor Szafarz, Jakub Krzemień, Bartło-

miej Woźniak, Patryk Kowalczyk i Piotr Kibitlewski. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w zestawieniu: Urkiel (78' Zabara) – Groź-

dziej (70' Kunert), Woźniak (57' Kuzio), Tomaszewski, Krzemień - Pawłowski, Szafarz, Kibitlewski, Szpakowski (46' Kowal-

czyk) - Górniak, Resiak (77' Voronenko). 

12 listopada na stadionie miejskim w Czaplinku podejmowaliśmy w ramach 14. kolejki ligowej zespół Pogoni Barlinek, z któ-

rym zremisowaliśmy 2:2 po bramkach Jakuba Krzemienia i Marcina Resiaka. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Ur-
kiel - Resiak, Groździej, Tomaszewski (46' Kuzio), Krzemień - Pawłowski, Szafarz, Kibitlewski, Szpakowski (75' Kunert) - Gór-

niak, Kowalczyk. 

19 listopada na stadionie w Pełczycach mieliśmy mierzyć się w ostatnim meczu rundy jesiennej z miejscowym Kłosem. Ze 

względu na trudne warunki atmosferyczne oraz drogowe tego dnia, spotkanie zostało odwołane i zostanie rozegrane przed 

startem rundy wiosennej. 

Po czternastu rozegranych kolejkach drużyna seniorów z dorobkiem 19 punktów (5 zwycięstw, 4 remisy i 5 porażek) i bilan-

sem bramkowym 36:26 zajmuje 9. miejsce w tabeli. Na 26 listopada zaplanowano rozegranie meczu 4. rundy Pucharu Polski 

ZZPN. Na stadionie w Czaplinku mieliśmy podejmować Pogoń Połczyn-Zdrój. Zespół rywali nie stawił się na to spotkanie, 

dzięki czemu wygraliśmy walkowerem 3:0 i awansowaliśmy do 1/16 finału. W tym etapie zmierzymy się w ostatni weekend 

lutego 2023 r. na stadionie miejskim w Czaplinku z Mechanikiem Bobolice. W zamian za mecz pucharowy odbył się sparing 
pomiędzy drużynami naszego klubu: seniorzy kontra juniorzy młodsi. 
 
TRAMPKARZE 

30 października w ostatnim spotkaniu rundy jesiennej drużyna trampkarzy mierzyła się na stadionie w Czaplinku z zespołem 

MUKS Orzeł 2010 Wałcz. Po bramce Ksawerego Kraski wygraliśmy 1:0. Ponadto 10 listopada nasi młodzi zawodnicy zagrali 

mecz towarzyski z Olimpem Złocieniec, który zakończył się wynikiem 0:0. 

Zespół trampkarzy z dorobkiem 15 punktów (5 zwycięstw i 3 porażki) i bilansem bramkowym 32:16 zajmuje 3. miejsce w 

tabeli po rundzie jesiennej. 
 
JUNIORZY MŁODSI 

W ostatnim meczu rundy jesiennej juniorzy młodsi zmierzyli się 11 listopada na stadionie miejskim w Czaplinku ze Zrywem 
Kretomino. To spotkanie wygraliśmy 3:1 po dwóch bramkach Dawida Rutkowskiego oraz po jednej Jeremiasza  

Romanowicza. 

Drużyna juniorów młodszych na koniec rundy jesiennej zajmuje 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa,  

3 porażki) i bilansem bramkowym 15:29.  
 
Zachęcamy naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia profili naszego klubu na portalach Facebook oraz YouTube.  
 
Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

*Pełna treść artykułu dostępna na stronie www.czaplinek.pl lub na FB LKS Lech Czaplinek 

 

Gratulujemy naszym dziewczynom zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych  

ligowych potyczkach! 
 
Zapraszamy do śledzenia profilu naszego klubu na portalu Facebook dostępnego pod  

adresem https://www.facebook.com/kpsczaplinek, na którym znajdują się m.in. bieżące 
informacje z życia klubu, zapowiedzi meczowe oraz relacje ze spotkań ligowych. 
 
 
Łukasz Smoleński – kierownik KPS Czaplinek 
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Drużyna Żak Młodszy Akademii Piłkarskiej Czaplinek zagrała w Gryficach 
 
W sobotę 3 grudnia drużyna Żaka Młodszego trenera Bartka Woźniaka z Akademii 

Piłkarskiej Czaplinek udała się na GRYFICKI FUTSAL CUP. Chłopcy zmierzyli się z 

rówieśnikami min. z Kołobrzegu, Gryfic czy Trzebiatowa. Łącznie w zawodach wzięło udział 

6 drużyn (w tym dwie z AP Czaplinek).  
 
Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Podczas zmagań piłkarskich towarzyszyła 
wspaniała atmosfera, padło mnóstwo pięknych bramek. Tego dnia wszyscy zawodnicy byli 

w wyśmienitej formie za co otrzymali medale dyplomy oraz puchary!  
 
Turniej odbył się bez klasyfikacji końcowej. Wszyscy zostali zwycięzcami. Nie mniej jednak 

organizator wybrał z każdego zespołu najlepszych piłkarzy. W zespole AP Czaplinek 

wyróżnienia otrzymali Dominik Rosiak i Kuba Rutkowski. 
 
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszego klubu: www.apczaplinek.pl 
 
Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 

Informacja lodowisko 2022/2023 
 
Informujemy mieszkańców gminy Czaplinek, iż z przyczyn ekonomicznych  

w roku 2022/2023 lodowisko przy hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku  

będzie nieczynne. 

 

Janusz Ziętkiewicz, kierownik Referatu Sportu i Rekreacji 

Dodatek elektryczny 
 
Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplin-

ku od 01.12.2022r. do 01.02.2023r.: 
 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-

ufanym albo podpisem osobistym, 

   tradycyjnie – papierowo (wnioski dostępne w siedzibie ośrodka po 9 grudnia br.). 
 
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b 

ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane  
energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której  

mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym 

dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji  

emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 
 
Informacji w sprawie dodatku elektrycznego 
udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku  
pod nr tel. 94 375 57 45, 94 375 45 82. 
 
Dodatkowe informacje zawarte są na stronie: 
www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny 
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