IX/XII/2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - podaję
do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, i o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

Miasto – ulice: Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa, Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta,
Leśników od Nr 1 do Nr 21, 23, 25, 27, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże
Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska.

Gimnazjum, ul. Słoneczna 27
Czaplinek
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Miasto – ulice: Bydgoska, Ceglana, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 18, 20, 20a,
Komunalna, Kolejowa, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Pławieńska, Poznańska,
Rzeźnicka, Spokojna, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka.

Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji , ul. Pławieńska 1a
Czaplinek
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa
ul. Wałecka 49, Czaplinek

4

Miasto – ulice: Generała Józefa Bema, Bolesława Chrobrego, Gdańska, Kaszubska, Kościuszki, Leśników Nr 22, 24, 26, 28, Mazurska, Pomorska, Tartaczna, Toruńska, Studzienna, Wałecka, Warmińska, Żuławska.
Miasto – ulice: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza,
Staszica, Żeromskiego.

Przedszkole Publiczne
ul. Grunwaldzka 5b, Czaplinek

5

Gmina – miejscowości: Czarne Małe, Cichorzecze, Karsno, Kołomąt, Kuszewo,
Łazice, Łąka, Łysinin, Niwka, Piekary, Pławno, Psie Głowy, Ostroróg, Sikory,
Stare Kaleńsko, Studniczka, Wełnica, Zdziersko, Żelisławie.

Spółdzielnia Kółek
Rolniczych
ul. Pławieńska 18, Czaplinek

Gmina – miejscowości: Głęboczek, Piaseczno, Rzepowo, Siemczyno, Wrześnica.

Sala wiejska, Siemczyno 63

6

Gmina – miejscowości: Brzezinka, Czarne Wielkie, Drahimek, Kluczewo –
ulice: Białego Orła, Gminna, Górna, Kościelna, 5–go Marca, Polna, Kolonia Kluczewo, Kuźnica Drawska, Nowe Drawsko, Prosino, Prosinko, Stare Drawsko,
Stare Gonne, Sulibórz, Żerdno.
Gmina – miejscowości: Broczyno, Byszkowo, Dobrzyca Mała, Kamienna Góra,
Kosin, Machliny, Miłkowo, Motarzewo, Nowa Wieś, Podstrzesze, Trzciniec, Turze.

Budynek
byłej Szkoły Podstawowej
ul. Białego Orła 11, Kluczewo

1

2

3

7

8

-

Świetlica wiejska, Broczyno 33
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Lokale wyborcze czynne będą w godz. 700 – 2100

- Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie
w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czaplinku, mieszczącej się w lokalu Gimnazjum w Czaplinku, ul. Słoneczna 27

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider

biuletyn informacyjny
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Wybory 2011r.
TRANSPORT NA WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP
W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

Ostroróg

10.45

Łysinin

10.55

Czarne Małe

11.00

Łazice

11.10

Nowe Drawsko

14.20

Stare Drawsko

14.25

Drahimek

14.30

Prosinko

15.10

Prosino

15.15

Kol. Czarne Wielkie
Czarne Wielkie

LOKAL WYBORCZY

SKR Czaplinek

Budynek byłej Szkoły Podstawowej Kluczewo

11.00
11.05
PRZYSTANEK PKS

Budynek byłej Szkoły Podstawowej Kluczewo

Stare Gonne

11.15

Kuszewo k/p. Malarskiego

12.30

Kuszewo skrzyżowanie

12.35

Sikory

12.40

Kołomąt od strony m. Sikory

12.45

Głęboczek

14.30

Rzepowo

14.40

Piaseczno

14.45

Psie Głowy

9.30

Pławno

9.40

Łąka

12.00

Kamienna Góra

12.30

Byszkowo

12.35

Trzciniec

12.40

Nowa Wieś

13.00

Motarzewo

13.05

Machliny

13.10

Miłkowo

13.15

Stare Kaleńsko

10.00

Żelisławie

10.10

Wrześnica

11.00

Sala wiejska Siemczyno

11.45

SKR Czaplinek

Niwka

SKR Czaplinek

Kuźnica Drawska

13.00

Żerdno

13.10

Karsno

15.15

Sala wiejska Siemczyno

SKR Czaplinek

Świetlica wiejska Broczyno

SKR Czaplinek

Budynek byłej Szkoły Podstawowej Kluczewo
SKR Czaplinek

biuletyn informacyjny
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Inwestycje
WNIOSEK O DOTACJĘ NA BUDOWĘ

REWITALIZACJA CENTRUM CZAPLINKA

LODOWISKA „BIAŁY ORLIK”

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Woje-

Gmina Czaplinek przygotowała i złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy
składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik”
w Czaplinku. Lokalizacja lodowiska zaplanowana jest na
boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni tartanowej, wchodzą-

wództwa Zachodniopomorskiego, w ramach Regionalnego Progra-

cym w skład kompleksu sportowego Orlik 2012 przy hali
widowiskowo-sportowej w Czaplinku, co jest zgodne
z wymogami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Planuje się wykonanie lodowiska sezonowego
(składanego) o powierzchni co najmniej 450 m² (18mx25m)
w technologii kolektorów z rur PEHD, z agregatem chłodniczym o mocy chłodniczej min. 150 kW. Wokół lodowiska

oraz zagospodarowanie centrum miasta zawartego na obszarze

ustawione będą bandy przymrażane do lodu. W trakcie komunikacyjnym dla łyżwiarzy ułożone będą maty gumowe
antypoślizgowe. W ramach przedsięwzięcia planowane jest
wykonanie przyłącza energetycznego oraz przyłącza wodociągowego. Planuje się również zakupienie maszyny do konserwacji nawierzchni lodowiska oraz ostrzałki do łyżew.
Takie sezonowe lodowisko może funkcjonować
nawet w temperaturach do + 10 st. C, co w praktyce stwa-

go wraz z przekształceniem jej fragmentu w deptak oraz wykona-

rzałoby możliwość funkcjonowania obiektu od połowy listopada do końca marca.
Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest na kwotę
ok. 500 tys. zł, z czego 50% stanowić będzie dotacja
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny

morskiego złożonych zostało łącznie 45 wniosków o dotacje na

Gminy zostanie zapewniony z darowizn od lokalnych i zamiejscowych przedsiębiorców, które zostały zadeklarowane dzięki
staraniom Burmistrza Czaplinka. W rezultacie inwestycja może zostać całkowicie sfinansowana ze środków pochodzących
ze źródeł zewnętrznych.

