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EURO 2012 W CZAPLINKU

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY CZAPLINEK

Informujemy, że Gmina Czaplinek otrzymała od UEFA
licencję na publiczną transmisję meczów na telebimie o wym.
15 m2.
Już dziś serdecznie zapraszamy Wszystkich na wspólne
kibicowanie, podczas meczu otwarcia Euro 2012 w dniu
8 czerwca br. Telebim zostanie ustawiony na czaplineckim rynku lub w amfiteatrze w dniu 8 oraz 12 czerwca
2012r. Szczegóły już niebawem.
Przed transmisją meczy odbędą się gry i zabawy dla
dzieci i młodzieży. W przypadku niesprzyjających warunków
atmosferycznych telebim rozstawiony zostanie w hali widowisko –sportowej.

Gmina Czaplinek zgłosiła swój akces w konkursie
pn. „Zachodniopomorski Lider Ekologii” zorganizowanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Głównym celem konkursu było docenienie działalności gmin w zakresie ochrony środowiska poprzez wyłonienie
uczestników konkursu charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska
oraz budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.
Przedmiotem konkursu były przedsięwzięcia inwestycyjne
oraz nieinwestycyjne gmin sprzyjające ochronie środowiska
w obszarze: gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, edukacji ekologicznej za lata 2009 i 2010.
Gmina Czaplinek do konkursu zgłosiła zadania z zakresu
edukacji ekologicznej, w tym m.in. utworzenie ścieżki edukacyjnej „Nad jeziorem Czaplino” i ścieżki edukacyjnej „Kukówka”,
zmodernizowanie ścieżek edukacyjnych „Spyczyna Góra – Jezioro
Prosino”, „Wyspa Bielawa”, oznakowanie ścieżek rowerowych,
przeprowadzenie akcji ekologicznych: „Wiosenne i jesienne
porządkowanie rzeki Drawy”, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata,
zorganizowanie konkursu fotograficznego „Skarby przyrody
Pojezierza Drawskiego”.
W wyniku oceny Komisja Konkursowa zakwalifikowała
dwanaście najwyżej punktowanych przedsięwzięć (po cztery
w kategorii gmin miejskich, gmin miejsko – wiejskich oraz gmin
wiejskich). Gmina Czaplinek otrzymała wyróżnienie za prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Krzysztof Czubak
Podinspektor ds. kultury, sportu

OGŁOSZENIE
W dniu 30 maja 2012 roku o godz. 1700 w sali Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czaplinku przy
ul. Pławieńskiej 1a odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców
Osiedla Nr 2, podczas którego zostanie
wybrany PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA.
Osiedle Nr 2 obejmuje ulice: Generała Józefa Bema,
Bydgoską, Ceglaną, Bolesława Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcową, Gdańską, Grunwaldzką, Kamienną, Kaszubską, Jana Kochanowskiego

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

Nr 6, 10, 16, 18, 20, 20a, Komunalną, Kolejową,
Kościuszki, Mazurską, Jana Chryzostoma Paska, Pilską,

MEDAL ZA LODOWISKO

Pławieńską, Pomorską, Poznańską, Rzeźnicką, Spokojną,

Studzienną,

Tartaczną,

Toruńską,

Wałecka,

Warmińską, Pawła Wasznika, Zbożową, Złocieniecką,
Żuławską.
Zgodnie z § 11 Statutu Osiedla Ogólne Zebranie
Mieszkańców
co

najmniej

jest
5%

ważne,

gdy

uprawnionych

weźmie

w

nim

mieszkańców

udział,
Osiedla.

W przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin
zebrania na dzień 30 maja 2012r. o godz. 1730 .
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 2, upraw-

Informujemy, że Gmina Czaplinek otrzymała wyróżnienie
oraz medal za rozwój infrastruktury sportowej w 2011r. Medal
przyznany został za utworzenie lodowiska w ramach projektu
„Biały Orlik”.
Wyróżnienie oraz medal od Polskiego Klubu Infrastruktury
Sportowej pt. „Razem Budujemy Sukces” odebrał Burmistrz
Czaplinka – Adam Kośmider.

nionych do głosowania, do udziału w zebraniu.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider

Krzysztof Czubak
Podinspektor ds. kultury, sportu
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Inwestycje, Gospodarka Komunalna
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MACHLINACH
Kontynuowane są prace remontowe w świetlicy
wiejskiej w Machlinach. Wykonawca zrealizował planowane
rozbiórki elementów wewnątrz obiektu, które wykazały ich
znaczne zużycie techniczne.
korekt zakresu rzeczowego robót.
w

ramach

utwardzeniu powierzchni składowiska po przemieszczeniu odpadów i ziemi, wykonaniu otworu odgazowującego na głębokość
8 m, budowie systemu odwodnieniowego wraz z podczyszczalnią,
wykonaniu warstwy wyrównawczej z piasku dla wyrównania
powierzchni składowiska i warstwy glebotwórczej.
Rekultywacja biologiczna obejmuje
mineralnych,

Taki stan rzeczy wymógł zastosowanie pewnych
Budynek

>>>>

obsianie

powierzchni

wysiew nawozów

składowiska

mieszanką

zadarniającą oraz nasadzenie roślinności krzewiastej.
Na realizację przedsięwzięcia została przyznana dotacja

prowadzonej

przebudowy

w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

uzyska wszystkie nowe instalacje wewnętrzne, tj. energe-

i Gospodarki Wodnej pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk

tyczne, wod.-kan., centralnego ogrzewania. Wymieniona

odpadów komunalnych” na podstawie umowy dotacji nr 70/2011/

zostanie podłoga, wyremontowane i pomalowane zostaną

Wn-16/OZ-rz/D z dnia 16.03.2011r. w wysokości 50% kosztów

ściany wewnętrzne, wykonany zostanie węzeł sanitarny

zadania.

oraz kotłownia lokalna.
Budynek w części zostanie na zewnątrz docieplony

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

styropianem. Wykonana zostanie elewacja w całości
budynku.
Dach zostanie docieplony styropianem i pokryty
papą termozgrzewalną.

Wykonane

zostanie

przyłącze

kanalizacyjne z nowym zbiornikiem bezodpływowym oraz
podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie

realizuje

Firma

Instalacyjno-Budowlana

„WIELĄDEK” z Chodzieży za kwotę 190.376,16 zł. brutto.
Zadanie

jest

realizowane

w

ramach

projektu

pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Machlinach wraz
z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich
w Broczynie, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewie,
Ostrorogu, Piasecznie, Pławnie, Prosinie, Psich Głowach,
Rzepowie, Siemczynie, Sikorach, Trzcińcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wielkość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych netto.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW
W dniu 10.05.2012r. Gmina Czaplinek ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie rekultywacji składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Niwce.
Termin zbierania ofert upływa w dniu 25 maja br.
Rekultywacja składowiska w m. Niwka będzie przeprowadzona przez dwa etapy rekultywacji: techniczny
i biologiczny.

OPŁATY ZA GROBY
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – Administrator
Cmentarzy Komunalnych w Czaplinku przypomina wszystkim zainteresowanym o obowiązku przedłużenia opłat za groby. Należy
przedłużyć ważność grobów, w których ostatni pochówek miał miejsce ponad 20 lat temu. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod grób administrator cmentarza ma prawo
rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochowku
(art. 7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych Dz. U. Nr 118, poz.687 z 2011r.).
Do przedłużenia zakazu ponownego użycia grobu na dalsze
20 lat uprawnione i zobowiązane jednocześnie są osoby wymienione
w art. 10 ust.1 tej Ustawy, tzn.: pozostały małżonek (ka), krewni
zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
powinowaci w linii prostej 1 stopnia.
Niewznowienie dzierżawy na lata następne upoważnia administratora cmentarza do likwidacji grobu, a z czynności związanych
z likwidacją grobu zostanie sporządzony protokół. Zamiar ten jest
poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na cmentarzu, co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym
terminem likwidacji grobu. Informacje o braku opłaty rozsyłane
są pocztą lub rodziny powiadamiane są telefonicznie.
Jak co roku wysokość opłat za przedłużenie rezerwacji
za grobów ustaliła Rada Miejska uchwałą Nr XII/160/11 z dnia 28
listopada 2011r. Opłata za kolejne 20 lat dzierżawy miejsca na
cmentarzu pod grób duży wynosi 426,79zł oraz 284,07zł za grób
mały. Wysokości tych opłat obowiązują do końca br.
Gospodarzy, dysponentów grobów rodzinnych zachęcamy
do zainteresowania się tym tematem.

