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ZMIANA GODZIN PRACY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

W URZĘDZIE MIEJSKIM
Uprzejmie informujemy mieszkańców, że od

Dobiegają końca prace spisowe w ramach Narodowego

1 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku będą

Spisu Powszechnego. 16 czerwca 2011 r. zakończył się samo-

obowiązywały następujące godziny pracy:
od poniedziałku do środy od 700 – 1500,
00

00

w czwartek od 7 – 16 ,
00 –

w piątek od 7

00

14 .

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Czaplin-

spis internetowy, a spis prowadzony w terenie przez rachmistrzów potrwa do 30 czerwca 2011 r. Rachmistrzowie spisowi
po 16 czerwca br. odwiedzą respondentów, którzy nie ukończyli rozpoczętego samospisu internetowego bądź w jego trakcie
popełnili błąd przy uzupełnianiu formularza spisowego.

ka oraz Zastępca Burmistrza Czaplinka przyjmują intere-

W związku z powyższym mając na względzie usprawnie-

santów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek

nie pracy rachmistrzów spisowych uprzejmie prosimy miesz-

w godz. 9.00 - 11.00 oraz w każdy czwartek w godz.

kańców gminy o ich przyjęcie i udzielenie im informacji w za-

13.00 – 16.30.

kresie objętym tegorocznym spisem.
Małgorzata Gozdek

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno Narodowego

Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

Spisu Powszechnego jak i pracy rachmistrzów uzyskać można
w

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Gminnym

w Czaplinku,

Biurze
pok.

Spisowym
nr

9

lub

przy
pod

Urzędzie

Miejskim

numerem

telefonu

94 37 26 256.

22 czerwca 2011 roku w szkołach, dla których orgaMonika Poliwka
Lider Gminny

nem prowadzącym jest Gmina Czaplinek odbyło się
zakończenie roku szkolnego 2010/2011, podczas którego
Burmistrz Czaplinka uczniom, którzy osiągnęli wysokie

TERMIN PŁATNOŚCI

miejsca w konkursach i olimpiadach wręczył dyplomy gratulacyjne i nagrody książkowe. Uczniowie, którzy byli ak-

Przypominamy, iż 15 maja 2011r. minął termin płat-

tywni sportowo i zajęli wysokie miejsca z rąk Burmistrza
otrzymali dyplomy i śpiwory.

ności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Osoby, które nie uiściły powyższych należności w terminie

Barbara Dąbrowska –Łątkowska
Inspektor ds. oświaty

proszone są o niezwłoczne uregulowanie zobowiązania pieniężnego dokonując wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

OFERTY PRACY
Informujemy, że od dnia 13 czerwca 2011r. istnieje w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, pok. Nr 1 możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.
Oferty będą aktualizowane w każdy poniedziałek
i wykładane do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Kałamajska -Inspektor
ds. ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski
w Czaplinku, ul. Rynek 6, pok. Nr 1, tel. 094 37 26 245

w Czaplinku w PBS o/Czaplinek nr 86 8581 1027 0400 0505 2000
0003. Na dowodzie wpłaty należy podać numer decyzji.
W przypadku nieuregulowania należności podatkowych,

zostanie

wszczęte

postępowanie

egzekucyjne

w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków
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Oświata
ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ
ZATWIERDZONE
Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania, dyrektorzy szkół i przedszkola
przedłożyli do organu prowadzącego arkusze organizacji
szkół, na rok szkolny 2010/2011.
Arkusze zostały przeanalizowane przez Burmistrza
i pracownika oświaty pod kątem zgodności z prawem oraz
wytycznymi, które stanowią, jednolite zasady organizacji
pracy placówek oświaty.
Przygotowane przez dyrektorów arkusze organizacyjne zostały przeanalizowane przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, a następnie zatwierdzone przez Burmistrza
Czaplinka.

>>>>>
Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą w czterech segmentach:
- maturzyści pochodzący z rodziny byłego pracownika ppgr składają wnioski w segmencie IA.
- maturzyści, którzy w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej
uczestniczyli w III etapie olimpiad przedmiotowych - segment IB.
- obecni lub byli wychowankowie rodzin zastępczych lub placówek

opiekuńczo-wychowawczych

typu

socjalizacyjnego

(państwowych domów dziecka) - segment IC.
- maturzyści posiadający rekomendację jednej z pozarządowych
organizacji lokalnych współpracujących z Programem - segment
II.
Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych
ratach po 500 zł.
Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze

Barbara Dąbrowska –Łątkowska

będą aktywne od 1 lipca 2011 roku.
Termin składania wniosków on-line upływa 16 sierpnia

Inspektor ds. oświaty

2011 roku.

STYPENDIA POMOSTOWE
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Pol-

Szczegółowe informacje o Programie i Regulamin wraz
dokumentami koniecznymi do ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

sko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Ban-

Barbara Dąbrowska –Łątkowska

kiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją

Inspektor ds. oświaty

BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń
i Kompetencji, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz koalicją lokalnych orga-

„LEŚNE LUDKI...- ZANIM ZOSTANĘ

nizacji pozarządowych ogłosiła X edycję Programu Stypen-

PRZYRODNIKIEM”

diów Pomostowych.
Program adresowany jest do maturzystów 2011,

Informuję, że Przedszkole Publiczne w Czaplinku złożyło

którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych)

list intencyjny w ramach czwartej edycji konkursu grantowego

studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym

„Na dobry początek!” ogłoszonego przez Fundację Banku Gospo-

lub dwustopniowym w polskich

darstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego o dofinansowanie

państwowych

uczelniach

mających uprawnienia magisterskie.

projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkają-

O stypendia w ramach X edycji Programu Stypendiów
Pomostowych zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną

cych na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys.
mieszkańców.

Przedsiębiorczości mogą ubiegać się maturzyści spełniający

List intencyjny został złożony w ramach ścieżki I tj. nowa-

łącznie następujące kryteria:

torskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do

- mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,

dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości

- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 970 zł netto

do 20 tys. mieszkańców objęte już edukacją.

(lub 1109 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posia-

Projekt „Leśne ludki...-zanim zostanę przyrodnikiem” za-

dające orzeczenie o niepełnosprawności);

kłada zapoznanie dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Czapli-

- osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niż-

nek z lasem i z łąką, jego mieszkańcami jak również dążenie do

szą niż 105 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostęp-

poszanowania przyrody, w tym prawidłowy stosunek do fauny

ny na stronie internetowej Programu),

i flory.

- dostaną się na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie
realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na
dowolną państwową uczelnię w Polsce.

Lista podmiotów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu zostanie ogłoszona 22.06.2011.
Barbara Dąbrowska –Łątkowska

>>>>>

Inspektor ds. oświaty
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Oświata, Gospodarka Komunalna
WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU I BROCZYNIE
Szkoła

Rok szkolny

Średnia szkoły

Średnia okręgu

SP Broczyno

20,71
2010/2011
SP Czaplinek
24,16
dla porównania poprzedni rok szkolny
Szkoła
Rok szkolny
Średnia szkoły
SP Broczyno
2009/2010
SP Czaplinek

Średnia powiatu

24,65

24,16

Średnia okręgu

20,30

Średnia województwa

23,79

24,42

Średnia powiatu
22,72

Średnia kraju
25,27

Średnia województwa

23,67

Średnia kraju

24,56

23,84

SEZON WYCIECZKOWY
Maj oraz początek czerwca to sezon wycieczek szkolnych i przedszkolnych i widoczny znak zbliżających się wakacji. W szkołach i przedszkolu z terenu Gminy Czaplinek
odbyło się już wiele bliższych i dalszych wycieczek po
Polsce i nie tylko, podczas których uczniowie mogli zwiedzić
m.in. urokliwe zakątki naszego kraju. W tym sezonie drogi
prowadziły naszych uczniów i dzieci do Trójmiasta, Szczecina, Kołobrzegu, Zieleniewa, Malborka, Fromborka i Berlina.
Wszystkie wycieczki zostały dofinansowane z budżetu Gminy Czaplinek.
Barbara Dąbrowska –Łątkowska
Inspektor ds. oświaty