mu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013, Gmina Czaplinek złożyła pod koniec sierpnia 2011 r.
wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku
Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku”.
Inwestycja stanowi kluczowy element Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Czaplinek na lata 2010-2015. W ramach tego
przedsięwzięcia w roku 2012 zaplanowane są prace renowacyjne
zwiazane z zabytkowym budynkiem ratusza w Czaplinku, natomiast w roku 2013 wykonanie nowej aranżacji dla ulicy Sikorskienie nowej aranżacji dla rynku i placu kościelnego. Dotychczasowa
nawierzchnia asfaltowa rynku i ul. Sikorskiego ma zostać zastąpiona nawierzchnią z płyt granitowych i kostki granitowej.
Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest na kwotę
4,7 mln zł, z czego 50% stanowić ma wnioskowana dotacja ze
środków unijnych.
W ramach konkursu z terenu województwa zachodniopokwotę łączną przekraczającą dostępną alokację środków unijnych.
Ocena wniosków potrwa najprawdopodobniej do końca roku.
Dariusz Sapiński
Inspektor ds. funduszy pomocowych

BUDOWA DROGI NA UL. AKACJOWEJ
I WIEJSKIEJ NA OSIEDLU „WIEJSKA”
Trwają prace związane z budową drogi na ulicy Wiejskiej

Realizacja inwestycji zaplanowana jest do końca roku

prowadzone

2011.
Dariusz Sapiński
Inspektor ds. funduszy pomocowych

przez wykonawcę robót

Przedsiębiorstwo Usług

Budowlanych „Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły.
Na ulicy Wiejskiej wykonano nawierzchnię drogi, okrawężnikowano chodniki, nawieziono podsypkę piaskową pod kostkę

WYMIANA PIECA GAZOWEGO W MGOPS

polbrukową. Prowadzone są prace związane z formowaniem poboczy.

W dniu 15.09.2011r. dokonano odbioru końcowego

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

zadania związanego z wymianą pieca gazowego dwufunk-

dokonano wyboru wykonawcy robót na budowę ulicy Akacjowej

cyjnego oraz zaworów

na odcinku 107,65 mb, od ul. Polnej do ul. Jarzębinowej, którym

termostatycznych na wszystkich

grzejnikach w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

została

Społecznej w Czaplinku. Wykonawcą zadania była

firma

„INSTAL” Krzysztof Dmoch z Kołobrzegu, za kwotę 177.834,19

„INSTAL” S.c. z Wałcza. Koszt przedsięwzięcia wynosi

zł. Wykonawca przystąpił do wykonania robót. Termin zakończe-

16.498 zł. brutto.

nia zadania ustalony jest na dzień 30.09.2011r.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

firma

–

Przedsiębiorstwo

Inżynieryjno-Projektowe

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
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Inwestycje
Centrum Ratownictwa Gminnego
Gmina Czaplinek rozpoczęła realizację inwestycji
dotyczącej rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu remizy OSP w Czaplinku na Centrum Ratownictwa Gminnego.
W dniu 22.07.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku doszło
do podpisania umowy w sprawie wykonania inwestycji pomiędzy Gminą Czaplinek a Przedsiębiorstwem Budowlanym Roman Orłowski z Drawska Pomorskiego.
Inwestycja
zostanie
zrealizowana
za
kwotę
1.553.570,01 zł w terminie określonym przez Gminę, czyli do
dnia 28.09.2012 r. W ramach inwestycji nastąpi rozbudowanie
obiektów OSP Czaplinek na Centrum Ratownictwa Gminnego
skupiające służby ratownicze: Ochotniczą Straż Pożarną
w Czaplinku, Pogotowie Ratunkowe i Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planowany
jest remont istniejącego budynku garażowo-socjalnego z wieżą alarmową, budowa nowego budynku socjalno-biurowego,
budowa garażu dla karetki pogotowia ratunkowego i pojazdu
do przewozu osób niepełnosprawnych, budowa garażu
wolnostojącego dwustanowiskowego na duże wozy bojowe
pożarnicze, przebudowa dróg wewnętrznych i placów
manewrowych.
Inwestycja stanowi element szerszego projektu
pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez
rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”, który na podstawie umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.04.05.02-32014/10-00 z dnia 22.12.2010 r. otrzymał dofinansowanie
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013 w kwocie 2,2 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
Poza robotami budowlanymi związanymi z rozbudową
obiektów OSP Czaplinek na Centrum Ratownictwa Gminnego
w ramach projektu zaplanowane są dostawy specjalistycznego
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym koszowym typu SH25 i wyposażeniem
specjalistycznym,
zapory
przeciwolejowej
o długości 160 mb na zwijadle na przyczepie, przenośnego
systemu zapór przeciwpowodziowych o długości łącznej 600
mb, namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem.
Powstałe w ramach projektu Centrum Ratownictwa
Gminnego zostanie również wyposażone w meble biurowe
i warsztatowe, sprzęt komputerowy i urządzenia AGD.
W ramach projektu planowane jest także wykonanie
nowego portalu internetowego dla Centrum Ratownictwa
Gminnego.
Dariusz Sapiński
Inspektor ds. funduszy pomocowych

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
– I ETAP NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM „KWIATOWE”
Zakończone zostały i odebrane w dniu 31.08.2011r. roboty
związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedla
Kwiatowe, na ulicy Różanej i Kalinowej.
Ustalony do wykonania zakres robót został rozszerzony
o wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jaśminowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót – firmę „Instal” S.c. z Wałcza i podpisano umowę z terminem wykonania do 30 września br. Umowny
koszt rozszerzonego zadania wynosi 45.352,70 zł.
Gmina podpisała także umowę z Zakładem Energetycznym
w Koszalinie na likwidację kolizji linii napowietrznej 15 kV, która
przebiega przez część działek na tym osiedlu. Koszt związany
z usunięciem kolizji wynosi ok. 70.000 zł. i pozostaje on po stronie Gminy, natomiast procesem wykonawczym zajmował się będzie Zakład Energetyczny, na warunkach zawartych w umowie
podpisanej z Gminą Czaplinek.

Realizacja tej umowy nastąpi

w terminie do 30.04.2012r.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

PRZEBUDOWA DROGI NA UL. RZECZNEJ
Zbliżają się ku końcowi prace związane z przebudową drogi na ulicy Rzecznej w Czaplinku wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej na tej ulicy. Ulica Rzeczna będzie posiadała jezdnię
o szerokości 3,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej starobruk. Pobocza w pasie drogowym zostały utwardzone
kamieniem polnym. Zamontowane zostały także dwa progi zwalniające z kostki betonowej starobruk.

