III/XIII/2012

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także miłego odpoczynku wśród przyjaciół
i w gronie rodzinnym
składają
Bogdan Kalina
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czaplinku

Adam Kośmider
Burmistrz Czaplinka

Czaplinek, kwiecień 2012 r.
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Inwestycje
>>>>>

PRZEBUDOWA DROGI
NA UL. DRAHIMSKIEJ I UL. DŁUGIEJ

oraz centralnego ogrzewania.
Prowadzone są prace projektowe związane z planowanymi
do

Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy robót związanych z przebudową ulicy Drahim-

wykonania

w

budynkach

instalacjami

specjalistycznymi,

tj. alarmowej, komputerowej, ppoż. antenowej i syren oraz pneumatycznej i wyciągu spalin.

skiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną

Przygotowane zostały dokumenty przetargowe na dostawę

do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku.

samochodu pożarniczego z wysięgnikiem, który w ramach realizo-

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2012r.,

wanego projektu zostanie zakupiony na wyposażenie jednostki

po czym nastąpi wybór wykonawcy robót, z którym zosta-

OSP Czaplinek.

nie podpisana umowa.

Tempo robót narzucone przez Wykonawcę pozwala na ter-

Zakres robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie

warstwy wyrównawczej

minowe realizowanie pracy w stosunku do przyjętego harmonogramu.

i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 7 cm,

Wykonane zostało przyłącze gazowe do Centrum przez

po uprzednim sfrezowaniu na min. 5 cm na całej

Zakład Gazowniczy w Koszalinie w ramach zawartej z Gminą

powierzchni projektowanego odcinka, remont i przebudowę

Czaplinek umowy przyłączeniowej.

chodników, przebudowę miejsc postojowych, przebudowę

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

istniejących zjazdów wraz z regulacją wysokościową, wykonanie elementów uspokojenia ruchu z kostki brukowej
betonowej poprzez

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MACHLINACH

wyniesienie skrzyżowań i przejść dla

pieszych. W ramach zadania nastąpi usprawnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni i z chodników do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
regulację i udrożnienie istniejących wpustów ulicznych oraz
budowę studni deszczowych betonowych, a także wykonanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości w ul.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
dokonano wyboru wykonawcy robót związanych z przebudową
świetlicy wiejskiej w Machliny. W dniu 09.03.2012r. podpisano

Długiej o długości 289,50mb, na odcinku od Placu 3 Marca

umowę z Wykonawcą – firmą „WIELĄDEK” z Chodzieży na kwotę

do ul. Jagiellońskiej.

190.376 zł. brutto. Termin wykonania robót związanych z przebu-

Zadanie jest realizowane w ramach programu

dową – 31.08.2012r.
Zadanie

wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy

jest

realizowane

w

ramach

projektu

Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –

pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposa-

Rozwój”.

żeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne

Termin

realizacji

zadania

określono

30.10.2012r. Harmonogram realizacji robót

do

dnia

Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno,

zostanie

Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec”

doprecyzowany z wybranym wykonawcą robót w czasie
przekazania placu budowy, uwzględniając potrzebę zmniejszenia utrudnień i niedogodności dla wszystkich uczestników ruchu kołowego i pieszego.

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie
umowy o przyznanie pomocy Nr 00232-6922-UM1600355/10
z dnia 30.12.2011 r. w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

CENTRUM RATOWNICTWA GMINNEGO

2013.
Remont świetlicy polega na wymianie na nowe wewnętrznych
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania i elektrycznej.
Renowacji zostaną poddane ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Z dniem 01.03.2012r. wznowione zostały roboty budowla-

wraz z malowaniem. Wymienione zostaną podłogi we wszystkich

ne na obiekcie. Prace trwają w każdej części kubaturowej

pomieszczeniach oraz drzwi wejściowe i wewnętrzne. Wykonany

obiektu, zarówno nowo budowanej, jak i istniejącej.
Zaawansowanie robót na poszczególnych obiektach
obejmuje stan surowy zamknięty. Wewnątrz prowadzone

zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz nowy zbiornik
na nieczystości płynne.

są roboty budowlane oraz instalacyjne związane z siecią

Marek Młynarczyk

wodociągowo –kanalizacyjną, elektryczną

Kierownik Referatu Inwestycji

>>>>
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Gospodarka Komunalna
ODDAJ ODPADY NA KOMPOST
W trakcie pierwszych wiosennych prac porządkowych
w przydomowych ogródkach gromadzi się sporo odpadów
pochodzenia roślinnego: resztki ściętej trawy, łodygi i liście,
oraz inne części roślin, zwiędłe kwiaty,
Ten materiał organiczny o dużej wartości biologicznej
jest niestety często palony. Palenie odpadów na działkach
i w ogródkach przydomowych powoduje zanieczyszczenie
środowiska i jest bardzo uciążliwe dla sąsiadów. Działanie to
nie może naruszać innych przepisów prawnych, szczególnie
przeciwpożarowych,

określających

w

jakiej

odległości

od zabudowań czy ściany lasu można rozpalać ognisko oraz
prawo o ruchu drogowym, z którego jasno wynika, że dym
unoszący się z ogniska nie może ograniczać widoczności na

WODA W CZARNYM MAŁYM
W wyniku działań naprawczych podjętych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej woda z ujęcia w Czarnym Małym spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U Nr 61, poz.417) wszystkie wymagane parametry. W próbkach pobranych w dniu 06.03.2012r.
na ujęciu wody, a także odbiorcy - w nieruchomości Czarne
Małe 10, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów określonych w załącznikach do przytoczonego
rozporządzenia. Wyniki badań, świadczące o skuteczności
naszych zabiegów technicznych przedstawiamy w poniższej
tabeli. Z badań laboratoryjnych wynika, że woda spełnia
wymagania jakościowe.
LUTY 2012

wskaźnik

wartość
oznaczona
661

Wartość
dopuszczalna
≤ 200µg/l

Mangan

43,6

≤ 50µg/l

Mętność

3,63

≤ 1 NTU

pobliskich drogach.
Żelazo

Można uchronić się przed mandatem czy nieprzyjemnościami ze strony sąsiada.
Zakład

Gospodarki

Komunalnej

proponuje

porządkowanie działki na wiosnę bez dymu.
Od 13 marca rozpoczęliśmy wydawanie worków
foliowych na odpady pochodzące z prac porządkowych
ogródków przydomowych ( koloru niebieskiego, o pojemności 120l). Worki otrzymają nieodpłatnie mieszkańcy zamieszkujący na osiedlach domków jednorodzinnych oraz posiadający ogródki przydomowe. Można je odbierać w sekretariacie
Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Grunwaldzkiej 2,
oraz Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania.
Worki należy wystawić przed posesję do poniedziałku
do piątku do godz.13-tej. Przed wystawieniem worków należy je związać. Pełne worki odbierane będą nieodpłatnie.
Bezpłatna akcja nie dotyczy zbiórki gałęzi,
drzew i innych odpadów większych gabarytów.
Zebrane odpady pochodzenia roślinnego, jako odzysk
organiczny, posłużą do produkcji kompostu, dlatego prośba,
by w workach znajdowały się
organiczne,

bez

odpadów

wyłącznie liście i resztki

komunalnych

pochodzących

z gospodarstwa domowego, które nie będą odebrane.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

