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Pracownia Rysunku i Malarstwa 
 
W Czaplineckim Ośrodku Kultury funkcjonuje  „Pracownia Rysunku  
i Malarstwa". Przez ostatnie 2 miesiące dzieci, młodzież i dorośli mierzyli 
się  z rysunkowym studium martwej natury. 
 
W pierwszym miesiącu pracy nasi adepci poznali technikę ołówkową  
i całą gamę różnorodnych sposobów wyrazu z nią związanych, a także 
różne sposoby wydobywania światłocienia na płaszczyźnie. W drugim 
miesiącu pracy przy nowej martwej naturze w kolorystyce  
niebiesko- zielonej nasi uczniowie próbowali sił w malarstwie  
pastelowym olejnym.  
 
Dodatkowo powstały duże, szybkie szkice martwej natury żółto-czarnej,       
a także cały bogaty, duży cykl kolaży o tematyce jesiennej. Nie zabrakło 
również całego stosu uroczych małych szkiców.  
 
Na ostatnich przedświątecznych zajęciach stworzyliśmy wspólnie  
bardzo kolorowe i błyszczące ozdoby choinkowe z filcu okraszone  
brokatem i doprawione flamastrami.  
 
Całość naszych dokonań zaprezentujemy na noworocznej wystawie  
w Czaplineckim Ośrodku Kultury, na którą już teraz serdecznie  
zapraszamy! 
 
Agnieszka Szatkowska 
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Rada Miejska 

Biuletyn Informacyjny styczeń 2023 

Informacja z LV Sesji Rady Miejskiej 
 

W dniu 19 grudnia 2022 roku o godz. 14.00 odbyła się  LV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 20 ust. 
3 ustawy o samorządzie gminnym.  
 
Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowa-
nia). Obrady sesji prowadził pan Zdzisław Łomaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu  
Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. 
 
W sesji uczestniczyło 6 radnych, 5 radnych obradowało zdalnie. Nieobecni Radni: Ewa Sobczak, Tomasz Marciniak, Michał 
Olejniczak, Sebastian Matułojć.  
 
Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  
 zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych. Podjęcie uchwały było 

konieczne, gdyż umożliwi realizację zadań z tytułu pomocy mieszkańcom i podmiotom wrażliwym w realizacji zakupu 
opału; 

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

 
Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  
 

Informacja z LVI Sesji Rady Miejskiej 
 
W dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 odbyła się LVI Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku.  
 
Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na  
odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania). Obrady Sesji 
prowadził pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali 
narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. 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 10 radnych, 3 radnych obradowało zdalnie
(Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Grzegorz Gabryś).  
Nieobecni Radni: Ewa Sobczak, Tomasz Marciniak.  
  
Najistotniejszą kwestią podczas sesji, było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 
2023, którą podjęto 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.  
 
Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą 64 146 098,00 zł, wydatki budżetowe to kwota 65 774 099,00 zł.  
 
Ponadto Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  
a. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek  
      obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 
b. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek  
      obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 
c. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 
d. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2023 – 2032 - podjęła 13 głosami „za”  
      w obecności 13 radnych; 
e. przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Czaplinku na 2023 r. – podjęła 13 głosami „za” w obecności 13  
      radnych; 
f. Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023 – podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych 
 

 
.  
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Na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 
a. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 

radnych; 
b. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych;  
c. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 - podjęła 13 głosami „za”  
      w obecności 13 radnych.  
 
Natomiast na wniosek Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pani Krystyny Kryczki do porządku obrad 
wprowadzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czaplinka - podjęto 11 głosami 
„za'', przy 2 głosach ,,wstrzymujących się’’ (Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz) w obecności 13 radnych. 
Skarga w toku rozpatrywania została uznana za bezzasadną.    
 
Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  
 

Czaplinecki Budżet Obywatelski 2023 

Zapraszamy mieszkańców Czaplinka do udziału  
w V edycji Budżetu Obywatelskiego  
 
Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do urzeczywistnienia  
i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana 
część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania 
własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się zarazem do poprawienia funkcjonowania 
najbliższej okolicy. 
 
W skrócie oznacza to, że: 
 mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które następnie są 

analizowane pod kątem formalnym, merytorycznym i możliwości realizacji; 
 propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie 

mieszkańców; 
 na podstawie liczby ważnie oddanych głosów ustala się listę rankingową projektów, następnie przyznaje się środki 

niezbędne do realizacji, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów, aż do wyczerpania 
wszystkich środków finansowych. 

 
Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów, 
musi zakładać realizację zadania na terenach będących w posiadaniu gminy Czaplinek; zadania mogą być także 
realizowane na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych i terenach należących do innych 
podmiotów położonych w granicach administracyjnych Miasta Czaplinek pod warunkiem uzyskania zgody spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej bądź innego podmiotu władającego tym terenem. Musi spełniać warunek ogólnodostępności, 
który oznacza zapewnienie ogółowi mieszkańców możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu 
wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub 
polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo pomiędzy godzinami  
06.00 — 20.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż 
inwestycyjne realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym 
mieszkańcom możliwości korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji zadania. 

 
Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2023 rok  

145 110,00 zł  
 
W tym roku mieszkańcy Gminy Czaplinek mogą zgłaszać zadania od 14 lutego do 4 marca 2023 roku. Pracownicy urzędu 
będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do 
głosowania poznamy najpóźniej 21 marca br. 