Planowane zakończenie

prac ustalone jest na dzień 30.09.2011r.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM
W sierpniu przeprowadzono remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum w Czaplinku. Roboty zostały zakończone
i odebrane w dniu 07.09.2011r.
Zakres rzeczowy remontu obejmował wymianę

parkietu

2

na pow. 187m , wymianę wykładzin z tworzyw sztucznych
na podłodze w szatniach oraz wymianę drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z ościeżnicą.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
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Inwestycje, Gospodarka Komunalna
BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW
ZABAW
W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na terenie Gminy Czaplinek
w roku 2012 będzie realizowany projekt pn. Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno.
W ramach zadania każdy plac zabaw wyposażony
będzie w zestaw zabawowy, kiwak sprężynowy, karuzelę
tarczową oraz huśtawkę podwójną. Place zabaw będą ogrodzone, wyposażone w ławki oraz kosze na śmieci.
Monika Doroba

>>>>>>

Na podstawie odrębnych przepisów, na przykład uchwały
Rady Miejskiej, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat
za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Rada Miejska w Czaplinku podjęła taką uchwałę zwalniając osoby posiadające Karty
Parkingowe, które parkują na miejscu dla niepełnosprawnych,
a jeśli jest ono zajęte, także na miejscach obok.
Karta nie tylko umożliwia zaparkowanie na miejscu dla inwalidy i w niektórych gminach zwalnia z opłat za parkowanie. Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące
pojazdem lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności
ruchowej, mogą także pod warunkiem zachowania szczególnej
ostrożności nie stosować się do kilku znaków drogowych. Są to np.
zakazy: ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz postoju (B-35).
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

NADCHODZI „OPŁATA ŚMIECIOWA”

MIEJSCE PARKINGOWE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która 1.01.2012r. wchodzi w życie, gminy przejmują obowiązek odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Burmistrz

Każdy kto chce zaparkować na miejscu dla osób

będzie obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów

niepełnosprawnych musi mieć specjalny dokument - Kartę

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Będzie gospodarował

Parkingową. Obecnie jest ona wydawana na podstawie

środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców

jednego dokumentu. Jest nim orzeczenie wydane przez

za odpady i egzekwował od firm odpowiednią jakość usług.

zespół

niepełnosprawności.

Nie będzie już więc możliwości samodzielnego podpisywania umów

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące

przez mieszkańców z prywatnymi firmami. Dotychczasowe umowy

dokumenty:

mieszkańcy

- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

w zależności od decyzji Rady. Właściciel nieruchomości będzie zo-

(należy mieć ze sobą oryginał do wglądu),

bowiązany uiszczać na rzecz gminy miesięczną opłatę za gospoda-

do

spraw

orzekania

o

będą

wypowiadać

lub

wygasną

automatycznie,

– kserokopię dowodu osobistego,

rowanie odpadami (tzw. opłatę śmieciową), za odbiór śmieci

- fotografię (3,5 x 4,5),

– wszystkich komunalnych odpadów, jakie wyprodukuje, w tym

-

wypełniony

wniosek

na

odpowiednim

formularzu,

- potwierdzenie dokonania opłaty.

np. wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wysokość takiej opłaty ustali Rada gminy w zależno-

Karta taka wydawana jest przez starostę (w przy-

ści od liczby mieszkańców gminy oraz stawki opłat za gospodaro-

padku Czaplinka – przez Starostę Drawskiego). Jej wydanie

wanie odpadami komunalnymi ustalonej w przeliczeniu na miesz-

kosztuje obecnie 25 zł. Jest to opłata ustalona przez mini-

kańca. Opłata będzie obowiązkowa i jednakowa dla wszystkich,

stra do spraw transportu.

przy czym jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane

Karta parkingowa powinna być umieszczona za
przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony –
z symbolem wózka inwalidzkiego).
Karta

parkingowa

w sposób selektywny Rada gminy określi niższe, preferencyjne
stawki.
Właściciel nieruchomości będzie obowiązany zgłaszać burmistrzowi miasta deklarację o każdorazowej zmianie wysokości

uprawnia osoby niepełno-

miesięcznej opłaty (np. związane z zamieszkaniem nieruchomości

sprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielo-

przez nowego lokatora). Zgodnie z ustawą miesięczna stawka

nych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach

płacona przez właścicieli nieruchomości ma być uzależniona

wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. Co do zasa-

od jednego z trzech kryteriów:

dy nie zwalnia z opłat za parkowanie.
>>>>>>

>>>>>
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liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
albo ilości zużytej wody w danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego.
Rada może również ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Z doświadczeń gmin, w których takie rozwiązania
już przyjęto (w drodze referendum gminnego) wynika, że
po wprowadzeniu opłaty śmieciowej masa odbieranych odpadów od mieszkańców wzrosła dwukrotnie. Oczywiście to
nie mieszkańcy zaczęli nagle produkować dużo więcej odpadów. Po prostu nikomu już nie opłaca się oszukiwać i nielegalnie wyrzucać śmieci do lasu, przydrożnego rowu albo
spalać bez pozwolenia w ogródku. Skoro i tak każdy ma
obowiązek płacenia, zdecydowana większość odpadów ląduje w pojemnikach.
To jeden z wielu plusów, które zakłada nowa ustawa.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO
Na IX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku, która odbyła się 31
sierpnia 2011r. podjęta została uchwała w sprawie regulaminu
korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Tym niemniej już dziś chciałbym przedstawić kilka istotnych zapisów zawartych w regulaminie. Właścicielem Cmentarzy
Komunalnych w Czaplinku jest Gmina Czaplinek.
Cmentarzami komunalnymi w gminie Czaplinek administruje
samorządowy

zakład

budżetowy

gminy

Czaplinek

–Zakład

Gospodarki Komunalnej w Czaplinku z siedzibą w Czaplinku przy
ul.

Grunwaldzkiej

2.

Godziny

urzędowania

administratora:

od poniedziałku do piątku: od 7: 00 do 15:00.
Cmentarze są czynne w godzinach: od 7:00 do 21:00 cmentarze są zamykane w godzinach nocnych, przebywanie
na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia jest zabronione,
za wyjątkiem: 31 października, 1 listopada, 2 listopada każdego
roku. Na terenie cmentarza zabrania się:

ENERGOOSZCZĘDNY RATUSZ
Gmina Czaplinek zgłosiła swój akces do konkursu pod
nazwą „Polskie Trofeum Energetyczne” polegającym
na oszczędzaniu energii w budynkach biurowych. Budynek
Urzędu Miejskiego w Czaplinku będzie konkurował z innymi
obiektami z terenu całego kraju w promowaniu zachowań
energooszczędnych i w osiągnięciu jak największych oszczędności energii.
Głównym celem konkursu będącego częścią kampanii
informacyjno– promocyjnej „Energooszczędne biuro” jest
zachęcenie społeczeństwa do racjonalnego gospodarowania
energią nie tylko w domu, ale i w miejscu pracy.
Do realizacji tego celu przyjęto formułę konkursu sprawdzoną w
dwóch edycjach realizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. projektu „Energy Trophy” sfinansowanego w ramach programu Inteligentna Energia Europa.
„Polskie Trofeum Energetyczne” to konkurs dla firm
i instytucji, którego głównym celem jest osiągniecie jak największych oszczędności energii poprzez racjonalizację zachowań pracowników obiektów biurowych, wprowadzenie
usprawnień organizacyjnych oraz drobne działania polegające na wymianie starego sprzętu na nowy energooszczędny.
Konkurs rozpoczął się 1 września br. i trwać będzie
do 31 maja 2012r. Główną nagrodę otrzyma to przedsiębiorstwo, które zaoszczędzi najwięcej energii w jednym budynku
administracyjnym w ciągu jednego roku, wykorzystując
głównie działania beznakładowe, zmieniające zachowania
pracowników.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

- niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych oraz ich elementów, jak również elementów nagrobków,
ustawiania ogrodzeń itp.,
- przebywania dzieci bez osób dorosłych,
- wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
wkładania przyciętych gałęzi z iglaków do pojemników na odpady
lub układania w miejsca inne niż wskazane przez pracowników
cmentarza,
- spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,
- prowadzenia działalności handlowej, wprowadzania zwierząt ,
- samowolnego usuwania drzew i krzewów.
Na terenie cmentarza zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody
administratora:
- wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych, wjeżdżania
pojazdami mechanicznymi, prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, utwardzania i odwadniania terenów wokół grobów, ustawiania ławek.
Do czasu oficjalnej publikacji regulaminu, który będzie
dostępny w formie elektronicznej na stronach Gminy Czaplinek
i ZGK postaramy się zamieszczać informacje, które ułatwią Państwu korzystanie z Cmentarzy zgodnie z przepisami w celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarzy.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których
lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle
jednego budynku wraz z otaczającym terenem). Pojęcie
wspólnoty mieszkaniowej wprowadziła Ustawa o własności
lokali z 24.06.1994r. Wspólnota mieszkaniowa powstaje
z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu.
Powstają wówczas, jakby dwie nieruchomości (posiadające
odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa
własności nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej.
Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, ale ma wiele jej cech.
Jest w pewnym sensie „przedsiębiorstwem” lub „spółką”, do
której przystępuje się przymusowo w momencie nabycia lokalu. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Wspólnota zwykle posiada:
- nazwę składającą się z słów "wspólnota mieszkaniowa" oraz
oznaczenia danej nieruchomości np. Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Sikorskiego 1 w Czaplinku,
- organy tj. zarząd wspólnoty (ewentualnie zarządcę), zgromadzenie ogółu właścicieli,
- siedzibę, zwykle jest to adres jednego z członków zarządu
lub adres zarządcy/administratora, nr REGON, nr NIP.
Wspólnota mieszkaniowa jest płatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) od uzyskanych
dochodów (poza zaliczkami właścicieli) np. odsetek od lokat
bankowych, wpływów z dzierżawy nieruchomości wspólnej.
Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:
- mała wspólnota mieszkaniowa (maksimum siedem lokali) działa na podstawie przepisów o współwłasności, które
zawarte są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego np. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które
przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda
wszystkich współwłaścicieli,
- duża wspólnota mieszkaniowa (minimum osiem lokali) działa na podstawie Ustawy o własności lokali np. do podjęcia
przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę
na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej (uchwały zapadają większością głosów właścicieli
lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie
lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że
w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden
głos).
>>>>>>

>>>>>
Udział w nieruchomości wspólnej obliczany jest jako iloraz powierzchni użytkowej lokali i sumy powierzchni użytkowych
wszystkich lokali w danej nieruchomości. Do powierzchni użytkowej lokali dodaje się powierzchnię pomieszczeń przynależnych
np. piwnic.
Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali,
liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub
w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej
sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest
równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela
bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie
według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos,
wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.
Wspólnota mieszkaniowa działa poprzez swoje
organy. Są to: zebranie ogółu właścicieli, zarząd wspólnoty,
zarządca.
W dużych wspólnotach (minimum osiem lokali) istnieje
obowiązek wyboru zarządu. Wyboru dokonują właściciele lokali
podejmując stosowną uchwałę. Członkiem zarządu wspólnoty
może być tylko osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lub
spoza ich grona (np. pełnoletni członek rodziny właściciela).
Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość powierzenia przez
właścicieli zarządu osobie fizycznej lub prawnej np. przedsiębiorcy lub spółce prawa handlowego prowadzącej działalność
w zakresie zarządzania nieruchomościami. Należy pamiętać, że
prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami wymaga posiadania państwowej licencji zarządcy nieruchomości

lub zatrudniania pracownika posiadającego tego

typu uprawnienie. W praktyce powierzenie zarządu (wybór
zarządcy) następuje w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub formie uchwały wspólnoty protokołowanej przez notariusza. W celu uszczegółowienia praw i obowiązków obu stron stosunku prawnego zwykle zawierana jest
umowa o zarządzanie pomiędzy wspólnotą (reprezentowaną
przez pełnomocników wybranych w formie uchwały) i zarządcą.

Umowa o zarządzanie nieruchomością

wymaga formy

pisemnej pod rygorem nieważności, a w jej treści wskazuje się
licencjonowanego zarządcę.
W kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego ukarze
się dalsza cześć artykułu oraz informacja o Prawach i obowiązkach właścicieli lokali.
Adam Tuchalski
Prezes Zarządu Nieruchomościami
Miejskimi Sp. z o.o.
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INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
W ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej w Czaplinku oraz
w Szkole Podstawowej w Broczynie w roku szkolnym
2011/2012 będzie realizowany projekt pod nazwą
„Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek”.
Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej oraz zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie i uczennice klas
I-III, u których zdiagnozowano potrzeby edukacyjne, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych
trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia
i zainteresowania.
W ramach projektu w obu szkołach będą prowadzone
zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III szkół
podstawowych, a w szczególności:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia pedagogiczno- wychowawcze kształtujące właściwe
postawy społeczne i niwelujące istniejące w społeczeństwie
różnice płci,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Obie szkoły doposażą także swoją bazę dydaktyczną
w materiały niezbędne do procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety
do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii
rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady
postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej; zestaw interaktywny, gry komunikacyjne itp.) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Na realizację projektu Gmina Czaplinek otrzymała 175 051 złotych.
Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
W związku z zakończeniem 31 sierpnia 2011 r. II kadencji
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku, w dniu 14 września
2011 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku zarządził
ponowne wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku
III kadencji, które odbędą się 13 października 2011r. w godzinach
od 10.00 – 14.00.
Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył klasę IV
Szkoły Podstawowej i uczęszcza do stacjonarnej Szkoły Podstawowej, szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie gminy
Czaplinek. Wybory odbędą się na terenie szkół, a nadzór sprawować będzie Miejska Komisja Wyborcza powołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czaplinku.
Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

DZIAŁAJ LOKALNIE VII
Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs Działaj Lokalnie VII. Do

konkursu złożono 64 wnioski, z czego z Gminy

Czaplinek 11 wniosków, z których dofinansowanie otrzymało
7 projektów na ogólna kwotę 12 tys zł.