MARZEC 2012

Żelazo

65,3

≤ 200µg/l

Mangan

23,0

≤ 50µg/l

Mętność

0,23

≤ 1NTU

Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ
W miesiącach luty – marzec bieżącego roku Komisja
Mieszkaniowa Burmistrza Czaplinka przystąpiła do aktualizacji
list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu
komunalnego bądź socjalnego.
Komisja po rozpatrzeniu wniosków o przydział lokalu
mieszkalnego, na liście osób uprawnionych do ubiegania się
o przydział lokalu socjalnego umieściła 31 rodzin/osób,
natomiast na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego umieściła 39 rodzin/osób.
Z w/w listami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska pokój nr 4b lub na stronie internetowej
www.czaplinek.pl w zakładce ogłoszenia inne.
Jednocześnie informujemy, że odwołania od w/w list
można składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2012 r.
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Osoby odwołujące się będą przyjmowane indywidualnie przez
Komisję Mieszkaniową Burmistrza Czaplinka w dniu 10 kwietnia 2012 r. od godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku –
sala narad pokój nr 5.
Ewelina Pernat
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

biuletyn informacyjny

4

Gospodarka Komunalna, Rolnictwo
OŚWIETLENIE DROGOWE
W

dniu

07.03.2012r.

zakończone

zostało

ZMIANA SOŁTYSA
zadanie

Sołtys sołectwa Byszkowo Pani Renata Gajewska złoży-

pn. „Budowa oświetlenia drogowego chodnika z dopuszcze-

ła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa. W dniu 29 lutego br.

niem ruchu rowerowego a ciągu drogi krajowej nr 20

odbyło się zebranie sołeckie podczas, którego dokonano wyboru

w Czaplinku przy ul. Złocienieckiej” –koszt zadania to kwota

nowego sołtysa. W wyniku przeprowadzonego głosowania sołty-

30 040,86zł. brutto.

sem sołectwa Byszkowo została Pani Małgorzata Rutkowska.
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Ustępującej pani Sołtys dziękujemy za współpracę a nowej pani
Sołtys życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Anna Żywicka –Rachwał

LIKWIDACJA NIELEGALNEGO

Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

SKŁADOWISKA ODPADÓW
W dniu 29.02.2012r. zakończono prace przy usuwaniu nagromadzonych nieczystości komunalnych na terenie
posesji i w pomieszczeniach mieszalnych Piekary 6/1.
W wyniku nagromadzonych w/w lokalu mieszkalnym
różnego rodzaju nieczystości w dniu 01.02.2012r. miał miejsce pożar- zapaleniu uległy nagromadzone duże ilości materiałów palnych – śmieci.
W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka wydał
Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. likwidacji skutków pożaru.
Podjęta została decyzja o usunięciu nieczystości
z terenu posesji i lokalu mieszkalnego, łącznie wywiezionych
zostało 32360,00kg tj.180m3 różnego rodzaju nieczystości
1350 kg. złomu. – koszt zadania 8 477,44zł. w całości
pokryty ze środków budżetu Gminy Czaplinek.
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

ZEBRANIA SOŁECKIE
Po uchwaleniu budżetu gminy na 2012 r sołtysi zostali
poinformowani o wysokości przydzielonych na dane sołectwo
środków finansowych, które należy wykorzystać do 7-go
grudnia br.
Warunkiem pozyskania środków finansowych jest
dostarczenie do burmistrza planu finansowo- rzeczowego
z protokołem, z zebrania wiejskiego i listą obecności. Dlatego
też aktualnie w sołectwach organizowane są zebrania mieszkańców, których głównych tematem jest podział środków
sołeckich na realizacje zadań zgodnych ze statutem sołectwa. Zebrania takie odbyły się już w kilku sołectwach m.in.
w

Pławnie,

Rzepowie,

Siemczynie,

Starym

Drawsku,

Rzepowie, Byszkowie.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

APEL O NIEWYPALANIE TRAW
Wraz z nadchodzącą wiosną rozpoczął się sezon nielegalnego wypalania traw. Jest to tania metoda pozbycia się chwastów,
traw i zeszłorocznych pozostałości roślinnych. Niestety wypalanie
traw niesie ze sobą wiele zagrożeń i jest najczęstszą przyczyną
pożarów lasów w okresie wiosennym. W pożarach giną chronione
gatunki roślin, owady, zwierzęta, ptaki. Do atmosfery przedostają
się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.
W tym roku strażacy do pożarów obrzeży jezior i użytków
zielonych wyjeżdżali już 12 razy, angażując przynajmniej cztery
ciężkie samochody pożarnicze, 70 strażaków, oraz wiele jednostek
podręcznego sprzętu gaśniczego. Koszty tych akcji przekroczyły
3 500 złotych, nie licząc zużycia pojazdów i sprzętu.
Przypominamy, że w Polsce wypalanie traw jest nielegalne
i karalne. Określają to odpowiednie przepisy prawne ustawa
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., zgodnie
z art. 124 ustawy zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów. Zgodnie z art. 131 w/w ustawy Kto: (...) wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.
Ponadto Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej mówi, że niedopuszczalne
jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk,
torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów. Zabronione jest także wypalanie słomy i pozostałości
roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów
bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym,
a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania.
Burmistrz Czaplinka i Komendant Miejsko -Gminny
OSP apelują: Nie wypalajmy traw! To zagrożenie dla zdrowia
i życia mieszkańców, także dla prywatnego i publicznego mienia.
Adam Czernikiewicz
Komendant Miejsko -Gminny OSP
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Rolnictwo, Oświata
WYCINKA DRZEW

PROJEKT ORGANIZACJI SZKÓŁ
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

I ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Aktualnie na terenie miast i gminy realizowany jest
plan wycinki i pielęgnacji drzew zgodnie z poniższym wykazem.
PLAN WYCINKI DRZEW NA 2012r.
Adres

Gatunek

Czaplinek ul. Leśników przy garażu

Liczba drzew
w szt.

lipa

1

Czaplinek ul. Poznańska

topola

5

Niwka- w pasie drogi przy dawnej hydroforni

kasztan

1

Czaplinek nad rzeczką

topola

2

Czaplinek ul. Dworcowa

dąb

2

Czaplinek za dużym kościołem

lipa

1

topola

2

klon

2

jesion

1

Kluczewo na przeciwko cmentarza

lipa

1

Czaplinek ul. Jeziorna za targowiskiem

klon

1

topola

1

Trzciniec
Psie Głowy
Czaplinek przy boisku Orlik

Czaplinek k. Kusego Dworu
dz.nr 6/6 Cz-ek 02

PLAN PIELĘGNACJI DRZEW NA 2012r.
Adres

Gatunek
-szt

Zakres prac

Czaplinek
ul. Dworcowa 29

dąb –2

Pielęgnacja- usunięcie konarów dotykających pokrycia dachowego.

Psie Głowy przy przystanku PKS

dąb –1

Usunięcie suchych konarów.

Czaplinek przy boisku
Orlik

lipa –10

Przycięcie konarów zwisających bezpośrednio nad ogrodzeniem.

Głęboczek przy moście

lipa –3

1 szt- usunięcie suchych konarów,
2 szt. - podkrzesanie konarów.

Czaplinek
ul. Jagiellońska
(przy moście).

lipa –1

Przycięcie konarów
i usunięcie suchych.

Czaplinek ul. Jeziorna

klon –1

Usunięcie suchego konaru przy Ośrodku Sportów Wodnych.

Czaplinek ul. Jeziorna 9,
za targowiskiem

lipa –1

Przyciąć konary zwisające nad budynkiem.

Czaplinek
za dużym kościołem

lipa –1

Usunąć suche konary.

Czaplinek ul. Grunwaldzka przy ZNM

lipa –5

Przyciąć korony dotykające pokrycia
dachowego.