Budżet Obywatelski 
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Budżet Obywatelski, Nieruchomości 

Biuletyn Informacyjny styczeń 2023 

Na zadania, które przeszły weryfikację mieszkańcy będą mogli głosować od 22 marca do 10 kwietnia 2023 roku.  

Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Czaplinek poznamy do 25 kwietnia 2023 roku. 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu 

i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Czaplinek. 

Głosowanie odbędzie się: 

 elektronicznie na stronie internetowej gminy Czaplinek www.czaplinek.pl  
 w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w BOI Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 6.  

 

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.  

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY CZAPLINEK NA 2023 ROK 

Marcelina Mastalisz, sekretarz Gminy Czaplinek 

Przetarg ograniczony 

Burmistrz Czaplinka ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości: oznaczonej nr działki 359/3 o pow. 

4,19 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory, (grunt w klasach: RIVa – 3,04 ha; RIVb- 0,61 ha; ŁIV – 0,22 ha; PsIII-

0,26 ha, N-0,06 ha), wpisanej do księgi wieczystej nr KW KO1D/00020533/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Drawsku 

Pomorskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.       

Cena wywoławcza  130 000,00 zł  

Lp. Termin realizacji Rodzaj czynności 

  
1. 
  

  
Od 1 lutego 2023 r. – 21 lutego 2023 r. 

  
Działania promocyjno – informacyjne. 
  

 
2. 

 
7 lutego 2023 r. 

Spotkania informacyjne w formie telekonferencji dla mieszkań-
ców gminy Czaplinek. 

  
3. 

 
Od 14 lutego 2023 r. do 04 marca 2023 r. 

Zgłaszanie przez mieszkańców gminy Czaplinek projektów  
zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. 

  
4. 

 
Od 7 marca 2023 r. do 18 marca 2023 r. 

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez 
zespół zadaniowy ds. budżetu obywatelskiego i odpowiednie 
komórki Urzędu Miejskiego. 

  
5. 

 
Do 21 marca 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczo-
nych do głosowania oraz o projektach odrzuconych. 

  
6. 

 
Od 22 marca 2023 r. do 10 kwietnia 2023 r. 

 
Głosowanie mieszkańców 

 
7. 

 
Do 25 kwietnia 2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy zadań wybranych w 
ramach budżetu obywatelskiego 

  
8. 

 
Od 27 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 
Realizacja projektów 
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Nieruchomości 

I. Opis nieruchomości: 

1. nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, 

2. dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, 

3. zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek nieruchomość 

oznaczona jest, jako grunt rolny, 

4. działka niezabudowana, posiada dostęp do trzech gruntowych dróg i jednej o nawierzchni asfaltowej, w południowo 

wschodniej części działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, 

5. sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia  11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), 

6. wadium dla działki nr 359/3 wynosi 13 000,00 zł, 

7. Gmina Czaplinek sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów 

i budynków, wydanym przez Starostę Drawskiego. Strony zobowiązane będą do złożenia w notarialnej umowie 

sprzedaży oświadczenia, że nie będą występowały wobec siebie z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej 

niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, 

jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. 

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Kupujący 

zobowiązany będzie złożyć oświadczenie w notarialnej umowie  sprzedaży, że otrzymał kopię wypisu i wyrysu działki 

wchodzącej w skład nabywanej nieruchomości. 

 

II. Przetarg ograniczony jest do (art. 2a UKUR): 

1. rolników indywidualnych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., 

2. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 dalej jako u.k.u.r), zamieszkujących Gminę Czaplinek. Jeżeli 

nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem 

jest jeden z małżonków, 

3. powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią  nieruchomości rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 

5 ust. 2 i 3 u.k.u.r ,  

4. osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, które otrzymają zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, 

5. innych podmiotów wymienionych w art. 2a ust 3 u.k.u.r. 
 

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2023 r. o godz. 10.00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku 
 

III. Warunki udziału w przetargu: 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 u.k.u.r. oraz przedłożą komisji 

przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej 

tj.: 

1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest 

pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) 

gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1), 

2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa 

rolnego (wzór nr 2), 

3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie Gminy Czaplinek, 

4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze i staż pracy oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz 

art. 7 ust. 9 u.k.u.r. w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 

2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 109, z późn. zm.), 



       Nieruchomości 
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4. potwierdzenie wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 13 000,00 zł, należy wpłacić na rachunek 
bankowy sprzedającego prowadzony w PBS o/Czaplinek, numer konta 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki 
sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 7 lutego 2023 r, 

5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalnoprawnym przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3), 

6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu (wzór nr 4), 

7. Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku gdy 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – za 
wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – podlega 
opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim pokój nr 8 lub na konto bankowe 
PBS/O Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003, 

 
Termin zgłoszenia w przetargu upływa 7 lutego 2023 roku, godz. 12.00. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie  Miejskim 
w Czaplinku w pokoju 3 (BOI) w formie pisemnej (wzór nr 5) załączając dokumenty wymienione w punkcie III ogłoszenia 

o przetargu oraz zgodnie z art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
 
Komisja przetargowa dokona analizy czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości do dnia  
10 lutego 2023 r. listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Czaplinku i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
IV. Inne postanowienia: 
 
1. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości oraz oryginałem dowodu wpłaty wadium, które 

okazuje komisji przetargowej, 
2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu, 
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co 

najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, 
4. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 

upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym,  

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, 
wadium przepada, 

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości, 
7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby 

środki znalazły się na rachunku Urzędu Miejskiego na 2 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność, 
8. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego 

w terminie i miejscu lub niewpłacenie w terminie ceny, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi, 

9. Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadkach określonych w ustawie o kształtowaniu 
ustroju rolnego oraz unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionych przyczyn. 