KONTROLA SANEPIDU
W dniu 03.06.2011r została przeprowadzona kontrola przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim targowiska miejskiego
w Czaplinku.
Zakresem kontroli było sprawdzenie źródła pochodzenia sprzedawanych produktów żywnościowych w związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań na terenie
Niemiec wywołanych przez bakterię E.coli 0102stx2.
Kontrolujący inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości stanowiących naruszenie przepisów prawa żywnościowego w zakresie przeprowadzonej kontroli sanitarnej oraz
nie stwierdzono na stoisku handlowym warzyw pochodzących z terenu Niemiec.
Szczegółowy protokół z kontroli sanitarnej znajduję się
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DOFINANSOWANIE DLA GIMNAZJUM
Decyzją Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Gimnazjum w Czaplinku, zgłoszony przez Gminę Czaplinek projekt, został zakwalifikowany do programu „Youngster Plus”.
Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów gmin wiejskich poprzez realizację programu nauki języka angielskiego dla
uczniów klas III szkół gimnazjalnych w ramach zajęć dodatkowych.
W roku szkolnym 2011/12 z programu skorzysta 30 uczniów czaplineckiego Gimnazjum, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie.
Wartość dotacji wynosi 17 000 złotych przy szacunkowej wartości
projektu 29 630 złotych.
Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

STADION MIEJSKI
Zlikwidowany został stary, blaszany, brzydki i zardzewiały
garaż stojący przy ul. Parkowej – służył on jako magazyn pod potrzeby klubu LECH. Garaż tem po demontażu został sprzedany na złom.
Gmina Czaplinek za pozyskane środki zakupiła nowy estetyczny garaż, który został zamontowany na terenie stadionu.
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
W dniu 16.06 br. w Dzienniku Urzędu Województwa została
ogłoszona Uchwała Rady Miejskiej w sprawie strefy płatnego parkowania i będzie obowiązywać od 1 lipca br.
Opłaty za parkowanie będą pobierane od poniedziałku do
piątku w godz. 9.30 –16.30 i w soboty w godz. 9.30-13.30.
Opłaty za parkowanie pojazdu wynoszą:
za pierwszą godzinę parkowania –1zł, za drugą godzinę parkowania
–1,20 zł, za trzecią godzinę parkowania –1,40 zł, za czwartą i każdą
następną godzinę parkowania -1 zł, abonament tygodniowy 25 zł,
abonament miesięczny 100 zł.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

biuletyn informacyjny
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Gospodarka Komunalna, Inwestycje
KANALIZACJA SANITARNA

PARKING PRZY UL. PŁAWIEŃSKIEJ

UL. PIĘCIU POMOSTÓW
Problem uciążliwych zapachów wydobywających się

W terminie umownym zakończone zostały prace związane
z budową zjazdu i miejsc

postojowych

dla autobusów oraz

z kanalizacji sanitarnej przy ul. Pięciu Pomostów jest i był

utwardzenie placu na działce budowlanej nr 521 przy ul. Pławień-

przedmiotem działań ze strony służb Gminy i Zakładu Gospo-

skiej.
Wykonawca – ZRDMiU Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka

darki Komunalnej.
Dla ich złagodzenia wykonane zostało odpowietrzenie
dwóch studzienek rozprężnych w ul. Pięciu Pomostów oraz

przygotowuje dokumentację odbiorową. Przekazanie zadania do
eksploatacji nastąpiło z dniem 13.06.2011r.

wdrożony został proces neutralizacji ścieków preparatem do

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

usuwania siarkowodoru i eliminacji uciążliwości odorowych
„FERROX C1” w przepompowni ścieków w Drahimku na początku przedmiotowego układu kanalizacyjnego. Działania te
prowadzone od ponad 3 lat nie przyniosły znaczącej poprawy, chociaż ich wdrożenie stanowi jeden ze sposobów
zmniejszenia uciążliwości zapachowej pochodzącej ze ścieków przetłaczanych ze Starego Drawska i Drahimka.

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ
RODZ. „WISIENKA”
Wybrano wykonawcę odcinka sieci wodociągowej, RODz.

W pełni zadawalający efekt zostanie osiągnięty po

„Wisienka” stanowiącego uzbrojenie pozostałych działek. Zadanie

wykonaniu przepompowni pneumatycznej na rurociągu tran-

będzie realizowała firma PUH „INSTAL” s.c. z Wałcza za kwotę

zytowym PE 90x6,7mm tuż przed miejscowością Stare Draw-

15.000 zł. Prace zostaną wykonane do dnia 15.07.2011r.

sko, wykonaniu płuczki kanalizacyjnej bezpośrednio przy
studni rozprężnej

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

w ul. Pięciu Pomostów oraz założeniu

filtrów antyodorowych pod włazami studzienek kanalizacyjnych na długości kanału sanitarnego PVC 300 w tej ulicy.
Trzy biofiltry antyodorowe firmy „bioArcus” sp.zo.o.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

zawierające kasety węgla aktywnego zostały zamontowane

Zostały zakończone prace związane z budową sieci kanali-

6 czerwca na kanalizacji grawitacyjnej w ul. Pięciu Pomostów

zacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów do OW Zodiak. Wykonaw-

oraz cyklicznie odbywa się dodatkowe płukanie kanalizacji w

ca przygotowuje dokumentację odbiorową.
Wykonane zadanie pozwoli na odprowadzenie grawitacyj-

tej ulicy.
Wykonanie przepompowni pneumatycznej w celu
umożliwienia odświeżania ścieków, której koszt wynosi ok.

ne ścieków z wszystkich ośrodków wypoczynkowych i nieruchomości zabudowanych przy ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

450.000 zł. możliwe będzie najwcześniej w budżecie 2012 r.
Zadanie to powinno zostać ujęte w projekcie budżetu, który
zostanie złożony do Rady Miejskiej.
Wdrożenie w całości rozwiązań w celu eliminacji odorów pozwoli na złagodzenie uciążliwości, które najdotkliwiej
dokuczają nieruchomościom zamieszkałym przy ul. Pięciu
Pomostów i terenom przyległym.
Marian Jerzy Rutowicz

REMONT DROGI GMINNEJ
Na wniosek Gminy Czaplinek Nadleśnictwo Świerczyna wykonało remont drogi gminnej Pławno – Żelisławie, która została
zniszczona w czasie wywozu drewna z obszarów leśnych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku

Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Na ogłoszone przez Gminę zaproszenie do złożenia ofert odpowiedziało 19 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożyła firma Cesspool Technology s.c. z Grocholina, za kwotę 19.900 zł. brutto.
W dniu 03.06.2011r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 20.10.2011r. Zakres projektu budowlanego
obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 5000 mb oraz 34 przyłącza do nieruchomości zabudowanych w m. Kołomąt.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
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Inwestycje, Organizacyjne
PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
Zakończone zostały prace związane z budową kom-

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

pleksu boisk sportowych Orlik 2012, z drogą dojazdową i zagospodarowaniu przestrzennym, jednym z etapów procedury
i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych planistycznej, mającej na celu uchwalenie miejscowego planu zai autobusów.

gospodarowania przestrzennego jest wyłożenie projektu miejscoWykonawca przygotowuje zadanie do odbioru. Prace zosta- wego planu do publicznego wglądu. Na przełomie czerwca
ły wykonane z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem.
i lipca wyłożone zostaną do publicznego wglądu 3 projekty zmian
Przekazanie do użytku wybudowanej infrastruktury miejscowego planu dla obszarów położonych na terenie Czaplindrogowej nastąpi po odbiorze końcowym całego zadania.

ka;

Marek Młynarczyk - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenKierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa nego miasta Czaplinka dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej,

- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

REMONTY BIEŻĄCE DRÓG GRUNTOWYCH
W miesiącach kwietniu i maju Zakład Remontu
Dróg, Mostów i Ulic, Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka wyko-

strzennego miasta Czaplinka dla terenu nad jeziorem Czaplino
w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka dla terenu przy ulicy Jeziornej.

nał remonty bieżące dróg gruntowych gminnych za łączną

Z rozwiązaniami zawartymi w w/w projektach zmian miej-

kwotę 28 799,93zł w miejscowościach: Drahimek, Żerdno,

scowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z progno-

Prosino, Żelisławie, Głęboczek. Piaseczno, Niwka, Miłkowo

zami oddziaływania na środowisko będzie mógł się zapoznać każ-

i Karsno.

dy w dniach od 14 czerwca do 12 lipca w siedzibie Urzędu w poZbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

koju nr 3b w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W ramach instytucji wyłożenia do publicznego wglądu, ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje przeprowadzenie

KONTROLE W URZĘDZIE

dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Dyskusja dotycząca wymienionych projektów planów miejsco-

Od 13 czerwca 2011 r. inspektorzy Regionalnej Izby

wych odbędzie się dnia 8 lipca 2011 r. o godzinie 13:00 w sali

Obrachunkowej w Szczecinie przeprowadzają kontrolę

konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Każdy, kto kwe-

kompleksową gospodarki finansowej Gminy Czaplinek za

stionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian miejscowego planu

lata 2007 – 2010. Zakończenie czynności kontrolnych pla-

zagospodarowania przestrzennego bądź

nowane jest 8 sierpnia 2011 r.

działywania na środowisko może wnieść swoje uwagi, które kiero-

w prognozach od-

W dniu 16 czerwca 2011 r. kontrolę problemową

wać należy do Burmistrza Czaplinka w terminie do 27 lipca 2011 r.

przeprowadził przedstawiciel Wydziału Nadzoru i Kontroli

Tomasz Wilczyński
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki terenami

Zachodniopomorskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w Szczecinie. Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia:
przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków, prowadzenie zbioru przepisów gminnych, w okresie od dnia
1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli.
Małgorzata Gozdek -Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

BADANIA PROFILAKTYCZNE
Zapraszamy mieszkańców Gminy Czaplinek
na badania osteoporozy. Badania odbędą się w ambulansie stacjonującym przy Urzędzie Miejskim w Czaplinku,
ul. Rynek 6 w dniu 29.06.2011r.w godz. 8.00-10.00.
Koszt badania: 30 zł. Badanie przeznaczone jest dla
wszystkich osób po 20 roku życia.
Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

SESJA ABSOLUTORYJNA
Informujemy, że w czwartek 30 czerwca 2011, o godz.
13.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbędzie się
VII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. Najważniejszym punktem
obrad będzie zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czaplinek za 2010 rok i w związku z tym podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czaplinka.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału
w Sesji lub do wysłuchania „na żywo” transmisji w Internecie.
Nagranie emitowane będzie na stronie www.czaplinek.pl
Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

biuletyn informacyjny
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Podatki, Profilaktyka
OPŁATA MIEJSCOWA
Osoby pełnoletnie, które jako inkasenci chciałyby pobierać opłatę miejscową w miejscowościach ustalonych przez
Radę Miejską na terenie Gminy Czaplinek proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Czaplinku
w celu uzyskania niezbędnych informacji i zawarcia umowyzlecenia.
Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% brutto od zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.
Rada Miejska ustaliła następujące miejscowości na
terminie Gminy Czaplinek, w których pobiera się opłatę miejscową: Czaplinek, Głęboczek, Rzepowo, Kołomąt, Machliny,
Nowe Drawsko, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Psie Głowy,
Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Stare Drawsko, Stare Kaleńsko,
Żerdno.
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych
przebywających dłużej niż jedną dobę w w/w miejscowościach
w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych
za każdy dzień pobytu w wysokości:
- 0,90 zł od dzieci i uczącej się młodzieży oraz emerytów
i rencistów,
- 1,50 zł od pozostałych osób.
Opłata pobierana jest w drodze inkasa.
Grażyna Rosiak
Inspektor ds. księgowości podatkowej

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
Wychodząc naprzeciw walce ze zjawiskiem przemocy w Gminie Czaplinek stworzono Gminny Zespół d/s przemocy w rodzinie
oparty na pracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Przy ścisłej współpracy z różnymi instytucjami powołany Zespół ma

pomóc wyeliminować problem

przemocy w naszych domach. Każdy uwikłany w zjawisko przemocy może uzyskać pomoc zgłaszając się do Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji lub Punktu
Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

W przypadku gdy wymienione jednostki nie będą w stanie pomóc
w rozwiązaniu zaistniałego problemu, skierują sprawę do Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Aby zminimalizować lub wyeliminować zjawisko przemocy
w naszej Gminie, jeśli jesteś ofiarom lub świadkiem przemocy
w twoim otoczeniu , często słyszysz awantury rodzinne, widzisz,
że jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną
troskę o osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci powiadom nas.
Na terenie Gminy Czaplinek Interdyscyplinarny Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa w następującym składzie:
- Małgorzata Turczyk – przedstawiciel MGOPS w Czaplinku,
- Małgorzata Machla - przedstawiciel MGOPS w Czaplinku,
- Małgorzata Nowacka – przedstawiciel GKPiRPA w Czaplinku
- Agata Guba – przedstawiciel Straży Miejskiej w Czaplinku,

MARSZ PROTESTACYJNY
Dnia 27 maja br. młodzież czaplineckich szkół odbyła
marsz, aby zaprotestować przeciwko uzależnieniom. Trasa
marszu wiodła od ul. Wałeckiej, przez Rondo Plac 3-marca,
dalej ulicą Długą, następnie Jagiellońską i zakończyła się na
rynku miejskim, gdzie na młodzież i opiekunów czekały m.in.
władze samorządowe Gminy Czaplinek, stoiska informacyjne
z materiałami informacyjnymi na temat uzależnień od nikotyny, narkotyków i alkoholu, a także program artystyczny związany z profilaktyką uzależnień, który został przygotowany
i zaprezentowany dla wszystkich przybyłych przez uczniów
Gimnazjum w Czaplinku.
Na ręce Policji i Staży Miejskiej w Czaplinku składamy
podziękowania za świetne zabezpieczenie trasy marszu,
przedstawicielom
Powiatowej
Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej oraz Starostwa Powiatowego z Drawska
Pomorskiego za zorganizowane stoiska i za pomoc w działaniach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom prowadzonych na terenie Gminy Czaplinek, wszystkim
uczniom i nauczycielom za udział w marszu.
Zorganizowany marsz był akcentem towarzyszącym
ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Stop narkotykom – Nie biorę”.
Małgorzata Nowacka -Podinspektor ds. Koordynacji GKPiRPA

- Renata Aleszko – przedstawiciel Gimnazjum w Czaplinku,
- Lidia Kucharska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
-Małgorzata

Kryczka

–

przedstawiciel

Szkoły

Podstawowej

w Broczynie,
-Celestyna Tomkowska -przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku,
- Konrad Kotowicz – przedstawiciel Komisariatu Policji w Czaplinku
-

Zbigniew

Bociański

–

przedstawiciel

Sądu

Rejonowego

w Drawsku Pomorskim.
Zdając sobie sprawę, jak odbierana jest w naszym środowisku lokalnym sprawa dzielenia się problemem przemocy
w szerszym środowisku informujemy , że wszelkie instytucje powołane do pomocy w rozwiązywaniu tego problemu obowiązuje
tajemnica i każda osoba zaangażowana w ich działalność na
pewno przestrzega tajemnicy zawodowej.
Małgorzata Nowacka
Podinspektor ds.. Koordynacji GKPiRPA
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Straż Miejska, Przetargi
NIELEGALNE WYSYPISKA ŚMIECI

BURMISTRZ CZAPLINKA

Nielegalne miejsca składowania śmieci są problemem,
z którym Straż Miejska zmaga się od wielu lat. W Gminie
część niezagospodarowanych terenów, mimo tabliczek
z ostrzegawczym napisem: "Wysypywanie śmieci surowo
wzbronione" jest pełna odpadów. W ostatnim czasie funkcjonariusze kolejny raz ujawnili nielegalne wysypisko w okolicach
Kołomątu.
Na miejsca nielegalnego składowania śmieci możemy
natknąć się na każdym kroku. Mimo zwalczania ich przez władze samorządowe i organizacje ekologiczne, bez dobrej woli
mieszkańców nic się jednak nie zmieni.