Czaplinek ul. Kościuszki

lipa –1

Przyciąć konary wrastające w lampę
oświetleniową

Termin wykonania powyższych prac upływa 31 marca 2012r.
Wykonawcą jest firma: Usługi Leśne, Adam Szpytma
ze Starego Worowo wybrana w wyniku zbierania ofert.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

Organizacja pracy szkoły, przedszkola bądź innej jednostki oświatowej to bardzo skomplikowana operacja. Jest ona określona przez prawo oświatowe. Oznacza to, ze przepisy jakie zawiera prawo oświatowe, narzucają pewien sposób postępowania
według którego zorganizuje się naukę.
Do 30 kwietnia dyrektorzy szkół i przedszkoli przedkładają
organom prowadzącym projekt arkusza organizacji szkoły na nowy
rok szkolny. Z arkusza wyczytać można sposób podziału klasy na
grupy, liczbę nadgodzin przypisaną do danego nauczyciela i sumę
nadgodzin w placówce. Zawiera także informację o wszystkich
etatach pracowniczych: liczbę zatrudnionych nauczycieli biblioteki,
psychologów, pedagogów, ewentualnie nauczycieli wspomagających w przypadku klas integracyjnych. Arkusz organizacyjny
określa również liczbą pracowników niepedagogicznych, czyli
pracowników administracji i obsługi..
Szczególna sytuacja dotyczy szkół podstawowych i przedszkoli, gdyż od 1 września 2011 roku. obowiązkiem przygotowania
przedszkolnego objęte zostały wszystkie dzieci pięcioletnie.
Rodzice dzieci 6-letnich jeszcze przez dwa lata będą wybierać
między klasą I a „0”. Ostateczne liczby oddziałów klas. I (dla 6- i 7
-latków) i oddziałów przedszkolnych dla 5- i 6-latków będą się
rozstrzygać do końca sierpnia, gdyż rodzice jeszcze wówczas
zapisują dziecko do szkoły lub zmieniają wcześniejsze decyzje.
Dla organów prowadzących szkoły, arkusz organizacyjny
jest podstawowym dokumentem kształtującym zarówno organizację roku szkolnego, jak i wysokość środków finansowych
niezbędnych do zrealizowania planu. Zatwierdzone arkusze organizacyjne potwierdzają realizację programów nauczania we
właściwej liczbie godzin, obrazują politykę oświatową i pozwalają
planować budżet w zakresie oświaty. To organy prowadzące tworzą standard edukacyjny, ponoszą finansową odpowiedzialność
i przeznaczają na edukację duże środki, znacznie przekraczające
subwencję oświatową. W okresie niżu demograficznego istotne
stało się określenie liczby oddziałów klas pierwszych, liczby
uczniów w klasach oraz zasady zatrudniania nauczycieli innych
pracowników szkoły. Dlatego właśnie organy prowadzące, powinny ustalić z dyrektorami zasady tworzenia arkuszy organizacyjne
tak, aby ich realizacja pozwoliła dyrektorom uzyskać jak najlepsze
efekty nauczania przy optymalnym wykorzystaniu
środków
finansowych.
Organ prowadzący zatwierdza arkusze organizacyjne
szkół w terminie do 30 maja. Zatwierdzony arkusz stanowi dla
dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
Wanda Lipińska
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Organizacyjne
DYŻUR URZĘDU SKARBOWEGO
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, mieszkańców
Gminy Czaplinek związanym z udzielaniem pomocy przy
wypełnianiu zeznań podatkowych informujemy, iż w dniach:
- 26 marca,
- 13 kwietnia br.
w godz. 8.00 -14.00 w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (sala
narad) pracownicy Urzędu Skarbowego pełnić będą dyżur.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje jak wypełnić oraz złożyć zeznanie podatkowe za 2011 rok.
Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
W miesiącu lutym i marcu br. w siedmiu jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czaplinek zorganizowano zebrania sprawozdawcze.
Zarządy jednostek OSP w Machlinach, Broczynie, Trzcińcu,
Siemczynie, Kluczewie, Czarnym Wielkim oraz w Czaplinku
przeprowadziły spotkania druhów strażaków, w trakcie których
podsumowano działalność stowarzyszeń za rok 2011, poruszono
sprawy bieżące i założenia na kolejny rok.
W czasie zebrań omówiono działania ratowniczo – gaśni-

TERMIN PŁATNOŚCI
Przypominamy, iż 15 marca 2012r. minął
termin płatności I raty podatku od nieruchomości,

cze, działania na rzecz rozwoju ochrony p.pożarowej, dotychczasowe osiągnięcia oraz problemy z jakimi się borykają stowarzyszenia. Braki w sprzęcie, środkach ochrony osobistej strażaka,
to codzienność.
Wiele spraw rozstrzygnięto bezpośrednio na zebraniach,

rolnego i leśnego.
Osoby, które nie uiściły powyższych należności w terminie

zwłaszcza organizacyjnych, na pozostałe niestety trzeba cierpli-

proszone są o niezwłoczne uregulowanie zobowiązania pie-

wie zaczekać.

niężnego dokonując wpłaty na rachunek bankowy Urzędu

We wszystkich spotkaniach po stronie gości zaproszonych

Miejskiego w Czaplinku w PBS o/Czaplinek nr 86 8581 1027

uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, Burmistrz Pan

0400 0505 2000 0003. Na dowodzie wpłaty należy podać

Adam Kośmider oraz zastępca Pan Zbigniew Dudor, Komendant

numer decyzji.

Powiatowy PSP bryg. Zbigniew Kwiatkowski, funkcjonariusze PSP

W przypadku nieuregulowania ww. należności,
zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu
przymusowego ściągnięcia należności w trybie egze-

oraz członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czaplinku.
Adam Czernikiewicz
Komendant Miejsko –Gminny OSP

kucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe
obciążenie kosztami egzekucji.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 9 marca 2012 r.
Na podstawie art. 34a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18

KOMUNIKAT

lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 z późn. zm.):

zawiadamiam

W okresie wolnym od pracy w pilnych sprawach prosimy
kontaktować się z podanymi poniżej numerami telefonów:

o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 9 marca 2012r. do 30 marca

- Sprawy dotyczące USC - Kierownik USC, tel. 665 777 715,

skiej w Czaplinku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na tere-

- Drogownictwa tel. 665 777 710,

nie Gminy Czaplinek w 2012 roku. Zawiadomienie umieszcza się:

- Awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej tel. 94 375 55

a) w siedzibie Referatu Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego

37, 697 776 679,

w Czaplinku, ul. Rynek 1, b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-

- Pogotowie energetyczne tel. 991 lub 94 361 27 72,

skiego w Czaplinku, ul. Rynek 6 - tablica ogłoszeń przy głównym

- Pogotowie gazowe tel. 992,

wejściu, c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplin-

- Straż Miejska tel. 519 333 681

ku pod adresem: www.czaplinek.pl. Uwagi do projektu uchwały

DYŻURY:

2012r. do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miej-

należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego

- Komisariat Policji w Czaplinku tel. 94 363 68 30,

w Czaplinku (pok. nr 3), ul. Rynek 6 na piśmie lub pocztą elek-

- Policja Drawsko Pomorskie tel. 997,

troniczną na adres: turystyka@czaplinek.pl z podaniem imienia

- Pogotowie Ratunkowe w Czaplinku tel. 94 375 52 59,

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w termi-

- Straż Pożarna tel. 998, telefon alarmowy 112

nie do 30 marca 2012 r. do godz. 14.00.