 
Dodatkowe informacje: tel. 94 372 62 59, 94 372 62 14, e-mail. nieruchomosci@czaplinek.pl 
 
Edyta Jawdyńska, inspektor ds. obrotu nieruchomościami 

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  

mailto:nieruchomosci@czaplinek.pl
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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. 

 
Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. W budynkach 
wielorodzinnych należy powiadomić administratora, ile osób mieszka pod danym adresem.  
 
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 Miejski.  
 
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. Na możliwość uchylania się od opłat wskazują m.in. dysproporcje pomiędzy 
ilością zużytej wody a liczbą zgłoszonych mieszkańców. 
 
Informujemy również, że trwają weryfikacje danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby 
mieszkańców.  
 
Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów  
 

Zakup węgla na 2023 rok    
 
Informujemy, że na terenie gminy Czaplinek w ramach 
preferencyjnego zakupu na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 
2023 r. ruszyła sprzedaż węgla z rodzaju orzech oraz groszek. Wnioski 
o zakup mogą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą 
dokonać zakupu w terminie do 10 kwietnia 2023 r.. Osoby, które 
złożyły zapotrzebowanie do 30 grudnia 2022 r. deklarując zakup 
węgla jednocześnie w 2022 i 2023 roku nie muszą ponownie składać 
nowego wniosku (dot. węgla z rodzaju orzech). 
 
Węgiel w preferencyjnej cenie 2000 zł brutto (transport w cenie) 
będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego, czyli osoby, które otrzymały 
dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania. 
 
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego 
dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, umożliwia przeniesienie 
niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres tzn. w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 
2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to 
niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres  (tj. od 1 stycznia 2023 r.).  
 
Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w godzinach pracy Urzędu 
lub wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). Druk 
wniosku dostępny jest na stronie www.czaplinek.pl. 
 
Katarzyna Trzcińska, inspektor ds. ochrony środowiska 
 



Transport, Urząd Stanu Cywilnego 

10 

Biuletyn Informacyjny styczeń 2023 

Podpisanie umowy z PKS Złocieniec Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego 
 
28 grudnia 2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą 
Czaplinek, a PKS Złocieniec Sp. z o.o. na świadczenie usług 
publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Gminy na liniach gminnych, w tym usług transportu 
uczniów do szkół na obszarze gminy. 
 
Transport publiczny będzie dofinansowany w ramach Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. 
 
Barbara Dąbrowska-Łątkowska, inspektor ds. oświaty  
 
 

Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych 

 
30 grudnia 2022 r. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 
podpisał w Szczecinie umowę z wojewodą 
zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim na 
dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej.  
 
W ramach dotacji gmina otrzymała 3 zł dopłaty do 1 
wozokilometra a łączna kwota przyznanych środków  
to 1 124 632,00 zł. 
 
Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

 
Podsumowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku w 2022 roku  
 

W 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku sporządzono: 
- 54 aktów małżeństwa (36 cywilnych, 10 konkordatowych, 8 aktów umiejscowiono - związki małżeńskie zostały zawarte 
poza granicami kraju);  
- 56 aktów zgonu (osoby, które zmarły na terenie gminy Czaplinek, w tym 5 aktów zgonu umiejscowionych - zgony 
nastąpiły poza granicami kraju); 
- 30 aktów urodzenia (umiejscowienie aktów - urodzenia nastąpiły poza granicami kraju).  
 
W minionym roku Burmistrz Czaplinka wręczył 12 parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez 
Prezydenta RP (w 2021 r. wręczono 8 parom) oraz złożył życzenia 14 Jubilatom, którzy w tym roku obchodzili 90 i 95 
urodziny.   
 
 
Stan ludności 
gminy Czaplinek  
w poszczególnych 
latach 
 

 

 
Rok 

 
Ogółem 

W tym Liczba 
urodzeń 

Liczba 
zgonów 

miasto wieś kobiet mężczyźni 

31.12.2020 11 578 6 973 4 605 5 958 5 620 98 139 

31.12.2021 11 388 6 841 4 547 5 833 5 555 81 171 

31.12.2022 11 314 6 768 4 546 5 806 5 506 60 135 
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W roku 2022 urodziło się 60 mieszkańców (w roku 2021 urodziło się 81), dzieci urodziły się w szpitalach w Wałczu, 
Drawsku Pomorskim, Szczecinku, Policach. Poza granicami kraju urodziło się 30 dzieci, są to dzieci których akty urodzenia 
zostały umiejscowione w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku. Zmarło 135 mieszkańców, rok wcześniej zarejestrowano 
171 zgonów (w tym 79 osób zmarło w szpitalach poza Czaplinkiem, 56 osób zmarło w Czaplinku, 5 osób zmarło poza 
granicami kraju).  
 