LISTA RANKINGOWA CZAPLINEK

kwota
przyznane
wnioskowa- dofinansowana
nie

tytuł projektu

wnioskodawca

Piękniejszy Trzciniec

Sołectwo Trzciniec

2000

2000

Inwestuj w Ostroróg

Sołectwo Ostroróg

2000

2000

Sikory stawiają na zdrowie

Sołectwo Sikory

2000

2000

2060

2000

Radość i uśmiech w rodzinach PZERiI oddział Drawdotkniętych ciosem losu
sko Koło Czaplinek

Świętujemy razem

Szkoła Podstawowa
w Broczynie

2000

2000

Warsztaty florystyczne dla
osób starszych i wnuków

Stowarzyszenie
Wspólnota Lokalna
w Czaplinku

2000

1000

Biżuteria z sercem

Lokalna Organizacja
Turystyczna Czaplinek

2000

1000

RAZEM:

14060

12000

Monika Doroba
p.o. kierownika Referatu Turystyki i Promocji
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Środki Pomocowe, Komunikaty
Sektor gospodarczy/społeczny

PO RYBY 2007-2013

Bogdan
Andziak

W dniu 9 września 2011r. Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku zakończyło I nabór wniosków w ramach wdrażania i realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Osi
4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Nabór prowadzony był dla dwóch obszarów wsparcia:
I. Obszar wsparcia numer 1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa”, dla którego przewidziano limit
dostępnych środków na nabór w wysokości 914.381,38 zł,
w tym:

Wiesław
Perłak
Irena Mariola
Morozowska

Uruchomienie
łowiska
specjalnego
„Łowisko pod Pałacem” o profilu karpiowym, na działkach 172/1, 202/1, 202/2 i
226 w obrębie geodezyjnym Siemczyno w
gminie Czaplinek
Promocja Pojezierza Drawskiego w oparciu
o produkt lokalny jakim są ryby słodkowodne jezior i rzek regionu
Zakup kajaków polietylenowych

II. Obszar wsparcia numer 4: „Ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej”:
Wnioskodawca

- dla sektora społecznego i gospodarczego: 594.348,38 zł.

Sektor publiczny

II. Obszar wsparcia numer 4: „Ochrona środowiska

Gmina
Czaplinek

nych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyj-

183 188,63

70 183,80

- dla sektora publicznego: 320.033,00 zł;

i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależ-

538 591,23

Wnioskowana kwota
dofinansowania

Tytuł operacji

Zagospodarowanie i oznakowanie kąpieliska nad J. Drawsko
w Czaplinku

108 101,70

ności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia

zostanie udostępniona na stronie internetowej Stowarzyszenia

w wyniku klęski żywiołowej”, dla którego przewidziano

Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku-

limit

www.lgr.szczecinek.pl

dostępnych

środków

na

nabór

w

wysokości

731.505,10 zł, w tym:

Jednocześnie przypominamy, że od 26.09 do 04.11.2011r.

- dla sektora publicznego: 256.026,00 zł;

trwa II nabór wniosków dedykowany następującym ob-

- dla sektora społecznego i gospodarczego: 475.479,10 zł.

szarom wsparcia:

W wyniku przeprowadzonego naboru Wnioskodawcy

1. Obszar wsparcia numer 2: „Restrukturyzacja i reorientacja

złożyli łącznie 40 wniosków (27 wniosków na obszar

działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób

wsparcia numer 1, 13 wniosków na obszar wsparcia numer

mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworze-

4) na kwotę dofinansowania ogółem rzędu 5.496.955,05

nia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,

zł. Z terenu Gminy Czaplinek złożono 9 wniosków, które

2. Obszar wsparcia numer 3: „Podnoszenie wartości produktów

prezentują tabele poniżej:

rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej ob-

I. Obszar wsparcia numer 1: „Wzmocnienie konkurencyjno-

szary zależne od rybactwa”.

ści i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od ry-

nia w ramach prowadzonego naboru i do złożenia wniosków.

bactwa”:
Wnioskodawca

Tytuł operacji

Sektor publiczny
Gmina
Spinningowy Turniej Trzech Miast,
Czaplinek
Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie
IV Festiwal Wędkarski
Gmina
Oznakowanie ścieżek rowerowych
Czaplinek
w Gminie Czaplinek
CzOKSiR
Poprawa wizerunku ośrodka sportów
wodnych- przystani lokalnej naszych
mieszkańców i turystów
Gmina
Budowa pomostu drewnianego do
Czaplinek
wykorzystania przemiennego przez
mieszkańców, turystów, żeglarzy i
wędkarzy nad J. Drawsko w Kluczewie
Gmina
Czaplinek

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dofinansowa-

Przebudowa pomostu do wykorzystania przemiennego przez mieszkańców,
turystów, żeglarzy i wędkarzy nad J.
Srebrnym w Nowym Drawsku

Wnioskowana kwota

Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

26 180,00

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

31 199,71
59 923,30

Informujemy, że w poniedziałek 3 października 2011 r.
o godz. 13.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.
Wszystkich

140 112,88

zainteresowanych

zapraszamy

do

udziału

w Sesji lub do wysłuchania „na żywo” transmisji w Internecie
na stronie www.czaplinek.pl

188 792,38

Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
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Podatki, Komunikaty
UWAGA PODATNICY
Wszystkim podatnikom podatku od środków transportowych uprzejmie przypominamy, iż z dniem 15 września
2011r. minął termin zapłaty II raty podatku od środków
transportowych, który należało uiścić we właściwej wysokości
bez uprzedniego wezwania na konto Urzędu Miejskiego
w Czaplinku Nr 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003
Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział Czaplinek. Osoby,
które nie uiściły powyższych należności w terminie proszone
są o niezwłoczne uregulowanie powyższego podatku dokonując wpłaty na ww. rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
W przypadku nieuregulowania ww. należności, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej,
co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs
ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań gminy w roku 2011
WSPIERANIA

Przypominamy, iż 15 września 2011r. minął
termin płatności III raty podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
Osoby, które nie uiściły powyższych należności w terminie proszone są o niezwłoczne uregulowanie zobowiązania
pieniężnego dokonując wpłaty na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego 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

WARSZTATY Z FUNDACJĄ WSPOMAGANIA WSI
Informujemy, że Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza
kolejny nabór na bezpłatne warsztaty organizowane w IV
kwartale 2011r.: Księgowo-prawne podstawy zarządzania
wiejską organizacją pozarządową, zarządzanie projektami
społecznymi, planowanie i realizacja projektów społecznych,
komunikacja w społeczności lokalnej.
Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym są do pobrania z portalu Witryna Wiejska
www.witrynawiejska.org.pl
Monika Doroba
p.o. kierownika Referatu Turystyki i Promocji

I

UPOWSZECHNIANIA

KULTURY

FIZYCZNEJ.
Nazwa organizacji

Przyznana kwota

Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek

17.000

Salezjańska Organizacja Sportowa
Zarząd Lokalny Czaplinek
Uczniowski Klub Sportowy IRAS