Małgorzata Gozdek
Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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Organizacyjne, Straż Miejska
KONWENT WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ
POLSKA – UKRAINA
Gmina Czaplinek od czerwca 2011 roku jest członkiem Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.
Idea powołania do życia tej ogólnopolskiej korporacji samorządowej zrodziła się z żywionego powszechnie przekonania,
iż dla rozwoju intensywnej współpracy samorządowej partnerów z obu państw, potrzebne jest instytucjonalne wsparcie,
którego głównym założeniem w pierwszym rzędzie będzie
artykulacja celów, potrzeb i problemów dotyczących wzajemnej współpracy, a następnie wsparcie i realizacja wspólnych
celów. Obecnie do Konwentu przynależy 12 samorządów
z terenu województwa zachodniopomorskiego (3 powiaty
i 9 gmin ), 2 gminy z woj. pomorskiego, gmina i powiat
z woj. wielkopolskiego, gmina z woj. śląskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.
W lutym br. podczas Posiedzenia Zarządu Konwentu
w Świnoujściu zrodziła się inicjatywa dotyczącą powołania
Polsko – Ukraińskiej Współpracy Młodzieży, która zdaniem
członków Zarządu stanowić będzie fundamentalny cel działalności Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.
Rezultatem tej inicjatywy ma być budowa wzajemnego
zaufania, zrozumienia, przezwyciężanie uprzedzeń i negatywnych stereotypów oraz wsparcie dla wspólnej odpowiedzialności polskiej i ukraińskiej młodzieży za kształtowanie
dobrych, przyjaznych stosunków między Polską i Ukrainą
oraz za ukształtowanie pomyślnej przyszłości wolnej, demokratycznej i dostojnej Europy.
Więcej informacji na temat działalności Konwentu
Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina można znaleźć
na stronie www.kwspu.pl
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W związku z nastaniem wiosny, Straż Miejska

przy-

pomina o obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie posesji lub nieruchomości, jaki spoczywa na właścicielu
lub użytkowniku. Czystość i porządek wpływa na estetykę
otoczenia w którym żyjemy, mieszkamy i przebywamy, ma to
ogromny wpływ na nasz nastrój. Stan porządku jest również
miarą oceny naszej dbałości i zaradności, którą możemy pochwalić się przed innymi lub narazić się na krytykę.

>>>>>>

>>>>
Poniżej niektóre obowiązki mieszkańców naszej gminy w zakresie
utrzymania czystości i porządku, które reguluje Uchwała Nr XXXIII/251/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 października
2005r na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez:
- utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego na terenie nieruchomości;
- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych
w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla środowiska;
- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny.
Właściciele, a także użytkownicy nieruchomości obowiązani są do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej
umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Obowiązek taki dotyczy również wywozu nieczystości stałych.
Inne wybrane obowiązki wynikające z Uchwały Nr XXXIII/251/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 października
2005r.
- Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki
nad tymi zwierzętami, w szczególności niepozostawiania bez
dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym
w sposób uniemożliwiający zwierzęciu samodzielne wydostanie się
na zewnątrz.
- Właściciele (opiekunowie) zobowiązani są m.in. do:
a) przestrzegania terminów szczepień ochronnych
b) realizowania szczepień w warunkach zagrożeń
d) wyprowadzania psów w miejsca publiczne i ogólnodostępne
tylko na smyczy, a psów agresywnych i zachowujących się agresywnie dodatkowo w kagańcu.
g) uprzątnięcia nieczystości, pozostawionych przez należące do
nich zwierzęta z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
i umieszczanie ich w koszach i pojemnikach na odpady komunalne. Właściciele (opiekunowie) zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wyrządzone przez należące do nich
zwierzęta
Ryszard Leśniewicz
Komendant Straży Miejskiej
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Nieruchomości, Komunikaty
>>>>

BURMISTRZ CZAPLINKA

- oznaczonej nr działki 8 o pow. 0,0891 ha położonej w obrębie ewi-

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
n a

s pr ze da ż

n ie r u c h om oś c i :

-oznaczonej nr działki 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej przy
ul. Kalinowej 1 w Czaplinku, KW KO1D/00018366/9.

dencyjnym

Czarne Małe,

zabudowanej

budynkiem

mieszkalno-

gospodarczym o powierzchni 151,89 m2 (w tym lokal mieszkalny
o pow. 107,72 m2 i dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni
44,17 m2), budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni
112,55 m2, KW KO1D/00032347/4.

Cena wywoławcza 174.000,00 zł netto

Cena wywoławcza 76.000,00 zł *

Zgodnie z MPZP jest to teren usług, teren usług turystyki,
teren parkingów, w szczególności motel, zajazd, usług gastro-

Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

nomii i handlu.
*******************************************

*Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości

podlega

zwolnieniu

- oznaczonej nr działki 353 o pow. 0,5428 ha położonej przy

z

ul. Akacjowej 10 w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3.

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. nr

Cena wywoławcza 164.500,00 zł netto

podatku VAT

zgodnie z art. 43 ust 1pkt 10a Ustawy

54 poz. 535 z późn. zm.),

Zgodnie z MPZP jest to teren usług handlu, gastronomii, administracji, kultury i rzemiosła usługowego.

PIERWSZY PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ODBYŁ SIĘ

*******************************************
- oznaczonej nr działki 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej

W DNIU 19.01.2012 R.
Ceny nieruchomości zostały obniżone o 20%

w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, KW KO1D/00010580/9.
Cena wywoławcza 62.000,00 zł netto

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

- oznaczonej nr działki 86/13 o pow. 0,2858 ha położonej

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium

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

w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego PBS

Cena wywoławcza 69.500,00 zł netto
Dla

nieruchomości

została

wydana

decyzja

o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalno-

o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby
wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego w Czaplinku najpóźniej
w dniu 22 marca 2012 r. W dniu przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra

pensjonatową.
*************************************
- oznaczonej nr działki 202/30 o pow. 0,1486 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Machliny, KW KO1D/00019603/0.
Cena wywoławcza 24.500,00 zł netto
Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabu-

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 , (094) 3726214,
nieruchomosci@czaplinek.pl

dowy na zabudowę letniskową.
*******************************************

STRAGANY NA RYNKU

- oznaczonej nr działki 79/4 o pow. 0,1344 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.

Informujemy, że Burmistrz Czaplinka wyraził zgodę na

Cena wywoławcza 17.000,00 zł netto
- oznaczonej nr działki 79/5 o pow. 0,1148 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Ostroróg, KW KO1D/00010041/9.
Cena wywoławcza 15.000,00 zł netto

handel pamiątkami i wyrobami regionalnymi na terenie Rynku
Miejskiego, gdzie udostępnione zostały od dnia 27.02.2012r.
do tego celu drewniane stragany. Jednocześnie informujemy,

Zgodnie z MPZP nieruchomości przeznaczone są pod zabudo-

że opłata zgodnie z Uchwałą Nr XX/179/08 Rady Miejskiej

wę rekreacji indywidualnej, zabudowę usług turystyki w opar-

w Czaplinku z dnia 27 lutego 2008 roku wynosi 13 zł za miejsce

ciu o obiekty rekreacji indywidualnej, zabudowę usług turystyki

do 5m2, natomiast za każdy rozpoczęty m2 powyżej 5m2 dodat-

w oparciu o obiekty rekreacji indywidualnej.

kowo pobierana jest opłata w wysokości 2,00zł. Opłata za dzień

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%

handlu na drewnianym straganie wynosi –17,00zł
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Inspektorem

************************************************
>>>>>

ds.

ewidencji

działalności

gospodarczej

Agnieszką

Kałamajską tel. 094 37 26 245.
Agnieszka Kałamajska
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
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Rada Miejska, Młodzieżowa RM
XV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 23 lutego 2012 roku odbyła się XV Sesja
Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Bogdan
Kalina – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Zasadniczym punktem obrad Sesji było podjęcie
uchwał w sprawie:
- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Czaplinek - jest
to uchwała regulująca ogólne zasady przeprowadzania
konsultacji społecznych na terenie naszej gminy w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia
takich konsultacji;
- zmiany uchwały Nr XIV/187/12 RM w Czaplinku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego
w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, w której zdublowaniu
uległa informacja zawarta w załączniku nr 1 do uchwały
„Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek”. Usunięcie
zdublowanej informacji (załącznika nr 2) i przenumerowanie dwóch następnych załączników uregulowało kwestię
zgodności części graficznej z opisową w niniejszej uchwale;
- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek, która
jest pierwszym krokiem do podjęcia działań zmierzających
do przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy.
Na działce oznaczonej numerem 12 znajdującej się nad
jeziorem Czaplino w pobliżu ogródków działkowych planowana jest budowa ścieżki pieszo - rowerowej, natomiast
w przypadku działki oznaczonej numerem 386 położonej
w Głęboczku planuje się utworzenie miejsca do obsługi
spływów kajakowych trasą im. Karola Wojtyły, a w szczególności miejsce do transportowania kajaków;
- zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy
Czaplinek, w której do zbycia przeznacza się 6 nieruchomości;
- wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Czaplinek na okres dziewięciu lat, gdzie przeznacza
się działki do dzierżawy przy ul. Jeziornej na posadowienie
garaży nie związanych trwale z gruntem;
- wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czaplinek na czas nieoznaczony oraz zwolnienia
z obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek, gdzie przeznacza się działki do dzierżawy dla długoletnich dzierżawców ogródków działkowych. Pozycja dot. budynku byłej
poczty w Broczynie jest kontynuacją zamierzeń Burmistrza
w temacie przekazania nieruchomości pod wynajem dla
Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o.
w Czaplinku w celu utworzenia tam mieszkań; >>>>