Monika Doroba, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 
 

Złote gody państwa Wiesławy i Józefa Wysockich z Drahimka 
 

28 grudnia 2022 r. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 
wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 
państwa Wiesławy i Józefa Wysockich z Drahimka.  
 
Szanowni Jubilaci związek małżeński zawarli 25 czerwca 
1972 r. w Czaplinku. Przysięgę małżeńską 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. 
 
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Wspólnie przeżyte 50 lat to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich 
młodych małżeństw. 
 
Szanowni Jubilaci za wspólnie spędzone lata składamy Wam jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego 
uznania. Niech przyszłe, długie lata życia małżeńskiego upływają Wam w zdrowiu, a dalsza droga będzie radosna i 
szczęśliwa.  
 
Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 

Jubileusz 90-lecia pana Kazimierza Manikowskiego z Kołomątu 
 
14 stycznia 2023 r. jubileusz 90-lecia obchodził pan Kazimierz Manikowski  
z Kołomątu. Z tej okazji szanownego Jubilata odwiedził Burmistrz Czaplin-
ka Marcin Naruszewicz.  
 
Na ręce Pana Kazimierza wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści burmistrz przekazał kosz podarunkowy. Życzymy dostojnemu Jubilato-
wi dalszych spokojnych lat oraz uśmiechu i pogody ducha na co dzień. 
 
 
Małgorzata Fedorowiat – Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy 
 

17 grudnia 2022 r. na Rynku Miejskim w Czaplinku odbył się tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy. Wydarzenie otworzył 
i poprowadził Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz. Przestrzeń rynku wypełniła magia zbliżających się świąt. Na 
wszystkich odwiedzających czekały liczne stoiska przygotowane przez lokalnych i przyjezdnych wystawców, na których 
można było znaleźć rozmaitość jadła, ozdób, wyjątkowych dekoracji i podarków pod choinkę. Ku uciesze dzieci tętniący 
życiem kiermasz uatrakcyjnił swoją wizytą Święty Mikołaj i Śnieżynka.  
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Wszyscy chętni mogli sobie zrobić zdjęcie z tą 
sympatyczną parą w saniach zaprzęgniętych w renifery  
lub w specjalnie przygotowanym na tę okazję domku. 
Blask światełek i przyjazne dźwięki w tle stworzyły 
niezapomniany klimat. Było biało, mroźnie, pięknie… 
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom jarmarku, a także 
wszystkim osobom, firmom za zaangażowanym w 
organizację jarmarku. W szczególności: ZGK - Czaplinek, 
Nadleśnictwo Czaplinek, Adi-Bud i tajemniczemu 
sponsorowi. 
 
Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury 
 

Świąteczne spotkania w Czaplineckim Ośrodku Kultury 
 
Czas przedświąteczny zachęca do rozmów, podziękowań, podsumowań dotychczasowych 
działań, a także do prezentacji nabytych umiejętności. 
 
W grudniu odbyły się przedświąteczne spotkania studia wokalnego prowadzonego przez 
Esterę Naczk-Suską - Studio Piosenki „Esti” oraz uczestników zajęć tanecznych pod 
kierownictwem wyjątkowego trenera Bizona Sławomira Wegnera – Studio Tańca 
„Beezone”. Był to cudowny czas zwiastujący zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. 
Rodzinnie, nastrojowo i niezwykle smacznie. 
 
Dziękujemy instruktorom, rodzicom i opiekunom za przygotowanie spotkań a młodym 
artystkom i artystom życzymy spełnienia twórczych marzeń! 
 
Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Zimowo i świątecznie w Gminnej Bibliotece Publicznej z teatrzykiem Kamishibai 
 

Dziewięć grup przedszkolnych z Przedszkola Publicznego w Czaplinku (łącznie prawie 140 osób) odwiedziło w ostatnich, 
przedświątecznych dniach bibliotekę. Okazją i tematem spotkań były oczywiście zbliżające się święta Bożego Narodzenia 
oraz szalejąca za oknami zima, z której przedszkolaki niezmiernie się cieszyły.  
 
Dzieci wysłuchały „zimowych” bajek  prezentowanych z użyciem teatrzyka Kamishibai. Były to: „Królowa śniegu”, „Pani 
Zamieć” oraz „Dziewczynka z zapałkami”, a ich uniwersalne przesłanie stanowiło doskonały pretekst do rozmowy  
z dziećmi o potrzebie dzielenia się z innymi oraz o konieczności pomagania słabszym i biedniejszym. 
 
Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Mała książka – wielki człowiek 
 

Grono naszych małych czytelników, którzy zostali laureatami projektu „Mała książka – wielki 
człowiek znowu się powiększyło! Dla nas – bibliotekarzy, to powód do dumy i wielkiej  
radości. Tym razem Dyplomem Małego Czytelnika został uhonorowany  Aleksander Kiewlicz, 
który zebrał dziesięć naklejek na specjalną Kartę Małego Czytelnika. Oprócz pamiątkowego 
dyplomu Olek otrzymał okolicznościową przypinkę i naklejki super czytelnika. Serdecznie  
gratulujemy Aleksandrowi i rodzicom, z którymi odwiedzał bibliotekę! Wszystkich rodziców 
gorąco zapraszamy wraz z dziećmi do wizyt w naszej bibliotece i aktywnego udziału  
w projekcie. 
 