OGŁASZA CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
n a

s p r z e d a ż

n i e r u c h o m o ś c i :

- oznaczonej nr działki 223 o pow. 0,2613 ha, położonej przy
ul. Wiejskiej 33 w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 46.580,00 zł netto I PRZETAG ODBYŁ SIĘ

21.07.2010 r.,

II PRZETARG ODBYŁ SIĘ 14.10.2010 R., III PRZETARG ODBYŁ SIĘ
19.04.2011 r.
ZGODNIE Z MPZP DZIAŁKA PRZEZNACZONA JEST POD OGRODNICTWO

Uwaga cena została obniżona o 50%
************************************************
- oznaczonej nr działki 86/16 o pow. 0,3524 ha położonej w obrębie

Agata Guba

ewidencyjnym Piaseczno, KW

Starszy Strażnik Straży Miejskiej

69.100,00 zł netto oznaczonej nr działki 86/1 o pow. 0,2948 ha położo-

KO1D/00010580/9. Cena wywoławcza

nej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.

PROBLEM BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
Nie wyrzucaj mnie przed wakacjami! Pamiętaj, nie
jestem rzeczą! – pod takim hasłem rozpoczęła się akcja mająca przeciwdziałać wyrzucaniu zwierząt przed sezonem urlopowym.
Rozpoczynający się sezon urlopowy oznacza dla wielu
czworonogów duże cierpienie. Niewdzięczni właściciele psów
i kotów porzucają je w przypadkowych miejscach, zwierzęta
(dotąd "kochane"), teraz przeszkadzają w wyjazdach na letni
wypoczynek. Zjawisko porzucania zwierząt podczas wakacji
jest dowodem na emocjonalne "wyjałowienie" współczesnego
społeczeństwa, na jego zanikającą zdolność współodczuwania
i odpowiedzialności za innych. Straż Miejska zwraca uwagę,
że każdy, przy odrobinie dobrej woli i wrażliwości, znajdzie
miejsce na przechowanie swojego zwierzaka. U krewnych,
przyjaciół, u sąsiada czy też w hotelach dla zwierząt. Właściciele czworonogów wyrzucają je z samochodów na peryferiach miast, porzucają w lasach, na stacjach benzynowych,
przed schroniskami.
Agata Guba
Starszy Strażnik Straży Miejskiej

PŁYTKA WYOBRAŹNIA TO KALECTWO
Podczas wakacji spędzamy dużo czasu nad akwenami.
Niestety często pomysłowość nie idzie w parze z rozsądkiem.
Lekkomyślne skoki do wody mogą prowadzić do trwałego kalectwa. Według danych inicjatorów kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo" 740 osób rocznie w Polsce ulega urazom kręgosłupa, z czego 25-35 proc. (180-260 osób) doznaje urazu
rdzenia kręgowego. Największy procent, bo aż 61 proc. urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym, zanotowano w wyniku
skoku do wody. W związku z powyższym Straż Miejska w Czaplinku apeluje o rozsądek i rozwagę.
Agata Guba -Starszy Strażnik Straży Miejskiej

Cena wywoławcza 57.950,00 zł netto
I PRZETAG ODBYŁ SIĘ 23.09.2010 r., II PRZETARG ODBYŁ SIĘ
16.11.2010 r., III PRZETARG ODBYŁ SIĘ 24.03.2011 r.
DLA NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY NA ZABUDOWĘ MIESZKALNOPENSJONATOWĄ

Uwaga ceny zostały obniżone o 50%
- oznaczonej nr działki 532/25 o pow. 0,3627 ha położonej przy
ul Jaśminowej 4 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 78.050,00 zł netto
- oznaczonej nr działki 532/27 o pow. 0,2542 ha położonej przy
ul. Kalinowej 3 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 54.700,00 zł netto
- oznaczonej nr działki 532/28 o pow. 0,4892 ha położonej przy
ul. Kamiennej 2 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 105.250,00 zł netto
I PRZETAG ODBYŁ SIĘ 14.09.2010 R., II PRZETARG ODBYŁ SIĘ
16.11.2010 R., III PRZETARG ODBYL SIĘ 24.03.2011 R.
ZGODNIE Z MPZP JEST TO TEREN USŁUG, TEREN USŁUG TURYSTYKI

Na działkach nr 532/25, 532/27, 532/28 znajdują się słupy energetyczne. Zbycie działek nr 532/25, 532/27, 532/28 nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela sieci energetycznej nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo przesyłu energii elektrycznej .
dodatkowe informacje dotyczące zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:

•

wysokość zabudowy-do 2 kondygnacji w tym poddasze

użytkowe nie wyżej niż 9,0 m

•
•
•

geometria dachów-pochyłe dwu-lub wielospadowe
nachylenie połaci dachowych –do 45º
powierzchnia zabudowy-do 30% powierzchni działki

powierzchnia biologicznie czynna-minimum 40% powierzchni
Uwaga ceny zostały obniżone o 50%
>>>>>>>

*******************************************************
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Przetargi, Komunikaty
BURMISTRZ CZAPLINKA

>>>>
- oznaczonej nr działki 202/31 o pow. 0,1277 ha położonej

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości:

w obrębie ewidencyjnym Machliny, KW 19603.
Cena wywoławcza 21.120,00 zł netto

- oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej przy
I PRZETAG ODBYŁ SIĘ 23.09.2010 r., II PRZETARG ODBYŁ

ul. Różanej 7 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 75.500,00 zł netto

SIĘ 16.11.2010 r., III PRZETARG ODBYŁ SIĘ 24.03.2011 r.
DLA NIERUCHOMOSCI ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY NA ZABUDOWĘ LETNISKOWĄ

- oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej przy
ul. Różanej 6 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.

Uwaga cena została obniżona o 20%
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%

Cena wywoławcza 71.500,00 zł netto
W działce nr 532/9 i nr 532/13 położona jest sieć gazowa-wysokiego
ciśnienia,

a

dla

sieci

tej

ustanowiona

jest

strefa

ochronna

o szerokości 20 m, na której obowiązuje zakaz zabudowy. Zbycie
Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 r. o godz. 10.00

działki nr 532/9 i 532/13 nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustano-

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

wi na rzecz właściciela gazociągu nieodpłatnie i na czas nieoznaczony

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego

prawo przesyłu gazu.
ZGODNIE Z MPZP JEST TO TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki

JEDNORODZINNEJ, USŁUG TURYSTYKI

sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego w Cza-

- oznaczonej nr działki 14/2 o pow. 1,3264 ha położonej w Czaplinku,

plinku najpóźniej w dniu 1 lipca 2011 r. W dniu przetargu na-

w obrębie ewidencyjnym 02, przy drodze 163 Wałcz-Kołobrzeg.

leży okazać się dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone

Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1D-

przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na po-

/00027593/5.

czet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę

ZGODNIE Z MPZP JEST TO TEREN PRZEZNACZONY DLA TURYSTYKI

od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

OTWARTEJ NA OSRODEK CAMPINGOWY I POLE NAMIOTOWE

Cena wywoławcza 242.300,00 zł netto

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu

*******************************************************

jedynie z uzasadnionej przyczyny..

- oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha położonej w obrębie

INFORMACJE TEL. (094) 3726254 nieruchomosci@czaplinek.pl

ewidencyjnym Piaseczno, KW nr KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 136.900,00 zł netto
- oznaczonej nr działki 86/12 o pow. 0,2863 ha położonej w obrębie

POŻYTECZNE WAKACJE
- DOTACJE DLA GMINY CZAPLINEK
Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła wyniki konkursu pn. POŻYTECZNE WAKACJE 2011r., do którego Gmina
Czaplinek złożyła 16 wniosków.
Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 438 wniosków
(22 z województwa zachodniopomorskiego), dofinansowanie otrzymało 147, z czego 6 z terenu Gminy Czaplinek.
Dofinansowanie w wysokości 3.000 zł otrzymały projekty:
1. „Tęczowa Łąka”,

ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 112.000,00 zł netto
- oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 111.800,00 zł netto
DLA NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY NA ZABUDOWĘ MIESZKALNOPENSJONATOWĄ

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2011 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

2. „Wiejskie wakacje w harmonii ze zwierzętami” (Sołectwo
Pławno ),

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS o/Czaplinek 48

3. „Przystanek Broczyno”,
4. „Przewodnik po Rzepowie”,

8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu 8 lipca 2011 r. W dniu przetargu

5. „Opowiem Ci o Trzcińcu”,

należy okazać się dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez

6. „Zabawa w archeologów” (Sołectwo Żerdno).

osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość
odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (094) 3726254 nieruchomosci@czaplinek.pl
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Przetargi, Organizacyjne
WYBORY ŁAWNIKÓW

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
n a s p r z e d a ż n i e r u c h o m o ś c i
p o ł o ż o n y c h w C z a p l i n k u

- oznaczonej nr działki 265 o pow. 0,1660 ha położonej przy
ul. Kasztanowej 17 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02,
KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 59.328,00 zł
- oznaczonej nr działki 266 o pow. 0,1440 ha położonej przy
ul. Kasztanowej 19 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02,
KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 51.466,00 zł
ZGODNIE Z MPZP

TEREN PRZEZNACZONY JEST POD

MIESZKALNĄ
JEDNORODZINNĄ
I DROBNĄ PRODUKCJĄ

Z

ZABUDOWĘ

RZEMIOSŁEM

- oznaczonej nr działki 267 o pow. 0,1680 ha położonej przy
ul. Kasztanowej 21 w Czaplinku, w obrębie ewidencyjnym 02,
KW KO1D/00018120/3. Cena wywoławcza 58.212,00 zł
- oznaczonej nr działki 362 o pow. 0,0961 ha i nr działki 158/4
o pow. 0,0120 ha, położonej przy ul. Wiejskiej 3 w Czaplinku,
w obrębie ewidencyjnym 02, KW KO1D/00018120/3. Łączna
powierzchnia 0,1081 ha. Cena wywoławcza 43.214,00 zł
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST POD
ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ

***************************************************
- oznaczonej nr działki 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Jaśminowej 6, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 133.145,00 zł
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST
POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ,
- oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Jaśminowej 2, KW KO1D/00018366/9.

Do końca czerwca 2011 roku prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Czaplinek mogą
zgłaszać kandydatów na ławników sądowych na kadencję 20122015.
Ławnikiem może być wybrany ten kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat, nie przekroczył 70 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna
być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się
informację z Krajowego Rejestru Karnego, 2 aktualne fotografie,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie
był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska
nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zaproponował 6 osób
do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim oraz 1 osobę do Sądu
Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie.
Wybory na ławników odbędą się w miesiącu październiku

Cena wywoławcza 95.200,00 zł

2011 roku. Zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2011 r.

ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST

w Biurze Rady Miejskiej pok. Nr 6 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku
ul. Rynek 6.

POD USŁUGI, USŁUGI TURYSTYKI
Na działce nr 532/26 znajduje się słup energetyczny. Zbycie działki nastąpi pod warunkiem, że na-

Katarzyna Mazurek

bywca ustanowi na rzecz właściciela sieci energe-

Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

tycznej

nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo

przesyłu energii elektrycznej.
*****************************************

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS

- oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby
KO1D/00031455/7 i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisa- wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego w Czaplinku najpóźniej
na do KW KO1D/00005596/6, położonej w Czaplinku w obrębie w dniu 22 czerwca 2011 r. W dniu przetargu należy okazać się
ewidencyjnym 03. Łączna powierzchnia 0,1225 ha.
Cena wywoławcza 45.684,00 zł
ZGODNIE Z MPZP JEST TO TEREN PRZEZNACZONY
POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która
wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega
sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (094) 3726254 nieruchomosci@czaplinek.pl
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DOTACJA DLA GMINY CZAPLINEK
Gmina Czaplinek przy współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Czaplinek i PZW Koło w Czaplinku od 13 czerwca 2011r. realizuje projekt pn. „ Ekologiczne akcje integracyjno – edukacyjne” , który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w wysokości 11.970,00 zł.
W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzonych
9 zadań, akcji ekologicznych:
1. Porządkowanie brzegów jezior (13 i 20 czerwca 2011r.),
uporządkowanie brzegów dwóch jezior: Kaleńsko i jeziora
Broczyno.
2. „ Szanuj zieleń” (wrzesień 2011r.), 200 sztuk tabliczek
z
napisem „ Szanuj zieleń”, „Śmieci wyrzucaj do pojemników”.
3. Sprzątanie Świata (wrzesień 2011r.), porządkowanie terenów gminy
4. Jesienne porządkowanie rzeki Drawy (10 – 11 września
2011r.), porządkowanie rzeki na odcinku 28 km
5. „Posadź swoje drzewko” (wrzesień 2011r.) , zasadzonych
zostanie 18 drzewek
6. „Jesienne poszukiwanie szkodników pierwotnych
sosny” (październik), ekologiczna lekcja terenowa,
7. „Zimowe rozpoznawanie tropów” ( grudzień 2011r.), ekologiczna lekcja terenowa,
8. Wydanie kalendarza ściennego ( listopad 2011r. ) 1000
sztuk, z wykorzystaniem zdjęć z akcji ekologicznych.
9. Dodatek specjalny do lokalnej gazety poświecony przeprowadzonym akcjom ekologicznym w nakładzie 1000 egzemplarzy (grudzień 2011r.) na temat przeprowadzonych akcji
ekologicznych. 13 czerwca br. trzydziestoosobowa grupa
dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku wraz
z opiekunami: Panią Aliną Kalisz, Panią Janiną Małkińską –
Bzdyrek i Panem Krzysztofem Bołdyszem, Prezesem Koła
PZW w Czaplinku, Panem Dariuszem Nawrockim i przedstawicielami czaplineckiego ratusza: Panią Barbarą Dąbrowską –Łątkowską (inspektor ds. oświaty) i Panią Katarzyną
Szlońską (Sekretarz Gminy Czaplinek) zajmowała się sprzątaniem brzegów jeziora Kaleńsko. Podczas akcji zebrano ok.
5 m3 śmieci, wśród których dominowały opony, sprzęt turystyczny i plastikowe butelki.
Na zakończenie akcji, w ramach podziękowania za
wykonaną pracę organizatorzy przygotowali ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wszystkim uczestnikom tego ekologicznego przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania.
Podziękowania kierujemy także na ręce Pana Ireneusza
Gackiego, właściciela firmy „IRAS” za bezpłatny transport
dzieci. Mamy nadzieję, że praca i trud dzieci zostaną docenione przez innych i śmieci będą wyrzucane tam, gdzie powinny - do pojemników dla nich przeznaczonych.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

DOTACJA DO PROMOCJI EKSPORTU
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1
„Paszport do eksportu". Nabór wniosków będzie realizowany
w trybie konkursowym do dnia 08 lipca 2011 r.
Paszport do eksportu jest podstawowym ogólnokrajowym
programem wspierającym promocję gospodarczą za granicą.
Skierowany jest do firm z sektora MSP. Można ubiegać się o dotację w kwocie do 210.000 złotych na przygotowanie planu rozwoju eksportu (10.000 zł) oraz na wdrożenie tego planu (II etap
do 200.000 zł).
Program jest adresowany do firm z sektora MSP, których
udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30 %.
W ramach programu, z intensywnością 50%, wspierane są
wyjazdy za granicę w celach gospodarczo-handlowych, misje
gospodarcze, udział w targach, zakup baz danych, certyfikacja
produktów, badania marketingowe i inne działania promocyjne
dotyczące rynków eksportowych.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą przy
sporządzeniu wniosku o dofinansowanie to prosimy o przesłanie
e-maila pod adres info@korporacja.waw.pl w tytule podając:
Wniosek 6.1.