10.000

SALOS

3.000
Razem: 30.000

Monika Doroba
p.o. kierownika Referatu Turystyki i Promocji

Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

TERMIN PŁATNOŚCI

przez organizacje pozarządowe

prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

PRZYSTAŃ DLA ZDROWIA
Trwają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla
osób powyżej 65 roku życia. Szczepienia są wykonywane od
14 września br. przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MEDYK” przy ul. Wałeckiej 54 A w godzinach od 8.00
do 18.00. Do 20 września br. ze szczepień skorzystały
162 osoby.
Zachęcamy do skorzystania z tej oferty a także prosimy
o przekazywanie tej

informacji

innym, szczególnie osobom

starszym i samotnym.
Małgorzata Fedorowiat –Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2012 ROK
W imieniu Burmistrza Czaplinka zapraszam przedstawicieli
lokalnych stowarzyszeń do zapoznania się z opracowanym projektem Programu Współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012.
Projekt Programu zawiera m.in. główne i szczegółowe cele
współpracy, zasady, sfery, obszary i nazwy zadań obejmujących
współpracę.
Wszelkie uwagi do programu przyjmowane będą do 16 października br. w Referacie Turystyki i Promocji turystyka@czaplinek.pl lub u Sekretarza Gminy Czaplinek sekretarz@czaplinek.pl. Program Współpracy dostępny jest na stronie
www.czaplinek.pl oraz w Referacie Turystyki i Promocji przy ul.
Rynek 1.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek
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Nieruchomości
BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA DRUGI 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 532/22 o pow. 0,3124 ha położonej w Czaplinku przy ul. Jaśminowej 6, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 106.516,00 zł
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST POD
ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ, USŁUGI TURYSTYKI

********************************************
- oznaczonej nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha wpisanej do KW
KO1D/00031455/7 i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisana do
KW KO1D/00005596/6, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 03. Łączna powierzchnia 0,1225 ha.
Cena wywoławcza 36.550,00 zł
ZGODNIE Z MPZP JEST TO TEREN PRZEZNACZONY POD BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE

******************************************************
- oznaczonej nr działki 86/10 o pow. 0,3489 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, KW nr KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 109.520,00 zł netto
- 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 34.580,00 zł
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ

CENY ZOSTAŁY OBNIŻONE O 20 %
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
n a s prze da ż n ie r u c h o m o śc i
po ł o żo n yc h w Czaplin ku
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 60.275,00 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 52.286,00 zł
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ Z RZEMIOSŁEM I DROBNĄ PRODUKCJĄ

- 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 59.556,00 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, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 99.374,00 zł
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST
POD USŁUGI, USŁUGI TURYSTYKI
Na działce nr 532/26 znajduje się słup energetyczny.
Zbycie działki nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela sieci energetycznej nieodpłatne i na czas nieokreślony prawo przesyłu energii elektrycznej.
- oznaczonej nr działki 532/9 o pow. 0,1943 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Różanej 7, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 75.719,00 zł

- oznaczonej nr działki 532/13 o pow. 0,1840 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Różanej 6, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 71.705,00 zł

w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2011 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego
PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego w Czaplinku najpóźniej w dniu 12 października 2011 r.
W dniu przetargu należy okazać się 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

- oznaczonej nr działki 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Jaśminowej 3, KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 71.705,00 zł
ZGODNIE Z MPZP TEREN PRZEZNACZONY JEST POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ, TEREN USŁUG TURYSTYKI

W działce nr 532/9, nr 532/13 i nr 532/18 położona jest
sieć gazowa-wysokiego ciśnienia, a dla sieci tej ustanowiona jest
strefa ochronna o szerokości 20 m, na której obowiązuje zakaz
zabudowy. Zbycie działki nr 532/9, 532/13, 532/18 nastąpi pod
warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela gazociągu
nieodpłatnie i na czas nieoznaczony prawo przesyłu gazu.
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2011 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

>>>>>
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Nieruchomości, Planowanie Przestrzenne
>>>>>>
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego
PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki
sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku najpóźniej w dniu 14 października 2011 r.
W dniu przetargu należy okazać się 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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym
Piaseczno
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

>>>>
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach
od 4 października 2011 r. do 3 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, pokój nr 5,
w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali nr 5 w dniu 13 października 2011 r. o godzinie
13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - do Burmistrza Czaplinka lub na adres e-mail: planowanie@czaplinek.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2011
r.
Złożone uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza
Czaplinka w terminie do 21 dni od daty zakończenie zbierania uwag.

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 mar-

UWAGA DZIERŻAWCY!

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

Informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi w umowach

zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 październi-

dzierżawy gruntów gminnych będą przeprowadzane kontrole użytko-

ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

wania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w umo-

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

wach dzierżawy.

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zmianami)

W przypadku stwierdzenia niezgodności z warunkami umowy
oraz braku utrzymania ładu i porządku na dzierżawionym gruncie,
umowy dzierżawy będą wypowiadane lub nie będą przedłużane na

zawiadamiam o wyłożeniu

kolejny okres.
Olga Sielatycka
Inspektor ds. finansowych

do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, według uchwały Nr XXXVIII/334/09 Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie

WIADOMOŚCI SMS
Uprzejmie informuję, że w lutym br. w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku został uruchomiony specjalny program komputerowy
powiadamiania mieszkańców wiadomościami tekstowymi sms o waż-

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

nych wydarzeniach z bieżącej działalności Gminy.

darowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu poło-

Dotychczas w bazie danych funkcjonuje ponad 100 osób, do których

żonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Obszar objęty

wysyłamy wiadomości.
Zainteresowanych otrzymywaniem takich informacji bardzo

opracowaniem oraz jego granice przedstawiono na załączni-

proszę o wypełnienie druku oświadczenia który dostępny jest

ku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

>>>>>

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy
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Straż Miejska, Komunikaty
PALENIE ŚMIECI

„SZANUJ ZIELEŃ” -KONKURS EKOLOGICZNY

Sezon grzewczy w pełni, więc jak zwykle z kominów
wydobywa się czarny, gryzący dym – efekt spalania śmieci.
Takie postępowanie podyktowane jest najczęściej oszczędnością, która niestety może okazać się zgubna. Spowodowane
jest to tym, iż spalanie odpadów w domowych piecach odbywa się w niskich temperaturach (200 – 500°C), z czym wiąże
się zwiększona emisja zanieczyszczeń do atmosfery i gleby.
Poza tym kominy domów są niskim źródłem emisji i w tej
sytuacji uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń
na duże odległości i rozproszenie ich przez wiatr. Największą
dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina.
Być może sąsiad nie chce przyjąć do wiadomości,
że spalanie śmieci nie powoduje ich zniknięcia, tylko prowadzi do zmiany postaci w bardzo niebezpieczne substancje,
które przez pewien czas krążą w powietrzu (skąd je wszyscy
wdychamy), następnie opadają do gleby, czyli do naszych
ogródków, przechodzą do roślin i znowu do naszych organizmów.
Co grozi za palenie odpadów (śmieci) w piecu?