Katarzyna Jesionek, mł. bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku  
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„Paczuszka dla maluszka” – ogólnopolska akcja charytatywna w Przedszkolu 
Publicznym w Czaplinku. 
 
W naszym przedszkolu uczymy wychowanków, że warto dzielić się 
dobrem, niekonieczne materialnym. Czasami wystarczy dobre słowo, 
przyjazny gest… Dobro powraca. W ciągu całego roku nie brakuje okazji  
do uczestnictwa w akcjach charytatywnych. Jako przedszkolna społeczność 
bierzemy udział w różnych formach pomocy: organizujemy kiermasze, 
gromadzimy plastikowe nakrętki, suchą karmę dla zwierząt ze schronisk. 
 
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym każdy z nas 
odczuwa ogromną potrzebę dzielenia się z innymi. W ubiegłym miesiącu 
Przedszkole Publiczne w Czaplinku włączyło się w ogólnopolską akcję 
bożonarodzeniową, do której od 2013 roku zaprasza Fundacja Małych 
Stópek. Jej adresatami są instytucje takie jak: domy dziecka, domy małego 
dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Prezenty zgromadzone pod 
naszymi przedszkolnymi choinkami: artykuły kosmetyczne dla dzieci oraz 
słodycze, zostały przekazane do Wielospecjalistycznej Placówki Pomocy 
Rodzinie w Szczecinku. Beneficjentom akcji trudno było ukryć radość  
i wzruszenie i nam również. Z pewnością nasza pomoc jest ważna i bardzo 
potrzebna. Pamiętajmy o tym, bo wdzięczność i radość w oczach, 
szczególnie obdarowanych dzieci jest nie do opisania. Jeden człowiek nie 
zmieni świata. Pomagając sobie nawzajem może uda się nam zmienić świat jednego człowieka?  
 
Naszym świątecznym aniołom – rodzicom i dzieciom z Przedszkola Publicznego w Czaplinku - za wrażliwość, otwierającą 
serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra i życzliwość - DZIĘKUJEMY! 
 
Karolina Uszakiewicz, koordynator akcji, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Świąteczne wycieczki przedszkolaków 
 
14 grudnia 2022 r. cztery grupy przedszkolaków: „Sowy”, „Sokoły”, „Orlęta” i „Żabki” z Przedszkola Publicznego w Czaplin-
ku wybrały się na fantastyczną wycieczkę do Dygowa - Parku Pomerania. 
 
Dzieci, zanim rozpoczęły szalone zabawy zostały zabrane przez elfy na warsztaty plastyczne, gdzie samodzielnie ozdabiały 
styropianowe bombki. Jednym z głównych punktów programu była wizyta u Świętego Mikołaja, któremu przedszkolaki 
wręczyły narysowane wcześniej listy. Po emocjonującym spotkaniu z białobrodym dzieci ruszyły na halę zabaw, bogatą  
w place zabaw typu małpi gaj, zjeżdżalnie, baseny z kulkami, trampoliny i różnego rodzaju wspinaczki. Radości nie było 
końca. W międzyczasie przedszkolaki zjadły także pyszny obiad. 
 
Po kilkugodzinnych atrakcjach dzieci zmęczone, lecz szczęśliwe bezpiecznie wróciły  
do Czaplinka. 
 
Jolanta Mazur, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Wernisaż poplenerowej wystawy „V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 
Stacja Kultura 2022" w Szczecinku z udziałem  
burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza 
 

5 stycznia 2023 r. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz otrzymał zaproszenie do 
Galerii Sztuki Zamek w Szczecinku, gdzie odbywał się wernisaż ubiegłorocznej 
poplenerowej wystawy „V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 
2022" w Siemczynie. Promocja i szerzenie kultury to niezwykle ważny temat, dlatego  
od kilku lat Gmina Czaplinek wspiera to wydarzenie finansowo. 
 
Uczestnictwo w wernisażu było okazją do podziwiania wykonanych prac malarskich i 
rzeźbiarskich przez artystów z całej Polski, jak również przedstawicieli z Niemiec, Ukrainy 
i Irlandii. Podczas pleneru można było również oglądać prace wykonane przez naszych 
lokalnych artystów panią Krystynę Masiukiewicz i pana Edwarda Szatkowskiego. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a wrażenia artystyczne na długo pozostaną  
we wspomnieniach uczestników wernisażu. 
 
Więcej zdjęć można obejrzeć na Facebooku Stacja Kultura. 
 
Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

Zasady korzystania z logo Szwajcarii Połczyńskiej  
 
Gmina Czaplinek podjęła współpracę w zakresie promocji i rozwoju mikroregionu 
„Szwajcaria Połczyńska”. Działanie to służy m.in. rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi 
turystyki, kultury i promocji gminy Czaplinek. 
 
Zachęcamy lokalnych usługodawców oraz producentów do firmowania swoich produk-
tów i usług marką Szwajcaria Połczyńska. Szczegóły w tej sprawie określone zostały  
w zarządzeniu Nr 18/2023 Burmistrza Czaplinka z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie logo 
Szwajcarii Połczyńskiej oraz zasad i zakresu jego stosowania. Uzyskanie zgody na używa-
nie logo wymaga uprzedniego złożenia wniosku do Burmistrza Czaplinka. 
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.czaplinek.pl w zakładce Turystyka-
Szwajcaria Połczyńska.  
 
Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

Nowy Defibrylator AED i zestawy apteczek 
 
Dzięki staraniom Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku ze środków pozyskanych 
z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku 
zakupiono Defibrylator AED oraz zestaw apteczek a także gadżety do prowadzenia 
działań profilaktycznych. AED oraz zestaw „Traumakit” służyć będzie mieszkańcom 
Gminy Czaplinek. Sprzęt do ratowania życia docelowo znajdować się będzie w radio-
wozie Straży Miejskiej.  W tym roku strażnicy uczestniczyli czynnie w kilku działaniach 
reanimacji osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. 
 
Dziękujemy pani Wioletcie Cylkowskiej – Przewodniczącej GKPiRPA oraz  
Burmistrzowi Czaplinka Marcinowi Naruszewiczowi za pomoc w realizacji pomysłu.  
 
Krzysztof Leśniowski, Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku. 
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Kolejna realizacja projektu 
„Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja 
Zapomnianych Miejsc" 
 

11 stycznia 2023 r. ogłoszone zostały wyniki naboru 
w Programie Społecznik na lata 2022-2024 
realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego. Miło nam poinformować, 
że w gronie laureatów po raz piąty znalazło się 
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne 
TEMPELBURG z Czaplinka, które zgłosiło swój projekt pod nazwą  „Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Zapomnianych 
Miejsc''. 
 
Na blisko 148 zgłoszonych inicjatyw w subregionie C, obejmującym powiaty choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński 
oraz wałecki, projekt stowarzyszenia „Tempelburg” został doceniony otrzymując 93 punkty na 100 możliwych. 
W ramach tego zadania, poprzez rewitalizację zaniedbanych cmentarzy, zadbamy o przywrócenie pamięci o byłych 
mieszkańcach tych ziem. Mamy ogromną nadzieję, że „Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc'', będzie 
projektem cyklicznym, który przyczyni się do ocalenia od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych 
wśród łąk, pól i lasów w gminie Czaplinek oraz w powiecie drawskim.  
 
Tym razem pojawimy się w miejscowości Jankowo w gminie Drawsko Pomorskie, gdzie przeprowadzimy prace na starym 
XIX w. cmentarzu ewangelickim. Realizacja projektu przeprowadzona zostanie na przełomie kwietnia /maja i będzie 
kontynuacją naszych działań rozpoczętych w 2019 roku w ramach programu „Rewitalizacja Miejsc Pamięci”, które 
dotychczas odbyły się w Miłkowie, Nakielnie pomiędzy Czaplinkiem a Łubowem (katastrofa samolotu LIM 6) oraz w 
miejscowości Uraz. 
 
Realizowany przez samorząd województwa zachodniopomorskiego Program „Społecznik" to szansa dla organizacji 
pozarządowych i związanych z nimi grup nieformalnych na zdobycie funduszy na realizację własnych pomysłów ważnych 
dla lokalnych społeczności. 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy. 
 
Mariusz Kapczuk, prezes SHK TEMPELBURG 
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – licytacje internetowe 
 
Od wielu lat gmina Czaplinek włącza się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz aukcji, które 
prowadzone będą podczas 31. Finału WOŚP, 29. stycznia 2023 r. w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku
(organizatorem jest Czaplinecki Ośrodek Kultury) prowadzone są również aukcje internetowe za pośrednictwem portalu 
Allegro. 

 

Darczyńcy z terenu gminy Czaplinek przekazują przedmioty bądź usługi 
do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
Urzędu Miejskiego, a następnie są one wystawiane w poszczególnych 
aukcjach. 
 
Linki do poszczególnych aukcji znajdą Państwo na stronie 
www.czaplinek.pl oraz na czaplineckim Facebooku.  
 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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Podsumowanie startów  
w zawodach jesienno-zimowych 2022 
pana Jana Dymeckiego  
 
Sezon kolarski, letnio-jesienny 2022 zakończył się wieloma 
sukcesami naszego czaplineckiego kolarza Jana Dymeckie-
go.  
 
W październiku 2022 rozpoczęły się wyścigi crossowe. Pan 
Jan po 12 latach postanowił wziąć w nich udział, by przy-
pomnieć sobie technikę jazdy crossowej. Innym celem 
udziału w zawodach było utrzymanie wagi i poprawienie 
techniki jazdy. Wystartował w I etapie Stevens Cyclocross 
Cup w Choszcznie, w klasie MTB open, w którym wzięło udział 56 zawodników. Pan Jan zajął 19 miejsce. 
 
Drugi etap odbył się tydzień później w Myśliborzu. Trasa tego etapu w ocenie pana Jana zadowalająca, kibice na trasie 
mocno dopingujący, nasz kolarz z ogromną energią wysuwa się na 14 pozycję. Niestety w IV rundzie w rowerze rozrywa 
się łańcuch, przy okazji uszkadzając lewe kolano. Następstwem tego jest przymusowa rezygnacja z dalszego wyścigu, a 
kolejne 5 tygodni to tylko lekkie treningi,  rehabilitacja nogi, tym samym rezygnacja z trzech kolejnych etapów Stevens 
Cup. Powrót do udziału w Cyclocross Cup nastąpił w grudniu 2022 r., gdzie podczas zawodów w Wałczu oraz Nowogar-
dzie pan Jan uplasował się na 12 pozycji open.   
 