Pocztą zwrotną otrzymacie materiały o charakte-

rze ofertowym. Informacje udzielane są pod nr tel. 22 849 42 52;
Małgorzata Fedorowiat -Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

NIEMIECKI DZIEŃ OTWARTY
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w Niemieckim Dniu Otwartym, który odbędzie się 27 czerwca
2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Połczyńska 7 w Drawsku Pomorskim w godzinach 10.00 – 14.00.
Niemiecki Dzień Otwarty to okazja do zapoznania się
z szeroką gamą ofert pracy na niemieckim rynku pracy oraz
możliwość podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej
w Niemczech. Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Niemczech zaplanowane są rozmowy kwalifikacyjne z przyszłymi pracodawcami niemieckimi.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy
w Drawsku Pomorskim pokój nr 14
tel. +48 (94) 36 36 723
e-mail: a.kuropatnicka@pupdrawsko.pl
Na stronie internetowej www.pupdrawsko.pl oraz w pok.
Nr 1 Urzędu Miejskiego w Czaplinku dostępne są

formularze

zgłoszeniowe dla chętnych wystawców.
Źródło: www.pupdrawsko.pl
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WSPARCIE DLA LOKALNEJ BRANŻY
TURYSTYCZNEJ
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim przygotowuje wspólną bazę informacji turystycznej wszystkich gmin Powiatu Drawskiego. Zwracamy się z prośbą do wszystkich przed-

"POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"
W czerwcu br. rusza kolejna edycja konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pn. "Policjant, który mi pomógł". Honorowy
patronat nad inicjatywą objął Komendant Główny Policji.
Zgodnie z regulaminem konkurs odbywa się cyklicz-

siębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

o

przesyłanie

materiałów

informacyjno-promocyjnych

nie, każdego roku a dzień 01 czerwca jest początkiem kolej-

(zdjęcia, teksty, oferty, kontakt, adresy stron internetowych,

nej edycji.

itd.)

Celem powstania konkursu jest między innymi:

w

wersjach

elektronicznych

na

adres:

turysty-

- promocja postaw i umiejętności dobrze służących ochro-

ka@powiatdrawski.pl
Informacje o Państwa działalności mogą zostać umiesz-

nie ofiar przemocy w rodzinie,

czone m.in. na wspólnej stronie dotyczącej turystyki w powiecie

- podkreślenie roli policjantów podejmujących wzorowe

drawskim oraz włączone w projekty – Pomorski Krajobraz

działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom

Rzeczny oraz Sieć Szlaków Turystyki Mobilnej.

krzywdzonym,

Prosimy również o dostarczanie materiałów w wersjach
drukowanych (broszur, folderów, ulotek, wizytówek, itd.) do

- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Starostwa Powiatowego - osobiście lub pocztą na adres:

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców

Starostwo Powiatowe

powiatu drawskiego do udziału w konkursie i zgłaszania

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu

kandydatur policjantów, którzy ich zdaniem sprawdzili się

plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

w działaniach na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy

z dopiskiem: TURYSTYKA

domowej i skutecznie pomogli osobom pokrzywdzonym.

Materiały te będą wysyłane m.in. na targi branżowe, do lokal-

Wszelkie informacje o konkursie, w tym o dotychcza-

nych i regionalnych punktów Informacji Turystycznej, a także

sowych laureatach i zasadach zgłoszeń, dostępne są na

wręczane wszystkim zainteresowanym.

stronie www.policjant.niebieskalinia.pl

Warto również dostarczyć do nas teksty i materiały propodkom. Anna Młynarczyk
KPP Drawsko Pom.

mocyjne w wersjach obcojęzycznych, gdyż Starostwo Powiatowe ma możliwość przekazywania ich naszym partnerom zagranicznym oraz firmom organizującym przyjazdy turystyczne do
Polski.

BUDOWA DROGI NA OSIEDLU
„WIEJSKA”

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest pani Daria Martusiewicz (tel. 94 363 07 80 wew. 178).
Źródło: www.powiatdrawski.pl

Realizacja zadania prowadzona jest w oparciu o umo-

RODZINA ZASTĘPCZA
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
w Drawsku Pomorskim poszukuje niespokrewnionej rodziny
zastępczej (nie na terenie gminy Drawsko Pomorskie) dla
rodzeństwa tj. chłopca w wieku 10 lat oraz dziewczynki w
wieku 12 lat.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszą placówką od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
tel. 094/ 34-10-641, adres: Połczyńska 9, 78-500 Drawsko
Pomorskie.
Szczegółowych informacji udziela Dyrektor placówki Brygida Rosa lub Specjalista Pracy Socjalnej - Anna Tyma.
Źródło: www.powiatdrawski.pl

wę z wykonawcą – firmą PUB „Chaber-Bud” Anna Chaberska
z Piły z dnia 21.04.2010r.
Na obecnym etapie Wykonawca wstrzymał roboty
z uwagi na problemy finansowe. Czyni starania o pozyskanie
kredytu na finansowanie pozostałej do wykonania części robót.
Przerwa w robotach trwa już ponad miesiąc. Wykonawca w br. dokończył prace budowlane w ul. Akacjowej na
odcinku nie podlegającym zmianie trasy.
Inwestor podejmuje działania zmierzające do zmiany
tego niekorzystnego zjawiska dla prowadzonego procesu
inwestycyjnego, analizując wdrożenie innych wariantów.
>>>>>
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>>>>>
W przypadku wyczerpania posiadanych możliwości
ostatecznym posunięciem będzie rozwiązanie umowy z wykonawcą, co byłoby rozwiązaniem negatywnie rzutującym
na dalszą realizację przedmiotowego zadania, aczkolwiek,
choć z wieloma utrudnieniami, to jednak pozwalającym na
zrealizowanie projektu.
Jednocześnie prowadzone są przez Gminę prace projektowe związane ze zmianą projektu budowlanego części
ul. Akacjowej od ul. Polnej na odcinku 107 mb, w zakresie
zmiany trasy drogi. Po ich zakończeniu, planowanym na
dzień 30.06.2011r. i uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę, możliwym wówczas będzie wznowienie robót przez Wykonawcę na tym odcinku.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH
Bezpieczeństwo na drogach to zagadnienie, które bezpośrednio dotyczy każdego z nas jako kierowcy samochodu,
pasażera, motocyklisty, rowerzysty, a także pieszego. Przestrzeganie przepisów i szacunek dla innych uczestników ruchu
drogowego jest gwarancją bezpieczeństwa naszego i naszych
bliskich.
Każdego roku w wypadkach drogowych w Polsce ginie
ponad 5,5 tysiąca osób, a polskie drogi należą do najbardziej
niebezpiecznych w Unii Europejskiej. W Polsce ginie 13%
wszystkich zabitych na drogach Unii Europejskiej, podczas
gdy ludność Polski stanowi 8% populacji UE; obywatele naszego kraju są średnio trzykrotnie bardziej zagrożeni śmiercią
na drodze niż mieszkańcy innych państw członkowskich. Wypadki drogowe stanowią bardzo duże obciążenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. Roczne straty z tytułu wypadków drogowych w Polsce wynoszą około 30 miliardów
złotych.
Największym zagrożeniem w ruchu drogowym w Polsce jest nadmierna prędkość pojazdów, która jest przyczyną
31% wypadków śmiertelnych i każdego roku kosztuje życie
ponad 1.600 osób. W miastach zbyt szybko jeździ 85% pojazdów, lecz najgorsza sytuacja panuje na odcinkach dróg przechodzących przez niewielkie miejscowości, gdzie 94% kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Istotną przyczyną tego
stanu rzeczy jest ukształtowanie środowiska drogowego
i organizacja ruchu, które sprzyjają zbyt szybkiej jeździe.
Szczególnie trudna jest sytuacja pieszych i rowerzystów, którzy łącznie stanowią 44% zabitych na drogach i są najczęstszymi ofiarami wypadków w miastach i na wioskach.
Agata Guba -Starszy Strażnik Straży Miejskiej