>>>>
- zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek
na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, która
umożliwi rolnikowi z naszej gminy (miejscowość Piaseczno) wjazd
na posesję przyległą do nieruchomości gminnej szerokogabarytowym sprzętem rolniczym. Obecny wąski wjazd to uniemożliwia;
- rozpatrzenia skargi Pana Ireneusza Jakubowskiego na działalność Burmistrza Czaplinka, w której w/w Pan zarzuca Burmistrzowi
brak udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 26 września 2011 r.
w terminie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego;
Ponadto na Sesji RM nie podjęto uchwał przewidzianych w porządku obrad:
- uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących
własność gminy Czaplinek na okres jednego roku, która dotyczyła
dzierżawy działek w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z wątpliwościami Radnego Marcina Kowalskiego, co do konieczności podejmowania tej uchwały przez Radę Miejską oraz wyjaśnieniami radcy prawnego okazało się, że zgodnie z przepisami
Rada Miejska nie może podjąć tej uchwały. W związku z tym
Burmistrz poprosił o wycofanie tego projektu uchwały z porządku
obrad;
- zmiany uchwały nr II/5/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady
Miejskiej w Czaplinku, która przegłosowana została 7 głosami „za”
przy 7 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Do porządku obrad na wniosek Burmistrza (dwukrotnie) nie
wprowadzono projektów uchwał w sprawie:
- wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Czaplinek na okres 3 lat,
- zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek.
Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
W dniu 28 lutego 2012 r. odbyła się II Sesja Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Czaplinku, którą prowadziła Przewodnicząca MR –
Aleksandra Borowska. Głównym celem zwołania Sesji były
sprawy organizacyjne tejże Rady i ukonstytuowanie się komisji
Młodzieżowej Rady.
Powołano dwie problemowe komisje stałe Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Czaplinku:
- Komisję ds. oświaty, kultury i sportu, w której skład wchodzą:
Grzyb Monika – Przewodnicząca Komisji, Giwojno Jakub,
Kopciuch Grzegorz, Skibicki Michał, Komincz Krzysztof, Rodziewicz
Julia, Groździej Aleksandra.
>>>>>
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- Komisję ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w której
skład wchodzą:
Ślozowska Kaja – Przewodnicząca Komisji, Lisiecka
Joanna,

Jaroszyńska

Zuzanna,

Drabiszczak

Hubert,

Sinoradzka Dominika, Borowska Aleksandra.

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
Osiedla Nr 1
W dniu 20 lutego 2012 r. w sali narad Urzędu Miejskiego
w Czaplinku odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla

Ponadto w celu kontrolowania całokształtu działalno-

Nr 1. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Czaplinka Pan Adam

ści Zarządu Rady powołano komisję rewizyjną, w której

Kośmider, Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Dudor, radni Rady

skład wchodzą: Zuzanna Jaroszyńska (Przewodnicząca komi-

Miejskiej: Pani Ewa Sobczak, Pan Grzegorz Gabryś, Pan Andrzej

sji), Joanna Lisiecka, Grzegorz Kopciuch.

Polewacz.

W związku z propozycją Sekretariatu ds. Młodzieży

Głównym tematem zebrania było zagospodarowanie

Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą wytypowa-

terenów zielonych na Osiedlu Wiejska oraz uchwalenie planu

nia reprezentanta Gminy Czaplinek do rozszerzonego składu

rzeczowo-finansowego

Rady Młodzieży na tejże Sesji również podjęto uchwałę

poinformował mieszkańców, że od 2000 r. na terenie Osiedla

o wyznaczeniu takiej osoby - została nią Monika Grzyb.

Wiejska sprzedano 138 działek budowlanych, na których wybu-

Dzięki uczestnictwu w pracach Rady organizacje młodych

dowano 71 domów. W trakcie budowy jest 11 domów, 31 dzia-

będą miały okazję nawiązać współpracę z innymi organiza-

łek jest niezagospodarowanych. Do sprzedaży pozostało 11 dzia-

cjami, aktywnie pracować na rzecz dialogu młodzieży z de-

łek. Obecnie na osiedlu zameldowanych jest 136 osób. Ponadto

cydentami i Samorządem Województwa oraz prezentować

Zastępca Burmistrza przedstawił propozycje zagospodarowania

sprawy ważne dla młodzieży regionu. Monika Grzyb jako

9 działek na Osiedlu Wiejska, min.: pod market, plac zabaw,

reprezentant będzie uczestniczyć w Sesjach Rady Młodzieży

boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, szachy w plene-

Województwa Zachodniopomorskiego, będzie źródłem infor-

rze, wiatę z miejscem na ognisko, stół do tenisa stołowego

macji dla lokalnej młodzieży, szkoły i samorządu lokalnego,

(betonowy), małą architekturę parkową (ławy, stoliki itp.), nasa-

będzie mogła brać udział w szkoleniach, inicjatywach

dzenie zieleni, górkę zjazdową, miejsca postojowe przy wejściu

i projektach międzynarodowych.

od ul. Lipowej, ul. Wiejskiej przy cmentarzu oraz za Komisaria-

Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Osiedla Nr 1.

Zastępca Burmistrza

tem Policji.
Zebrani mieszkańcy po wymianie poglądów na temat
propozycji zagospodarowania działki nr 336 (tereny rekreacyjne

KONKURS PLASTYCZNY
Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji

zaprasza do udziału w Eliminacjach Miejsko

– Gminnych Powiatowego Konkursu Plastycznego z okazji
XX - lecia

Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem

„Strażak nie tylko gasi pożary…”: dzieci przedszkolne,

pomiędzy ul.:

Lipową,

Brzozową,

Akacjową),

zdecydowali

o przekazaniu swoich uwag i wniosków do Zarządu Osiedla,
który następnie po ich przeanalizowaniu przedłoży stanowisko
Zarządu - Burmistrzowi Czaplinka.
Środki finansowe w wysokości 400 zł, zabezpieczone
w budżecie gminy na działalność Osiedla Nr 1, Ogólne Zebranie
Mieszkańców przeznaczyło na zakup, nasadzenie drzewek i krzewów na Osiedlu Wiejska.

uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjum, uczniów

Serdecznie zapraszam mieszkańców Osiedla Nr 1 do skła-

szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Organizatorem

dania uwag i wniosków w sprawie zagospodarowania terenów

eliminacji powiatowych konkursu jest Komendant Powiato-

Osiedla Wiejska – Zarządowi Osiedla Nr 1, w terminie do dnia

wy Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

30 marca 2012 r.