Dobra kondycja, jak również mocne 12 miejsce open napędziły naszego kolarza do intensywnych przygotowań do finału, 
który zaplanowano na 2 stycznia 2023 r. w Pogorzelnicy. Niestety przeziębienie i grypa pozbawiły kolarza możliwości 
udziału w finale Stevens Cyclocross Cup.  
 
Początek roku 2023 to ponownie lekkie treningi i próba doprowadzenia organizmu do równowagi. Plany na pierwsze mie-
siące roku to usprawnienie roweru i przygotowania do gravelowych wyścigów, co według naszego mistrza kolarstwa jest 
bardzo atrakcyjną formą zawodów. Jednocześnie nie zabraknie startów szosowych, które już w kwietniu ruszą pełną parą.  
Życzymy zdrowia oraz kolejnych sukcesów.  
 
Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

Finał Wojewódzki Licealiady w tenisie stołowym 
 

20 grudnia 2022 r nasz Zespół Szkół kolejny raz – trzeci z rzędu – był  
gospodarzem Finału Wojewódzkiego LICEALIADY –Mistrzostw  
Województwa Zachodniopomorskiego szkół ponadpodstawowych. 
W Czaplinku gościliśmy wyłonione w eliminacjach trzynaście najlepszych 
reprezentacji – ekipy z Koszalina, Trzebiatowa, Szczecina, Dębna,  
Goleniowa, Gryfic, Połczyna Zdroju, Reska, Świdwina. 
 
Nasze dziewczęta – Anika Słowińska i Anna Wojciechowicz –
ubiegłoroczne brązowe medalistki, a wcześniej wicemistrzynie wojewódz-
twa – w bardzo silnej grupie dziewcząt ponownie zameldowały się na  
podium. Zdobyły kolejne wicemistrzostwo województwa zachodniopomorskiego, ustępując jedynie reprezentantkom 
XII LO Szczecin, regularnie grającym w swoich klubach w rozgrywkach ligowych. Opiekunem drużyny i organizatorem  
zawodów finałowych jest Marek Mikołajczuk. 
 
Chcielibyśmy gorąco podziękować za pomoc w organizacji i sędziowaniu panu Romanowi Polewczakowi i panu Stefanowi 
Twarogowskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Tenisa Stołowego CZAPLA z Czaplinka, naszym niezawodnym przyjaciołom, 
a także Urzędowi Miejskiemu w Czaplinku za udostępnienie hali widowiskowo-sportowej. 
 
Zespół Szkół w Czaplinku 
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Mikołajki i turniej minisiatkówki  
w KPS Czaplinek 
 

W sobotę 10 grudnia 2022 r. siatkarki KPS Czaplinek z klas 3 i 4 
szkoły podstawowej udały się do Szczecina na pierwszy turniej  
w kat. „2" w ramach wojewódzkiej ligi minisiatkówki. W zawodach 
udział wzięło blisko 200 młodych zawodniczek z 80 zespołów, zaś 
nasz klub wystawił 4 drużyny, które rozegrały po 7-8 spotkań.  
Dla dziewczyn było to bardzo duże przeżycie, ponieważ był to ich 
pierwszy start w rozgrywkach minisiatkówki. Głównym celem 
wyjazdu była możliwość rywalizacji z najlepszymi zespołami  
w województwie oraz zebranie nauki i doświadczenia. To co jest 
budujące, to zaangażowanie podczas gry i wzajemne wspieranie  
się każdego zespołu. 
 
W niedzielne przedpołudnie 11 grudnia 2022 r. w hali widowiskowo- sportowej w Czaplinku odbyły się klubowe Mikołajki 
dla naszych najmłodszych adeptów, dzieci od lat 6 do 12. Połączone zespoły uczestniczyły w sportowej rywalizacji, gdzie 
musiały wykazać się niemałą sprawnością, aby w sposób szybki, zwinny i poprawny pokonywać wszelkie przeszkody, a to 
wszystko pod bacznym okiem Św. Mikołaja, który przypatrywał się z góry młodym sportowcom. 
 
Po ukończeniu ostatniego zadania sportowego i chwili przerwy na parkiecie pojawił się Św. Mikołaj, który zapraszany przez 
dzieci oznajmił, że wszyscy rywalizowali bardzo dzielnie i tym samym zasłużyli na wyczekiwane prezenty, aby po chwili 
wręczyć je każdemu uczestnikowi. 
 
Dziękujemy wszystkim przybyłym kibicom za głośny doping podczas zawodów, który na pewno pomógł młodym 
sportowcom pokonywać wszystkie przeszkody. Dziękujemy również Pani Agnieszce Żbikowskiej za profesjonalną relację 
zdjęciową oraz naszemu kierownikowi Łukaszowi Smoleńskiemu za materiał filmowy z tego wydarzenia. Naszym 
zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy i życzymy, aby swoją postawą na treningach zaprosiły Św. Mikołaja na kolejne 
Mikołajki, a to już w roku 2023. 
 
Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z obydwu wydarzeń oraz nagrania filmowego z klubowych Mikołajek, 
które znajdują się na profilu naszego klubu na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/kpsczaplinek. 
 