Rekultywacja techniczna polega na geodezyjnym
wytyczenie kształtu nasypu z wykonaniem pomiarów niwelacyjnych, ukształtowaniu terenu,

>>>>

Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Gospodarka Komunalna
CO MOŻNA ZNALEŹĆ W KANALIZACJI
MIEJSKIEJ

10 LAT PRACY ZNM SP. Z O.O
W dniu 9 kwietnia 2012r Spółka obchodziła 10 lecie

Podstawową zasadą eksploatacji sieci kanalizacyjnej

działalności. Z tej okazji dnia 20 kwietnia na uroczyste spotka-

jest utrzymanie ciągłego odpływu ścieków i wód opadowych

nie z pracownikami do siedziby Spółki przybyły władze miasta

od wylotu do odbiornika.
Wszelkie prace na sieci kanalizacyjnej prowadzone bez
przerw w odprowadzaniu ścieków należą do czynności konserwacyjnych. Są to przeglądy, czyli systematyczna kontrola

w osobach: Burmistrz Pan Adam Kośmider, z-ca Burmistrza
Pan Zbigniew Dudor, Sekretarz Pani Katarzyna Szlońska oraz
Rada Nadzorcza Spółki.

i obchód sieci oraz jej uzbrojenia, zapobieganie zanieczyszcze-

Dla nas pracowników Spółki jest to szczególne wyróżnie-

niu się kanałów, przykanalików i uzbrojenia sieci kanalizacyj-

nie, że władze miasta uczestniczyły w tym jubileuszowym dniu,

nej, utrzymanie należytego stanu przewodów połączone

tym samym dostrzegając i doceniając naszą pracę.

z wykonywaniem drobnych robót remontowych.
Ale nawet najlepiej zaprojektowana, wykonana i utrzymywana kanalizacja może się zapychać, jeśli nie będziemy
z niej odpowiednio korzystać.
Od kiedy Zakład Gospodarki Komunalnej posiada wysokociśnieniowy samochód typu WUKO, który wykorzystywany

10 lat działalności firmy to spory dorobek doświadczenia, w tym też czasie zmieniały się władze miasta jak i kierownictwo w Zarządzie Spółki. Jednak nadal nasza działalność ma
ważne znaczenie dla wielu mieszkańców miasta i gminy.
Przez ten czas wypracowaliśmy spójne struktury działa-

jest do czyszczenia kanalizacji, wyposażony w płuczkę ciśnie-

nia, a kadra pracownicza poprzez szkolenia i podnoszenie kwa-

niową oraz specjalną rurę ssawną, pracownicy potrafią czasem

lifikacji zawodowych jest kompetentna do wykonywania swoich

wyciągnąć naprawdę niezwykłe rzeczy…

zadań pracowniczych.

Wiadra, stare szmaty i dżinsy, środki higieniczne, butel-

W ostatnich latach w wyniku zmian przepisów prawnych

ki szklane i plastikowe, drewniane klocki i trociny, gruz –

ogromną rolę odgrywa zarządzanie nieruchomościami właści-

to tylko niektóre z przedmiotów, które zamiast na składowisko

cieli. Oni też wnoszą sukcesywnie duży wkład w utrzymanie

odpadów trafiły do kanałów.
Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko zatem narażają ZGK na dodatkowe koszty,
ale i fundują swoim sąsiadom zalane – w wyniku zapchania

techniczne budynków, które są remontowane i podnoszą
estetykę miasta.
10 lat zarówno sukcesów i porażek to okres ugruntowa-

sieci – piwnice i łazienki. Mało tego. Odpady wrzucone

nia pozycji Spółki, to czas pokazania jaki potencjał ludziki jest

do

kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia

zaangażowany w pracę, aby coraz lepiej wykonywać swoje

pomp przepompowni, czyli specjalnych obiektów, które tłoczą

obowiązki. Burmistrz w swoim przemówieniu pozytywnie ocenił

ścieki do oczyszczalni ścieków. Taka butelka czy szmata wplą-

działalność

tana

do następnego jubileuszu.

w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszko-

dzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. A to oznacza już nie jedną zalaną fekaliami piwnicę, ale co najmniej

Spółki.