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODAMI
Wypoczynek często jest kojarzony z pobytem nad jeziorami, rzeką. Woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi
oraz lekceważeniem obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych.
Kilka zasad prawidłowego postępowania nad wodami umożliwi bezpieczne korzystanie z tej atrakcyjnej formy wypoczynku
zarówno w lecie jak i w zimie.
Najlepsze do pływania, kąpieli są miejsca odpowiednio zorganizowane i oznakowane – kąpieliska strzeżone przez służby
ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Uwaga! Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych,
a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody pitnej, stawach
hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu
szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu
i wirach.
Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na
którym się znajdujesz, zawsze stosuj się do zaleceń ratowników
WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.
Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką
i nadzorem osób pełnoletnich – NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI
BEZ OPIEKI, nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz
w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona.
Pamiętaj! Biała flaga oznacza kąpiel dozwoloną.
- nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu
ratunkowego,
- nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku,
- nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem,
- nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna,
- w trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie
nie jest Ci ona potrzebna,
- nie wrzucaj do wody śmieci, szkła,
- w przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast
wyjdź z wody,
- pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca
na kąpielisku,
- jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie
kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami.
Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają
dobrzy pływacy,
- staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby Cię obserwował w trakcie pływania,
- pływając o obrębie kąpieliska, wzdłuż brzegu, jesteś stale obserwowany i zawsze możesz liczyć na pomoc ratownika.
Agata Guba -Starszy Strażnik Straży Miejskiej
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Komunikaty, Konkursy
ATAKI PSÓW

ZAGŁOSUJ NA GMINĘ CZAPLINEK!!!

Podczas okresu wakacyjnego dochodzi do wzmożo-

Gmina Czaplinek zgłosiła akces do projektu pn. „100 pla-

nych ataków psów na ludzi. Statystyka wykazuje, że najlicz-

ców zabaw na 100 lat Nivea”, którego głównym celem jest budo-

niejszymi ich sprawcami są zwykłe kundle. Na drugim miej-

wa 100 placów zabaw na terenach należących do samorządów

scu znajdowały się owczarki niemieckie. Podczas letnich

lokalnych i spółdzielni mieszkaniowych. NIVEA Polska zobowiązuje

spacerów po lasach czy obrzeżach miast i wsi musimy mieć

się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach

się na baczności. Jeżeli na naszej drodze spotkamy bezpań-

przygotowanych i przekazanych przez gminy pod budowę placu

skiego psa, który nie wykazuje nami zainteresowania i nie

zabaw. Gotowe projekty staną się własnością lokalnych społecz-

stara się nas zaatakować, powinniśmy podjąć próbę opusz-

ności.

czenia jego terytorium. W żadnym wypadku nie wolno zwie-

Wszystkie zgłoszone przez gminy lokalizacje będą brały udział

rzęcia przeganiać, drażnić lub wołać do zabawy. Jeżeli pies

w otwartym głosowaniu internetowym. Wyłoni ono 100 zwycię-

nas zaatakuje nie należy uciekać, gdyż zwierzę ma swoisty

skich lokalizacji, w których NIVEA zbuduje place zabaw.

instynkt pościgu i złapania ofiary. Najlepszym sposobem

Gmina Czaplinek do konkursu zgłosiła teren pomiędzy ulicami

jest przyjęcie pozycji "żółwia", która polega na zapewnieniu

Leśników, a Moniuszki, na którym obecnie znajduje się plac za-

maksimum bezpieczeństwa, gdyż pozwala na osłonięcie

baw.

znacznej powierzchni ciała.

Od 6 czerwca do 31 października 2011r. na stronie

Agata Guba
Starszy Strażnik Straży Miejskiej

www.NIVEA.pl można codziennie oddać swój głos na lokalizację
placu zabaw w Czaplinku. WEJDŹ na www.NIVEA.pl i oddaj swój
głos !!!
Katarzyna Szlońska

DNI CZAPLINKA

Sekretarz Gminy Czaplinek

Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza właścicieli i miłośników "dwóch kółek" do
udziału w Zlocie Motocyklistów, który odbędzie się dnia
16.07.2011 r. z okazji DNI CZAPLINKA.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Konkurs „Obraz regionu w kadrze” ma na celu ukazanie

Spotkanie uczestników Zlotu w dniu 16.07.2011r. o godz.

zmian, które nastąpiły w regionie dzięki realizacji Regionalnego

10:00 przy ul. Pławieńskiej 1a (parking przy Ośrodku Kultu-

Programu Województwa Zachodniopomorskiego oraz skierowanie

ry. w programie:

uwagi mieszkańców regionu na wykorzystanie Funduszy Europej-

- przejazd ulicami miasta na Rynek Miejski,

skich w ich najbliższym otoczeniu.

- dla uczestników wspaniała grochówka. Zapraszamy do

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe,

udziału w tym przedsięwzięciu, abyśmy mogli razem uświet-

przyznawane w dwóch kategoriach:

nić Dni Naszego Miasta.

- Uczestnicy do 18 roku życia

16 lipca br. w Czaplineckim Amfiteatrze wystąpi zespół "Cree". Zespół został założony w 1993 roku w Tychach

- Uczestnicy powyżej 18 roku życia
Fotografie zgłaszane do konkursu muszą nawiązywać do

przez Sebastiana Riedla i Sylwestra Kramka. Nazwę Cree

projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Wo-

pomógł wymyślić ojciec Sebastiana, Rysiek Riedel, który

jewództwa Zachodniopomorskiego (np. zrealizowane przez Powiat

zawsze fascynował się życiem i historią Indian. Sam także

Drawski inwestycje: doposażenie szkół, odcinek drogi Drawsko

wspominał, że chciałby mieć zespół o takiej nazwie. Syn

Pom. - Kalisz Pom.). Fotografie powinny ukazywać elementy kra-

spełnił marzenie ojca i tak powstał zespół Cree.

jobrazu oraz architektury i infrastruktury, która powstała przy
udziale środków finansowych dostępnych w ramach programu lub

Janina Gąszcz
Dyrektor CzoKSiR

zmianę funkcji miejsc i obiektów, która dokonała się w wyniku
realizacji tych projektów.
Fotografie można zgłaszać do konkursu do 30 czerwca br. Informacja o nagrodach i zasadach udziału znajduje się w
regulaminie na stronie: www.rpo.wzp.pl/konkursrpo. Serdecznie
zapraszamy do udziału w konkursie !
Agnieszka Brzeźniakiewicz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
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Komunikaty
MIÓD DRAHIMSKI –NAZWA CHRONIONA
Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym
Dzienniku

Urzędowym

Unii

Europejskiej

opublikowane

zostało rozporządzenie rejestrujące Miód Drahimski jako
Chronione Oznaczenie Geograficzne. Jest to już 28 zarejestrowany produkt z Polski.
Pszczelarstwo było przez stulecia jednym z tradycyjnych zajęć miejscowej ludności. W starostwie drahimskim
i okolicy, jak podają źródła bartników było jedenastu, każdy
z nich na rzecz Drahimia dawał pół kłody miodu na rok.
Ponad dziewięćset pszczelich rodzin zbierało nektar z Pusz-