Uczestnicy wykonują prace dowolną techniką , dostarczając do CzOKSiR, ul. Pławieńska1a do dnia 25 kwietnia
2012r. Pełny regulamin i metryczkę pracy można uzyskać
na stronie internetowej
www.czoksir.czaplinek.pl
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

Ireneusz Rogowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1
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„EKOLOGICZNE AKCJE INTEGRACYJNO
- EDUKACYJNE 2012”

ZBIÓRKI ODPADÓW
WIEKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku prowadzi

Gmina Czaplinek w partnerstwie z Nadleśnictwem Czaplinek i Kołem PZW w Czaplinku 29 lutego br. złożyła do Woje-

na terenie miasta i gminy zbiórki odpadów wielkogabaryto-

wódzkiego

wych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wodnej w Szczecinie projekt o dofinansowanie zadań z zakre-

Wiosną i jesienią będą przeprowadzone kolejne zbiórki na

su edukacji ekologicznej.

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

terenie miasta jak i gminy. Odebrany zostanie zużyty sprzęt

Projekt pod nazwą „EKOLOGICZNE AKCJE INTEGRACYJNO-

teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki,

EDUKACYJNE 2012” przewiduje przeprowadzenie następują-

kopiarki, kalkulatory, faksy, aparaty telefoniczne, sprzęt

cych zadań:

RTV: radioodbiorniki, telewizory, magnetofony, oraz urzą-

1.

dzenia AGD: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki grzejniki

(11 kwietnia 2012r.)

elektryczne, żelazka, odkurzacze, miksery, suszarki i wiele

2. Światowy Dzień Ziemi:

innego sprzętu z zakładów pracy, instytucji, szkół i indywi-

Konkurs fotograficzny pn. „ Imperium śmieci”. (marzec – czer-

dualnych gospodarstw domowych.

wiec 2012r.), Piknik ekologiczny – (7 kwietnia 2012 r.)

Jednocześnie będziemy zbierać także

stare meble

tapczany, fotele, materace i inne sprzęty.

Konkurs plastyczny pn.

„ Wędkarstwo

i ekologia”.

3. Konkurs wiedzy ekologicznej. ( 1 czerwca 2012r. )
4. Porządkowanie brzegu jeziora Broczyno. (czerwiec 2012 r.)

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów

5.

wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

(czerwiec 2012 r.)

elektrycznego

Porządkowanie

brzegów

jezior

Czaplino

i

Drawsko.

i elektronicznego z terenu miasta i gminy, który będzie prze-

6. Sprzątanie Świata – CZAPLINEK SEGREUJE (wrzesień 2012)

prowadzony w dniach 22, 23 i 24 marca 2012r.

7. Jesienne porządkowanie rzeki Drawy ( 1,2 września 2012r.)

(czwartek, piątek i sobota).

8. Europejski Dzień bez Samochodu. (21 września 2012r.)

Zużyty sprzęt można również przekazać do punktu
odbioru na terenie Oczyszczalni Ścieków, który

czynny

9. Wkładka do lokalnej gazety „ GRAJDOŁ” - dodatek specjalny do lokalnej gazety poświecony przeprowadzonym akcjom

jest w dni robocze w godz. od 700 do 1500 .

ekologicznym w nakładzie 1000 egz. (październik 2012 r.)

Kompletny sprzęt zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Ogólny koszt projektu wynosi 32.296,00 zł , wkład finansowy
partnerów 1100 zł, dotacja 23.322,00 zł. Ocena formalna

Miejsca zbiórki

Termin zbiórki

Piekary, Broczyno, Trzciniec, Byszkowo, Kamienna
Góra, Miłkowo, Kosin, Machliny, Motarzewo

22 marca br.

Stare Drawsko, Nowe Drawsko, Drahimek, Żerdno, Kołomąt, Prosinko, Prosino, Kuźnica Drawska

22 marca br.

Kluczewo, Kołomąt, Sikory, Czarne Wielkie,
Kuszewo, Stare Gonne, Ostroróg, Czarne Małe,
Łysinin, Karsno

23 marca br.

Siemczyno, Rzepowo, Łąka, Piaseczno, Niwka,
Głęboczek, Żelisławie, Pławno, Psie Głowy

23 marca br. .

Czaplinek – teren całego miasta

24 marca br..

i merytoryczna projektu nastąpi w ciągu najbliższego miesiąca.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

KONKURS FOTOGRAFICZNY
PN. „INWAZJA ŚMIECI”
Gmina Czaplinek w ramach realizowanego projektu
pn. Integracyjno – edukacyjne akcje ekologiczne 2012”
ogłasza konkurs fotograficzny, którego głównym celem jest
wyeksponowanie zachodzących w środowisku negatywnych
zmian ekologicznych.

Odpady

powinny

być

wystawiane

przez

mieszkańców

Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:

w określonych wyżej terminach przed posesją, najpóźniej

uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czaplinek

do godziny 11.00 w planowanym dniu zbiórki. Zachę-

i uczniów Gimnazjum w Czaplinku i trwać będzie od marca do

camy i serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce.

czerwca 2012r. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić
maksymalnie 3 zdjęcia.

Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Finał konkursu przeprowadzony będzie 15 czerwca
2010 roku.

>>>>>
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W ramach eliminacji finałowych zostaną wybrane prace konkursowe, które zajmą I, II i III miejsca oraz I, II, III
wyróżnienie w 2 grupach wiekowych oraz dodatkowo zostaną
jeszcze wyróżnione prace (50 sztuk), które będą tworzyć
wspólnie z powyższymi pokonkursową wystawę fotograficzną .
Zebrana w konkursie dokumentacja fotograficzna
posłuży miejskim służbom porządkowym do wyeliminowania
z naszego otoczenia dzikich składowisk śmieci, będzie także
pomocna przy rozwiązywaniu innych, wskazanych na zdjęciach ekologicznych problemów.
Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie
internetowej www.czaplinek.pl
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela
Sekretarz Gminy Czaplinek, Pani Katarzyna Szlońska, tel. 94
37-26-200 ; tel. kom. 665 777 703.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