Życzył

powodzenia

w

dalszej

pracy

Adam Tuchalski
Prezes Zarządu

kilka.
Jak tak duże przedmioty dostają się do sieci kanalizacji
sanitarnej? Odpowiedź jest prosta. Prawdopodobnie mieszkańcy otwierają pokrywy studni kanalizacyjnych i wrzucają różnego rodzaju odpady. Tymczasem taka ingerencja w sieć jest
zabroniona. O tym, czego mieszkańcy nie mogą wrzucać
do kanalizacji sanitarnej wyraźnie mówi umowa o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków, którą odbiorca podpisuje
z ZGK.
Zadbajmy o nasze sieci i instalacje, nie traktujmy kanalizacji sanitarnej jak składowiska odpadów.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

BIURO ZAMIANY MIESZKAŃ
Zarząd Nieruchomościami Miejskimi SP. z o.o. w Czaplinku informuje, że od miesiąca października 2011r. została
utworzona komórka pod nazwą Biuro Zamiany Mieszkań.
Komórka ta działa przy Zarządzie Nieruchomościami Miejskimi
Sp. z o.o ul. Grunwaldzka 2 w Czaplinku, w godzinach pracy
Spółki tj.: od godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
Biuro Zamiany Mieszkań ma za zadanie pomóc zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czaplinek:
>>>>
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PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ

najemcom komunalnych lokali mieszkalnych jak i właścicielom lokali mieszkalnych w znalezieniu i zamianie mieszkań
w celu polepszenia warunków mieszkalnych, zamianie
większego mieszkania na mniejsze co może ułatwić spłatę
zadłużenia za najem lokalu mieszkalnego. Zakres działań
opisywanej komórki przedstawia Regulamin

Zamiany

Mieszkań, który jest do wglądu dla zainteresowanych osób
w siedzibie Spółki. Załącznikiem tego Regulaminu jest wniosek, który można uzyskać w siedzibie Spółki i w Urzędzie
Miejskim (P. Ewelina Pernat) lub na stronie internetowej
Spółki znm@znmczaplinek.pl
W naszym rejestrze znajduje się 13 propozycji zamiany mieszkań.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się
do Spółki w celu przestawienia propozycji i podjęcia stosownych działań w tej kwestii.
Adam Tuchalski
Prezes Zarządu

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Czaplinek zgodnie z uchwałą Nr VIII/95/11 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2011 r. Nr 104, poz. 1898).
1. Wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego
lub socjalnego składane są przez osoby zainteresowane w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku w terminach
do dnia 31 stycznia, oraz 31 lipca każdego roku. Wnioski
złożone po tym terminie rozpatrywane są w następnym roku
tworzenia list osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego i socjalnego.
Osoba ubiegająca się o przydział lokalu składa wniosek o przydział lokalu wraz z kompletem dokumentów, do którego dołącza:
1) dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały tj.: członka-

ODPRACUJ SWÓJ DŁUG

mi wspólnoty samorządowej są osoby zamieszkujące na terenie
gminy Czaplinek, tzn. centralizujące swoje potrzeby życiowe

ZNM Sp. z o.o w Czaplinku informuje, że od dnia
01.03.2012r. wdrożony został PROGRAM „ODPRACUJ SWÓJ
DŁUG”.

i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe. Pobyt powi-

Program pod nazwą „Odpracuj swój dług” umożliwia
spłatę należności z tytułu zaległości za najem lokali mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Czaplinek
w formie świadczenia rzeczowego najemcom (dłużnikom)
będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Świadczenie rzeczowe należy rozumieć jako formę
zapłaty umówionego zaległego czynszu.
Program jest skierowany do najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy:
- z powodu ubóstwa nie są w stanie wywiązać się ze swoich
zobowiązań,
- zadłużenie z tytułu opłat czynszowych nie przekracza kwoty
20.000,00 zł.
Aby skorzystać z programu należy:
1. złożyć podanie w ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku wraz z zadeklarowanym czasem do odpracowania, propozycją wykonywanych prac oraz terminem ich rozpoczęcia,
2. podpisać stosowny aneks do umowy najmu,
3. sumiennie wykonywać powierzone prace.
Szczegółowych informacji udziela pracownik ZNM Sp.
z o.o. Pani Czesława Narewska. Informujemy, że już kilka
osób skorzystało z tej formy odpracowania swojego zadłużenia i grono zainteresowanych osób wciąż się powiększa.