Gmina Czaplinek i Nadleśnictwo Czaplinek przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują projekt pod nazwą
„Ekologiczne akcje integracyjno – edukacyjne”. Jedną z akcji
tego projektu jest konkurs skierowany do uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum na hasło związane z ochroną przyrody. Zwycięskie hasła będą motywem przewodnim tabliczek,
które zostaną umieszczone przy drzewkach posadzonych
na terenie szkoły lub miasta, przez każdą klasę biorącą udział
w konkursie.
Regulamin konkursu dostępny jest w Nadleśnictwie
Czaplinek i w Urzędzie Miejskim w Czaplinku oraz na stronach
internetowych tych instytucji. Zachęcam do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach – Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
tekst jednolity ze zm.: art.5.1. Właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3b. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób
zgodny z przepisami odrębnymi.
Art.10.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.
5 ust. 1 podlega karze grzywny.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz.
U. Nr 62 poz. 628 ze zm.: art.71. Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub
wspólspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze
grzywny.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska – Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 tekst jednolity
ze zm.: art. 363. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może,
w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność
negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

MIESZKANIEC CZAPLINKA
- WIELKIM MISTRZEM ZAKONU SPINNINGOWEGO !!!
17 września br. na szczecineckim jeziorze Trzesiecko rozegrany został finał III Spinningowego Turnieju Trzech Miast.
Pan Walenty Janczurewicz – mieszkaniec Czaplinka został
Wielkim Mistrzem Zakonu Spinningowego, otrzymując buławę
mistrza i ufundowane przez firmę DRAGON akcesoria wędkarskie.
Pierwsze miejsce zawodów pn. „Szczecinecki Jesiotr”
zdobył także mieszkaniec Czaplinka, Pan Andrzej Sapiński,
który wywalczył 10 –cio dniową wycieczkę na Przylądek Północny
w Norwegii ufundowaną przez firmę NORD – FISHING.
Trzecie i czwarte miejsce wywalczyli również czaplineccy
wędkarze: Pan Walenty Janczurewicz i Henryk Ciemnoczołowski.
Nagrodami za te miejsca była echosonda ufundowana przez firmę
GARNIM i sprzęt wędkarski zakupiony przez organizatorów.
Zawodnikom składamy serdeczne gratulacje !!!
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ
Burmistrz Czaplinka zamierza uruchomić Biuro Zamiany Mieszkań z siedzibą w Zarządzie Nieruchomości Miejskich przy ul. Grunwaldzkiej 2. Z biurem współpracować będą pracownicy MGOPS oraz
Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Koordynatorem biura będzie Prezes
ZNM

Adam Tuchalski. Uruchomienie biura wyznaczone jest

na 3

października br. w godz. urzędowania ZNM.
Wszelkich informacji udziela Pani Joanna Smaga pod nr tel.

Lilia Danielewska
Podinspektor ds. organizacyjnych w Straży Miejskiej

375 50 15.
Adam Tuchalski –Prezes ZNM
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Kultura
IX POWIATOWE DOŻYNKI
ŚWIĘTA PLONÓW
W niedzielę 17 września br., rolnicy powiatu drawskiego
uczestniczyli w dorocznym Święcie Plonów. Tegoroczne
IX Powiatowe Święto Plonów obchodzone było w Gminie
Czaplinek w pięknej pałacowo-parkowej scenerii dawnej siedziby rodu Golzów w Siemczynie. Rozpoczęło się przemarszem korowodu dożynkowego. Uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną za tegoroczne plony odprawił ks. Proboszcz Andrzej
Naporowski z Parafii Siemczyno.
Po uroczystej Mszy Świętej wszystkich uczestników
przywitali gospodarze Dożynek: Starosta Powiatu Drawskiego
Pan Stanisław Cybula oraz Burmistrz Czaplinka Pan Adam
Kośmider. Starościna Aurelia Wójcik z Ostrorogu i Starosta
Dożynek Eugeniusz Wojciechowski z Prosina przekazali Bochen Chleba Staroście Pow. Drawskiego oraz Burmistrzowi
Czaplinka.
Tradycyjna dożynkowa uroczystość szczególne znaczenie miała dla pszczelarzy produkujących "Miód Drahimski".
W trakcie uroczystości dożynkowych producentom tego lokalnego czaplineckiego produktu - na ręce czaplineckiego
pszczelarza Grzegorza Fujarskiego - oficjalnie wręczony został
unijny znak chronionej nazwy pochodzenia.
Oprawę artystyczną zapewniły zespoły: ,,Zespół Sami
Swoi” z Żabinka, ,,Jarzębiny” z Broczyna, zespół śpiewaczy ,,Darskowiacy” z Gminy Złocieniec, ,,Pomorzanki” z Gminy
Drawsko Pom., ,,Marianki” z Gminy Czaplinek, ,,My Emeryci”
z MGOK z Kalisza Pomorskiego oraz soliści P. Alina Karolewicz
z Czaplinka oraz P. Kazimierz Kuzio Sołtys z Rzepowa. Na
scenie zobaczyliśmy również spektakl teatralny przygotowany
przez dziecięcą grupę ,,Kleks” z Zespołu Szkół w Ostrowicach, zespoły taneczne ,,Step–Up” z GOKSiT w Wierzchowie,
a także teatr „Yes” z CzOKSiR z programem kabaretowym.
W kuźni na placu Pałacowym dodatkowo podczas
Dożynek można było obejrzeć wystawę poplenerową pod
nazwą ,,Rzeźba ceramiczna z Czaplą w tle” zorganizowaną
przez Żelisławski Zapiecek oraz Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.
Wielką atrakcją były stoiska promocyjne z poszczególnych
Gmin
Powiatu,
uczestniczące
w
konkursie
na ,,Najpiękniejsze stoisko” a także stoiska sołeckie,
w których odwiedzający mogli spróbować setki przysmaków
kuchni wiejskiej. Była to również okazja do zapoznania się
z tradycją ludową i rękodziełem artystycznym.
W konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” I miejsce
zajęła Gmina Kalisz Pomorski, II miejsce Drawsko Pomorskie
a III miejsce Gmina Wierzchowo. Gminy Czaplinek, Ostrowice oraz Złocieniec zostały wyróżnione.
>>>>>

>>>>>>
Za ,,Najpiękniejsze Stoisko Promocyjne”

uznano stoisko

z Gminy Ostrowice, II miejsce zdobyło stoisko z Wierzchowa a III
miejsce

Gmina Kalisz Pomorski. Wyróżnienia otrzymały Gmina

Czaplinek, Drawsko Pomorskie oraz Złocieniec.
Zostały wręczone także nagrody i dyplomy we wcześniej ogłoszonym konkursie ,,Najładniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego”
oraz Puchar dla OSP w Kluczewie. Tego zaszczytu dokonali Starosta Powiatu Drawskiego Pan Stanisław Cybula oraz Burmistrz
Czaplinka Pan Adam Kośmider.
Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

składa

serdeczne podziękowania: Starostwu Powiatu Drawskiego, Gminie Czaplinek, Firmie AGROTORF- Zakład Torfowo Borowinowy
z Czarnego Małego, Gospodarzom -Państwu Osak z Bobrowa,
Państwu Andziak z Siemczyna, OSP z Czaplinka, OSP z Broczyna,
Straży Miejskiej z Czaplinka, Policji z Czaplinka oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili się do organizacji IX Powiatowych Dożynek w Siemczynie. Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć mieszkańcom sołectw Gminy Czaplinek: Siemczyna, Łąki,
Rzepowa, Ostrorogu, Broczyna, Żerdna i Sikor za przygotowane
wieńców Dożynkowych i stoisk promocyjnych oraz lokalnym artystom.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