Krzysztof Rosiak, prezes i trener KPS Czaplinek 

Mikołajki w Akademii Piłkarskiej Czaplinek 
 

W czwartek 15 grudnia 2022 r. Św. Mikołaj odwiedził młodych zawodników Akademii Piłkarskiej Czaplinek. Mikołajki  
rozpoczęły się o godzinie 16.00 w hali sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Spotkanie Mikołajkowe to czas, kiedy 
wszystkie dzieci z klubu mogły spotkać się razem w jednym miejscu. Mikołajki rozpoczęły się powitaniem zawodniczek, 
zawodników, trenerów oraz rodziców. W oczekiwaniu na Św. Mikołaja czas artystycznie umiliła nam Nina Meszka  
śpiewając świąteczne piosenki i wprowadzając nas w świąteczny klimat.  
 
Po występie Prezes AP Czaplinek podziękował Panu Mieczysławowi Roszukowi za wieloletnią pracę w klubie w imieniu 
Zarządu, rodziców oraz zawodników.  
 
Niespodziankę dla trenera przygotowali również zawodnicy i rodzice Żaków młodszych. Z okazji narodzin syna trenera 
Bartka, jego podopieczni wręczyli mu upominek. Po tej uroczystości do hali przybył długo oczekiwany Mikołaj, który  
przywitał się z dziećmi i rozdał prezenty. Każde z dzieci zapewniało Mikołaja, że było grzeczne i zasługuje na podarunek. 
Wszystkie dzieci były szczęśliwe i z uśmiechem zapraszały Św. Mikołaja za rok. 
 
Dziękujemy trenerom, rodzicom, Ninie, Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się  
w pomoc i organizację całej imprezy. 
 

Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek  
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Zespół Akademii Piłkarskiej Czaplinek rywalizował w Pile 
 

W piątek 6 stycznia 2023 r. drużyna Akademii Piłkarskiej 
Czaplinek rocznik 2013 trenera Adama Marczaka rozegrała 
bardzo dobry turniej w Nowym Roku w Pile. Gospodarzem 
zawodów była Akademia Piłkarska Reissa Piła. W turnieju 
zagrały drużyny z Czarnkowa, Nakła nad Notecią, 
Jastrowia, Piły, Stróżewa oraz z Czaplinka.  
 
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Zawody 
rozgrywane były systemem każdy z każdym bez 
klasyfikacji końcowej.  W całym turnieju nasz zespół 
przegrał tylko jeden mecz z APR Piła. Poza tym zremisował 
z najlepszą drużyną turnieju Junior Nakło Nad Notecią 
oraz wygrał z trzema pozostałymi zespołami. 
 
Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik naszej 
drużyny Ksawery Pauliński (strzelił kolejna bramkę z całego boiska). Najlepszym strzelcem był Szymon Biegajło - 4 bramki 
(miał tyle samo bramek co zawodnik z Nakła i to on został decyzją organizatorów królem strzelców). 
 
W turnieju wzięli udział: Ksawery Pauliński, Szymon Biegajło, Szymon Młynarczyk, Wojtek Pawlik, Michał Stępniak, Filip 
Michalski, Alan Powierski, Antek Łesyk oraz Mateusz Baczyński. 
 
Zachęcamy do odwiedzania strony naszego klubu: www.apczaplinek.pl. 
 
Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 

Akademia Piłkarska Czaplinek zagrała w Stargardzie 
 
W sobotę 7 stycznia 2023 r. zespół Akademii Piłkarskiej Czaplinek rocznik 2014 wziął udział w turnieju „BŁĘKIT CUP"  
rozgrywanym na hali sportowej w Stargardzie. Gospodarzem była Akademia Piłkarska Błękitni Stargard. 
 
Jak zawsze kiedy pojawia się AP Czaplinek nie brakuje świetnych zagrań, dryblingów oraz pięknych bramek. Turniej nie 
był łatwy ponieważ drużyny biorące w nim udział prezentowały bardzo wysoki poziom a mimo to nasi zawodnicy spisali 
się znakomicie. Zawody odbyły się bez klasyfikacji końcowej ale i tak każdy z zawodników był zwycięzcą tego dnia zabie-
rając po turnieju bagaż doświadczeń, uśmiech na twarzy oraz okazały medal. Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny 
został wybrany Stanisław Kaniewski a najlepszym strzelcem drużyny Kuba Rutkowski. Warto również nadmienić, że jedną 
z bramek strzelił debiutant w naszym zespole Oliwier Patoka. 
 
Podziękowania dla Rodziców za wspaniały i kulturalny doping oraz dla kierowcy za bezpieczny dojazd i powrót  
do Czaplinka. 
 
W turnieju udział wzięło w sumie 8 drużyn: 
AP Błękitni Stargard I, OKS Prawobrzeże Szczecin, AP Gwardia 
Koszalin I, Ina Goleniów, AP Błękitni Stargard II, AP Gwardia 
Koszalin II, AP Czaplinek, Future Football Club Szczecin 
 
AP Czaplinek reprezentowali: Kaniewski Stanisław, Rutkowski 
Kuba, Bołdysz Aleksander, Głowa Wojciech, Młynarczyk Kuba, 
Swędzikiewicz Jan, Meszka Antoni, Oliwier Patoka, Matuszak 
Kacper, Fujarski Tymoteusz. 
 
Zachęcamy do odwiedzania strony naszego klubu: www.apczaplinek.pl 
 
Autor: Erwin Biegajło - Akademia Piłkarska Czaplinek 
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