BIAŁY ORLIK
W tym roku podczas FERII ZIMOWYCH największym
zainteresowaniem cieszyło się ogólnodostępne lodowisko
BIAŁY ORLIK (czynne od 22 grudnia 2011 r.), które
przyciągnęło wielu amatorów jazdy na łyżwach. W okresie
ferii zimowych młodzież szkolna oraz rodziny nieodpłatnie
mogły korzystać z lodowiska. Zabawa na lodowisku sprawiała
niesamowitą frajdę nie tylko mieszkańcom Gminy Czaplinek,
ale także i turystom, dała doskonałą szansę na wspólnie
spędzenie niezapomnianych chwil w gronie znajomych
lub rodziny. Jest to jeszcze jedna forma na podtrzymanie kondycji fizycznej i nabranie odporności.
Przy lodowisku znajdowała się wypożyczalnia łyżew figurowych w różnych rozmiarach, cały obiekt był monitorowany
systemem kamer przez całą dobę i oświetlony, obiekt posiada
węzeł sanitarny wraz z szatniami, świadczymy usługi ostrzenia
łyżew.
Biały Orlik przedłużył swoja działalność aż do końca
lutego br., by jak najdłużej moglibyśmy uprawiać ten sport
bezpiecznie.
Biały Orlik powstał dzięki inicjatywie Burmistrza
Czaplinka, a największym celem, który przyświecał tym działaniom było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, bezpiecznego uprawiania
sportu i rekreacji, poznawano i doskonalono technikę jazdy na
łyżwach, stworzono również możliwość organizacji nowej
formy aktywnych spotkań rodzinnych, a przede wszystkim
zwiększono atrakcyjność naszej Gminy w okresie zimowym.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o w Czaplinku
ma zawarte 87 umów o zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
na terenie Miasta Czaplinka, w tym 62 Wspólnoty Mieszkaniowe
wydzielone oraz 25 wspólnoty niewydzielone.
Sprawowanie zarządu nad Wspólnotami Mieszkaniowymi
określa Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nieruchomością wspólną osobie
fizycznej lub osobie prawnej.
Art. 30. ustawy o własności lokali mówi o tym, że zarządca któremu powierzono zarząd nad nieruchomością wspólną ma obowiązek :
1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,
2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku,
nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
Przedmiotem zebrania, powinny być w szczególności:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
2) ocena pracy zarządcy, któremu powierzono zarząd nad
nieruchomością wspólną,
3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
W miesiącach luty i marzec 2012r. odbyły się zebrania
Wspólnot Mieszkaniowych. Właściciele kilku Wspólnot Mieszkaniowych na zebraniach podjęli uchwały w sprawie remontów i konserwacji budynków. ZNM Sp. z o.o. przygotował logistycznie zainteresowanym Wspólnotom wyszukanie firm ogólnobudowlanych i przeprowadzeniu przetargów na wykonanie robót ogólnobudowlanych.
Nadzoruje staranność, rzetelność, terminowość wykonywanych
prac remontowych oraz poprawność pod względem prawnym
zawieranych umów z wykonawcami i umowami kredytowymi
z bankiem. Dzięki tej współpracy ZNM Sp. z o.o budynki Wspólnot
Mieszkaniowych odzyskują swoją dawną świetność i zyskują na
wartości nieruchomości. Przeprowadzone remonty korzystnie
wpłyną również na wizerunek miasta Czaplinka.
Istotnym zagadnieniem na kolejny rok dla „dużych” Wspólnot Mieszkaniowych jest zapowiadana przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Czaplinku likwidacja centralnej kotłowni gazowej.
Wspólnoty muszą zdecydować o budowie własnego zasilania
w energię cieplną, co będzie dla właścicieli dużym przedsięwzięciem finansowym i logistycznym.
Informujemy również, że jest już wprowadzony program dla
najemców lokali komunalnych „Odpracuj swój dług”. Zainteresowane osoby mogą już zgłaszać się do ZNM Sp. z o.o w celu
podpisania stosownego porozumienia na odpracowanie swojego
zadłużenia.
Adam Tuchalski
Prezes Zarządu ZNM sp. z o.o.
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JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA OPP?
Krok 1- Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom.
Krok 2 - Wybierz organizację pożytku publicznego
(OPP), której chcesz przekazać 1%. Wykaz organizacji
pożytku publicznego którym podatnicy mogą przekazać 1%
przy rozliczeniach za 2011 r. dostępny jest na stronach
Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS: http://
www.pozytek.gov.pl.
Krok 3 - Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28,
PIT-38).
Krok 4 - Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej
organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
ORGANIZACJE Z GMINY CZAPLINEK
- Kiwanis International Klub Czaplinek- Nr KRS: 0000207446,
- Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Nr KRS: 0000278582 z dopiskiem Komenda Hufca
Czaplinek,
- Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
w Pile Numer KRS: 0000061527 z dopiskiem P05 – dotyczy
Czaplinka lub z dopiskiem S09 dotyczy Trzcińca,
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP- Nr KRS 0000116212 z dopiskiem OSP Czaplinek,
- Salezjańska Organizacji Sportowa – SALOS RP Nr KRS
0000021665 z dopiskiem dla Czaplinka.
Monika Doroba
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Promocji

22 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi to międzynarodowa akcja obchodzona
w dniu równonocy wiosennej (20/21 marca) promująca postawę proekologicznych zachowań w społeczeństwie. Po raz
pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w 1970 roku w San Francisco. Miało to być święto "życia i piękna ziemi" połączone
z propagowaniem ekologicznego trybu życia oraz zwracające
uwagę na ekologiczne problemy Ziemi. Rok później ONZ
proklamowało utworzenie Światowego Dnia Ziemi. W Polsce
święto to obchodzimy od 1990 roku.
Tegoroczne święto odbędzie się pod hasłem "Dobra
energia dla wszystkich"!
Organizatorzy tego wydarzenia chcą zwrócić uwagę
na potrzebę ochrony środowiska, zapobieganie efektowi
cieplarnianemu oraz promowanie odnawialnych źródeł energii.
>>>>

>>>>
Gmina Czaplinek przygotowując cykl akcji z zakresu edukacji
ekologicznej, uwzględniła także aktywne włączenie się w obchody
Dnia Ziemi. Już 15 marca został ogłoszony konkurs fotograficzny
pn. „Inwazja śmieci”, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej
w Czaplinku i Broczynie oraz Gimnazjum.
31 marca br. podczas Jarmarku Wielkanocnego zorganizowany będzie piknik ekologiczny, podczas którego każdy będzie mógł
się dowiedzieć od pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej jak
należy właściwie postępować z odpadami typu: plastik, szkło,
papier, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz baterie. W dniu tym przyjmowany też będzie zużyty sprzęt RTV i AGD, a dla każdego kto przyniesie 20 szt. opakowań szklanych lub plastikowych lub 20 szt.
puszek aluminiowych czekała będzie niespodzianka w postaci sadzonki kwiatów lub krzewu ogrodowego lub gadżet ekologiczny np.
torba na zakupy W pikniku zaplanowany jest także udział z własnym
stoiskiem wystawienniczym Nadleśnictwa Czaplinek. Pracownicy
Nadleśnictwa przeprowadzą konkursy wiedzy ekologicznej. Podczas
pikniku, na wielu stosikach wystawienniczych eksponowane będą
prace lokalnych przedsiębiorców i artystów m.in. stoisko z biżuterią
ekologiczną, zabawkami, żywnością itp. Dla najmłodszych uczestników przeprowadzone będę konkursy plastyczne.
11 kwietnia br. dla uczniów szkół z terenu Gminy Czaplinek
zostanie ogłoszony konkurs plastyczny pn. „Wędkarstwo i ekologia”,
którego głównym celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
postaw proekologicznych. Termin składania prac 18 maja br.,
a zakończenie i rozdanie nagród 25 maja br.
22 kwietnia br. , zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznego
Dnia Ziemi na znak pełnej akceptacji jego założeń programowych,
ze szczególną troską zadbamy i zachęcimy mieszkańców naszej
Gminy do oszczędności energii elektrycznej.
Oprócz akcji przeprowadzonych z okazji Dnia Ziemi w czerwcu br. wspólnie z uczniami Szkół Podstawowych przeprowadzimy
tradycyjne już porządkowanie brzegów jeziora Czaplino, Drawsko,
Broczyno. Podczas Dnia Dziecka przeprowadzony zostanie konkurs
wiedzy ekologicznej, a we wrześniu odchodzić będziemy Europejski
Dzień bez Samochodu i 10. Porządkowanie Rzeki Drawy.
Partnerami Gminy Czaplinek przy realizacji w/w akcji jest Nadleśnictwo Czaplinek, PZW Koło w Czaplinku, Czaplinecki Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Czaplinku. Realizacja, podsumowanie i fotorelacja z w/w akcji znajdą się na łamach październikowego „ GRAJDOŁA”.
Dbanie o najbliższe środowisko powinno stać się obowiązkiem i nawykiem, choćby poprzez tak proste czynności jak segregacja śmieci, oszczędność energii elektrycznej (wyłączanie zbędnego
oświetlenia, zakup energooszczędnych żarówek i sprzętu AGD,
niepozostawianie odbiorników radiowych i telewizyjnych w stanie
czuwania), oszczędzanie zużycia wody w gospodarstwach domowych, oddawanie zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek
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Kultura
KONKURSY RECYTATORSKIE
Dnia 9. marca br. w sali widowiskowej CzOKSiR odbyły
się Eliminacje Miejsko – Gminne Małego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów.
W konkursowych prezentacjach recytatorskich
łącznie uczestniczyło 32 recytatorów.
Organizatorem tych eliminacji był CzOKSiR, który
powołał komisję oceniającą: Dorotę Jedynowicz, instruktora
teatralnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu
Pomorskim, Henrykę Rosiak, polonistkę z Czaplinka, wieloletnią jurorkę konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych, miłośniczkę literatury,a także Ewę Tamulewicz, instruktora ds. plastyki i teatru w CzOKSiR.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji Komisja postanowiła przyznać:
-TYTUŁ LAUREATA i kwalifikację do udziału oraz reprezentowania Gminy Czaplinek w Eliminacjach Powiatowych
w Złocieńcu – w kategorii klas I – III szkół podstawowych:
dla Aleksandry Pita, Patryka Znajewskiego, Wiktorii
Łangowskiej, Wiktora Żochowskiego –wszyscy ze SP w
Czaplinku; a także wyróżnienie dla Gabrieli
Wiśniewskiej
ze SP w Broczynie; - TYTUŁ LAUREATA w kategorii klas IV
– VI SP: dla Aleksandry Kluska, Marii Spirin – obie z SP
w Czaplinku, a także wyróżnienia:dla Marceliny Nowakowskiej i Justyny Zawadzkiej – obie z SP w Broczynie; w kategorii klas gimnazjalnych TYTUŁ LAUREATA: dla Oliwii Sęk
i Wojciecha Cichaczewskiego – oboje z Gimnazjum w
Czaplinku, jak również wyróżnienia: dla Jakuba Bateńczuka
i Małgorzaty Marciniak.
Wszyscy Laureaci reprezentują Gminę Czaplinek na Eliminacjach Powiatowych, który odbył się 15 marca w Złocieńcu.
W tym samym dniu przeprowadzone zostały Eliminacje
Miejsko – Gminne 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora. Konkurs
ten adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
oraz dorosłych. W tym roku zgłoszono uczestnictwo wyłącznie w kategorii Turnieju Recytatorskiego, młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji recytatorskich
przyznano TYTUŁ LAUREATA Natalii Wojtaszyk
oraz Łukaszowi Korembie z LO w Czaplinku. Laureaci również reprezentowali Gminę Czaplinek na Eliminacjach Powiatowych w Złocieńcu. Organizatorzy ufundowali pamiątkowe
dyplomy wszystkim uczestnikom, a Laureatom i Wyróżnionym
nagrody książkowe.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie
gratulujemy, a Laureatom życzymy dalszych sukcesów
w kolejnych eliminacjach. Organizatorzy dziękują także nauczycielom, opiekunom, rodzicom za pomoc dzieciom
w przygotowaniu się do konkursu.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