>>>>>
Do pracy nad przedsięwzięciem udało się włączyć nie tylko pszczelarzy, lokalnych liderów, organizacje pozarządowe, ale i specjalistów marketingu i kreowania marek, nauczycieli i szkoły. Drahim
zaistniał w świadomości publicznej. Jego tajemnicza nazwa i historia wzbudza zainteresowanie regionem. Każdy słoik drahimskiego
miodu inspiruje do odkrywania tożsamości miejsca. A przy tym jak
smakuje!
W załączeniu rozporządzenie wykonawcze komisji rejestrujące w
rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń
geograficznych nazwę Miód Drahimski.

czy Drawskiej. Dziś teren ten leży w obrębie Drawskiego

Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji

Parku Krajobrazowego, obfituje w bogactwo wszelkiej
roślinności i niezliczoną ilość pożytków pszczelich. Znajdują
się tutaj ogromne wrzosowiska, piękne aleje starych lip,
akacjowe zagajniki i barwiące krajobraz na żółto i czerwono
uprawy rzepaku i gryki. Blisko dwustu pszczelarzy pozyskuje miód, zachowując tradycje tego ginącego już zawodu.
Dzięki tradycji właśnie oraz niezwykłej czystości środowiska
i wyjątkowej trosce o rodziny pszczele, miód ten jest najwyższej jakości. Marka miodów Drahimskich daje mu gwarancję i metrykę pochodzenia. Miód Drahimski jest złotem
tego regionu, a pracowite pszczoły symbolem jego gospodarnych mieszkańców. Wiosną i jesienią wyruszają wycieczki na edukacyjny szlak „Wypraw po złote runo”. Zielone
szkoły zjeżdżają tu właśnie, by uczyć młodzież z dużych

NAJŁADNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU
DRAWSKIEGO
Starosta Drawski serdecznie zaprasza sołectwa należące do
Gmin Powiatu Drawskiego do wzięcia udziału w konkursie na
“Najładniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego”.
Celem konkursu jest poprawa wyglądu, estetyki i zagospodarowania posesji oraz zagród wiejskich na terenie Powiatu Drawskiego. Konkurs ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek powiatu.
Szczegóły na stronie www.powiatdrawski.pl

aglomeracji szacunku dla darów natury.
>>>>>

Źródło: www.powiatfrawski.pl

WIADOMOŚCI SMS
Uprzejmie informuję, że w lutym br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku został uruchomiony specjalny program komputerowy powiadamiania mieszkańców wiadomościami tekstowymi sms o ważnych wydarzeniach z bieżącej działalności Gminy.
Dotychczas w bazie danych funkcjonuje blisko 100 osób, do których wysyłamy wiadomości.
Zainteresowanych otrzymywaniem takich informacji bardzo proszę o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Biura
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie z Urzędu Miejskiego w Czaplinku wiadomości tekstowych sms
o ważnych wydarzeniach ( m.in. o nadchodzących zagrożeniach, załamaniu pogody, awariach prądu, gazu, wody, informacje
o sesjach i komisjach problemowych, imprezach kulturalnych ) wysyłanych na mój nr tel............................................................. .

Imię i nazwisko:………………………………………………………….……………………………………...
Czytelny podpis: ………………………………………………………………………………..………………
Data: ……………………………………………………………………………………………………………..
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Kultura, Rekreacja
GMINA CZAPLINEK oraz CZAPLINECKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ZAPRASZAJĄ NA

25 czerwca 2011r. CZAPLINECKI DEPTAK
W programie:
godz. 10.00

godz. 19.00

- Występ zespołu „JARZĘBINY” z Broczyna
- Występ Teatru Seniorskiego „YES”
- Stoiska gastronomiczne promujące potrawy z czaplineckich
truskawek
- Prezentacja stoisk lokalnych artystów
- Ośrodek Sportów Wodnych
Noc Świętojańska - puszczanie wianków na wodę

godz. 20.00 - Ośrodek Sportów Wodnych -

⇒

ZABAWA TANECZNA

Regaty żeglarskie. Zgłoszenia w Restauracji „Stary Drahim” w Starym Drawsku, tel. 509
420 854,

⇒

Atrakcje dla dzieci –plac zabaw: m.in. zjeżdżalnia, trampolina,

⇒

Stoiska i punkty gastronomiczne (miód drahimski, chleb z Zapiecka),

⇒

W ciągu dnia zabawiać nas będzie DJ,

⇒

godz. 18:00 – wręczenie pucharów oraz koncert zespołu rockowego

biuletyn informacyjny

16

Organizacyjne
Wykaz Referatów i Samodzielnych Stanowisk
Urzędu Miejskiego w Czaplinku
Referat Ogólnoorganizacyjny
Biuro Obsługi Interesanta

Karolina Dyśkowska; Justyna Wenelska

czaplinek@czaplinek.pl

94 372 62 01

Małgorzata Gozdek

Kierownik Referatu

organizacyjny@czaplinek.pl

94 372 62 39

Referat Inwestycji i Budownictwa.
Marek Młynarczyk

Kierownik Referatu

inwestycje@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 705

94 372 62 41

kierownik.gkios@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 704

94 372 62 36

kierownik.ppign@czaplinek.pl

tel. sł. 508 284 367

94372 62 54

Kierownik Referatu

programy@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 711

94 372 62 13

p.o. Kierownika Referatu

turystyka@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 584

94 375 47 90

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Mieczysław Smyk

Kierownik Referatu

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Zenon Giwojno

Kierownik Referatu

Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
Referat Turystyki i Promocji
Monika Doroba
Referat Budżetu i Finansów
Izabella Koremba

Skarbnik Gminy

skarbnik@czaplinek.pl

94 372 62 50

Referat Podatków
Monika Poliwka

Kierownik Referatu

kierownik.podatki@czaplinek.pl

94 372 62 56

Kierownik Referatu, pełnom. ds. niejawn.

meldunki@czaplinek.pl

94 372 62 45

Referat Spraw Obywatelskich
Wiesława Odważna

Samodzielne Stanowiska
Adam Lutyński

Podins. zarządz. kryzys., sp. obr. i ob. cywil.

kryzys@czaplinek.pl

Barbara Dąbrowska - Łątkowska

Inspektor ds. oświaty

oswiata@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 712

Anna Żywicka-Rachwał

Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

rolnictwo@czaplinek.pl

Bożena Bujnowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Beata Biegajło

Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

94 372 62 57
tel. sł. 665 777 715

kontrole@czaplinek.pl

Małgorzata Nowacka

Podinsp. – koordyn. ds. dok.i GKPiRPA

profilaktyka@czaplinek.pl

Ireneusz Grzyb

Adm. Bezp. Inform. - Informatyk - kons.

abi@czaplinek.pl

94 372 62 61
94 372 62 12
94 372 62 38
94 372 62 06

tel. sł. 510 086 870

94 375 45 23
94 372 62 06

Straż Miejska
Sylwester Grzybowski

Komendant Straży Miejskiej

Pracownik ZDOR Barzkowice
Agnieszka Przeorska

Doradca z TZD w Drawsku Pom.

„BIULETYN INFORMACYJNY”

ksm@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 709

odr@czaplinek.pl

94 375 12 20

94 372 62 04

-

ZOSTAŁ WYDRUKOWANY NA ZLECENIE
URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU, UL. RYNEK 6, 78-550 CZAPLINEK

www.czaplinek.pl , e-mail: biuletyn@czaplinek.pl, Skład: Krzysztof Czubak, tel. 094 372 62 43.
Waldemar Sopoćko w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1 , tel. 502 532 969.

D R U K: Przedsiębiorstwo Prywatne GRAŻYNA NAKŁAD: 2000 egz.

EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