XVIII TURNIEJ RECYTATORSKI I POEZJI
ŚPIEWANEJ IM. J. CH. PASKA
Zapraszamy wszystkich miłośników literatury staropolskiej
i współczesnej do wzięcia udziału w Turnieju jako recytator lub
śpiewający poezję śpiewaną (wyłącznie dla amatorów), w dwóch
kategoriach wiekowych: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz kategoria dorosłych – zarówno w recytacji jak i w poezji
śpiewanej.
Uczestnik przygotowuje dwa utwory, z czego przynajmniej
jeden musi pochodzić z literatury staropolskiej lub europejskiej
powstałej do końca XVIII w. Organizatorzy zapraszają znanego
aktora, który przewodniczy pracom komisji konkursowej oraz
prowadzi warsztaty teatralne, recytatorskie dla uczestników Turnieju. Akredytacja dla korzystających z wyżywienia i noclegów
wynosi 100,00 zł., a dla pozostałych uczestników 10 zł.
Na zwycięzców w obu kategoriach czekają nagrody.
Turniejowi towarzyszyć będą również wystawy, spotkania
recytatorskie, degustacja potraw staropolskich, miodów, itp. Termin zgłoszeń upływa dnia 15.10.2011r. Pełny regulamin Turnieju
oraz kartę zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej:
www.czoksir.czaplinek.pl.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR
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Kultura, Rekreacja, Komunikaty
ROZPOCZYNAMY NOWY ROK KULTURALNY

NOWE ŻAGLE JACHTU WIELKI TRENER

CzOKSiR rozpoczyna zajęcia z dziećmi, młodzieżą i doro-

Wielki Trener jest jachtem wykorzystywanym przede

słymi. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Na

wszystkim w celach szkoleniowych i treningowych . Maksymal-

stronie www.czoksir.czaplinek.pl

na liczba załogi to dwanaście osób. Jest własnością Gminy Cza-

umieszczono harmonogram

zajęć.

plinek w zarządzaniu Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu

Zapisy i spotkania organizacyjne dla sekcji i zespołów:

i Rekreacji. Stacjonuje w Ośrodku Sportów Wodnych w Cza-

- TEATR BAJERA – dzieci od III kl. szkoły podstawowej –

plinku.

dnia 29.09.2011R. GODZ.1730 -sala widowiskowa, ul. Pławień-

Dane techniczne jachtu.:
⇒
Powierzchnia ożaglowania – do 54 m2

ska 1a,-instruktor: Ewa Tamulewicz;
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE

–dnia

⇒

Długość całkowita – 8,7 m

28.09.2011R. GODZ.1730- pokój zajęciowy; instruktor: Ewa

–

dzieci

i

młodzież

⇒

Szerokość całkowita – 2,52 m

Tamulewicz;

⇒

Zanurzenie minimalne – 0,36 m

- ZAJĘCIA TAŃCA HIP HOP –dzieci i młodzież -dnia

⇒

28.09.2011R. GODZ.1700-sala widowiskowa, ul. Pławieńska1a;

Załoga minimalna – 5 osób

⇒

Załoga maksymalna – 12 osób

instruktor: Ewa Lach;
- ZAJĘCIA TENISA STOŁOWEGO- dzieci i młodzież –
czwartki

w godz.: 1600-1730- Hala widowiskowo-sportowa,

ul. Wałecka 46, instruktor: Magdalena Cieślak;
W

GODZ.:1400-1800

-sala

widowiskowa,

ul.Pławieńska1a; instruktor: Bartek Michalczyk;
- WARSZTATY

SZKUTNICZE

–

we żagle. Fundusze na ten cel przekazała firma
Rimaster Poland S.A.,

- WARSZTATY WOKALNE – dzieci i młodzież –dnia
27.09.2011R.

Konstruktor – Norbert Patalas. Wielki Trener o wdzięcznej nazwie ,,Czarny Książe ” od końca lipca br. posiada noza co serdecznie dziękujemy

i wszystkich chętnych zapraszamy na rejs, by przeżyć niezapomnianą przygodę z żeglarstwem.
Kontakt: OSW ul. Nadbrzeże Drawskie; tel. 512338983.

zapraszamy

młodzież

w okresie jesiennym i wiosennym do Ośrodka Sportów Wodnych na naukę wykonywania prac szkutniczych –kontakt telefoniczny: 502 106 496- Bosman Adam Stefanik;

Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

Pozostałe sekcje rozpoczęły swoją pracę z początkiem
września

br.

według

harmonogramu.

WSZYSTKICH

CHĘTNYCH GORĄCO ZAPRASZAMY!
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

BAW SIĘ RAZEM Z DZIECKIEM

REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 20

CzOKSiR organizuje dla dzieci w wieku od 0 do 4,5 lat zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci z rodzicami
w ramach programu KREATYWKA.PL. Zajęcia tego typu wspierają naturalny indywidualny rozwój każdego dziecka już od
pierwszych dni jego życia!
Podczas spotkań w poniedziałek i czwartek w Sali
Klubowej CzOKSiR instruktor przeprowadzi zajęcia, przekazując dzieciom i rodzicom sposoby na kreatywne spędzanie czasu, zarażając entuzjazmem i pasją do muzyki.
Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 606 301
414 oraz pod linkiem: http://www.kreatywka.pl/index.php?
woj._zachodniopomorskie Zajęcia są odpłatne! Jedna godzina
zegarowa (pełne 60 minut) kosztuje 20 zł. od dziecka. Pierwsze
zajęcia są nieodpłatne!

POLDRÓG Człuchów na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wykonuje przebudowę drogi krajowej nr 20 na odcinku Czaplinek – Zelisławie
o długości 4,21km.
Zakres prac obejmuje:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy
wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej, ścinanie poboczy,
- uzupełnienie poboczy destruktem /frezowana nawierzchnia
bitumiczna/. Termin realizacji zadania do 30 października 2011r.

Janina Gąszcz –Dyrektor CzOKSiR

Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa
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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

skarbnik@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 749

94 372 62 50

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
Izabela Koremba

Skarbnik Gminy

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 05

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 72

tel. sł. 510 086 870

94 375 45 23
94 372 62 06

Straż Miejska
Ryszard Leśniewicz

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 72

-

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.