KONKURS PLASTYCZNY
Dobiegł końca konkurs plastyczny pn. ,,Moje miasto i mój
dom” ogłoszony przez CzOKSiR z okazji obchodów 67. Rocznicy
Powrotu Polskości na Pomorze. Komisja w składzie: Barbara Wyciślak pracownik Izby Muzealnej, Beata Biegało – artysta plastyk,
Katarzyna Marczak – artysta plastyk w dniu 14 marca 2012 r.
dokonała oceny prac rysunkowych i graficznych dostarczonych na
konkurs do Ośrodka Kultury. Komisja przyznała w poszczególnych
grupach wiekowych 3 tytuły Laureata w kategorii klas od O do III
Szkoły Podstawowej, 3 tytuły Laureata w kat. klas IV do VI Szkoły
Podstawowej oraz wybrała 6 prac do Wyróżnienia:
Kategoria I kl. O-III -laureaci:
1. Aleksandra Serafin kl. III SP w Czaplinku (opiekun Anna
Lewandowska)
2. Oliwia Cichaczewska kl. I (opiekun Ewa Tamulewicz)
3. Alicja Filipczak kl. O (opiekun Ewa Tamulewicz)
Wyróżnienia:
1. Dominika Kucal kl. II SP (opiekun Joanna Winniak), 2. Julia
Wiśniewska

kl. O Czaplinek - Dziecięcy Klub Plastyka (opiekun

Ewa Tamulewicz)
Kategoria II kl. IV - VI– laureaci:
1. Łukasz Smołucha kl. IV SP w Broczynie (opiekun Małgorzata
Iwanicka)
2. Adela Zaręba kl. VI SP w Czaplinku (opiekun Agnieszka
Adamczak)
3. Wiktoria Kudyba kl. IV Sz. Podst. w Czaplinku (opiekun
Agnieszka Tamulewicz)
Wyróżnienia:
1. Adrian Jurczyszyn kl. VI SP w Czaplinku. 2. Julita Obrocka kl. V
SP w Broczynie (opiekun Joanna Winniak). 3. Paulina Wiśniewska
kl. V SP w Broczynie (opiekun Joanna Winniak)
Kategoria III - Gimnazjum –wyróżnienia:
Karolina Matuszak kl. I Gimnazjum w Czaplinku (opiekun Monika
Kruk –Kobyluk).
W trakcie oceny Komisja Konkursowa zwracała szczególną
uwagę na samodzielność wykonania prac oraz walory artystyczne.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu oraz nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami i gratuluje wybitnych osiągnięć młodych artystów w naszym Konkursie.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR
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Sport
Wstęp
wolny !!

TURNIEJ SZACHOWY
W dniu 10 marca br. w Broczynie w ramach obchodów
naszego święta, odbył się I Otwarty Turniej Szachowy pn.
,,Otwarte Mistrzostwa Szkół” z podziałem na grupy wiekowe organizowanego z Okazji Powrotu Polskości na Pomorze,
który przyciągnął wielu zainteresowanych graczy nie tylko
z naszego województwa.
Podczas imprezy szachiści oraz opiekunowie mieli zapewniony ciepły posiłek, ciasto, kawę i herbatę przygotowaną
przez gospodynie z Broczyna.
Organizatorzy zapewnili zwycięzcom
i zawodnikom:
puchary, medale, dyplomy, nagrody finansowe i rzeczowe,
ufundowane przez Gminę Czaplinek, Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Kabel Technik Polska, Nadleśnictwo
Czaplinek, sklep ,,Admiral” Pana Grzegorza Maciejarza, Firmę
BENEKO, Firma NORSON z Czaplinka, sklep AUTO BIAŁACH,
Pomorski Bank Spółdzielczy Czaplinek, RIMASTER, które
zostały wręczone przez Burmistrza Czaplinka Adama Kośmidera, Radnego Rady Miejskiej w Czaplinku Roberta Aleszkę oraz
dyrektora CzOKSiR Janinę Gąszcz.
Wszyscy wyrazili chęć szlifowania swoich umiejętności
i udział w turniejach szachowych organizowanych w naszej
gminie.
>>>>

Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju.
OPEN - seniorzy
I miejsce

Adam Ancuta (Piła) II miejsce Henryk Lisiński

(Szczecinek), III miejsce Krzysztof Tynny (Czaplinek)
OPEN – juniorzy -Kategoria – chłopcy kl. I-III
I miejsce Krzysztof Kabaciński (Kołobrzeg), II miejsce Paweł
Kossowski (Kołobrzeg), III miejsce

Mateusz Szulerecki

(Połczyn Zdrój),
Kategoria dziewcząt kl. I-III
I miejsce Amelia Peter

(Łobez), II miejsce Zofia Sekuła

(Redło),
Kategoria – chłopcy kl. IV-VI
I miejsce Piotr Kosowski

(Kołobrzeg), II miejsce Michał

Wilczek (Czaplinek), III miejsce Marcin Urbaniak (Broczyno)
Kategoria dziewcząt kl. IV- VI
I miejsce Małgorzata Lipińska

(Czaplinek), II miejsce

Magdalena Wyrzykowska (Suliszewo) III miejsce Magdalena
Wójcik (Broczyno)
Kategoria Szkół Gimnazjalnych
I miejsce Mariusz Aleszko (Czaplinek).
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

biuletyn informacyjny

16

Kultura

„BIULETYN INFORMACYJNY”
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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: 1500 egz.

EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