a w szczególności:

Adam Tuchalski
Prezes Zarządu

nien być wykazany zaświadczeniami lub innymi dokumentami,
które potwierdzają zamiar stałego pobytu na terenie Gminy,
a) potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały lub czasowy
w granicach administracyjnych Gminy Czaplinek,
b) umową najmu zamieszkiwanego lokalu położonego na terenie
gminy Czaplinek,
c) umową o pracę lub innym zaświadczeniem potwierdzającym
zatrudnienie na terenie gminy Czaplinek;
2) poświadczenie dotyczące uzyskiwanych dochodów.
2. Niekompletny wniosek o przydział lokalu nie podlega
rozpatrzeniu.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku
w przypadku, gdy dane w nim zawarte zmieniły się i mają wpływ
na jego realizację.
4. Wnioskodawca jest zobowiązany dwa razy w roku w terminie
do dnia 31 stycznia, oraz do dnia 31 lipca uaktualnić dane
o

uzyskiwanych

dochodach

potwierdzonych

odpowiednim

zaświadczeniem o dochodach.
5. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia o dochodach w wymaganym terminie wnioskodawca zostanie
usunięty z list.
6. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających
nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących sytuacji
mieszkaniowej i materialnej, niezbędnych do zawarcia umowy
najmu lokalu, skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.
>>>>
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Gospodarka Komunalna, Rolnictwo, Podatki
>>>>
7. Przy sporządzaniu projektów list weryfikowane są wszystkie wnioski o przydział lokalu pod kątem wymogów zawartych w/w uchwale.
8. Stwierdzenie nie spełnienia warunków określonych w/w
uchwale, w tym w szczególności przekroczenie obowiązujących kryteriów dochodowych, bądź zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych wnioskodawcy we własnym zakresie,
powoduje nie ujęcie bądź skreślenie z projektu list.
9. Projekty list kierowane są do Komisji Mieszkaniowej
Burmistrza Czaplinka celem ich zweryfikowania i zaopiniowania.
10. Projekty list zatwierdza Burmistrz Czaplinka.
11. Zatwierdzone listy osób oczekujących na przydział lokalu
mieszkalnego lub socjalnego podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Czaplinku oraz umieszczenie na stronie internetowej.
12. Listy osób uprawnionych do ubiegania się o przydział
lokalu mieszkalnego/socjalnego podlegają weryfikacji dwa
razy w roku do 31 marca, oraz do 30 września każdego roku.
Osobom, które nie zostały ujęte na listach osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego i socjalnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Czaplinka
w terminie 30 dni od dnia podania list do publicznej wiadomości. Po tym terminie odwołania nie są uwzględniane.
Ewelina Pernat
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

AKTUALIZACJA OPŁATY Z TYTUŁU
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Uprzejmie informujemy, iż Gmina Czaplinek realizuje
rozpoczętą w roku 2010 aktualizację opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek.
W ubiegłym roku dokonano aktualizacji opłaty dla nieruchomości przy ul. Wałeckiej 54, ul. Wałeckiej 56, ul. Wałeckiej
58, ul. Wałeckiej 58A, ul. Kochanowskiego 6, ul. Kochanowskiego
10, ul. Kochanowskiego 16, ul. Kochanowskiego 16A, ul Kochanowskiego 18, ul. Kochanowskiego 20A, ul. Kochanowskiego 20,
ul. Pławieńskiej 6A i ul. Długiej 31.
Obecnie aktualizacji będą podlegać m.in. nieruchomości
położone przy ul. Sikorskiego 22, ul. Sikorskiego 39, ul. Sikorskiego 41, ul. Sikorskiego 43, ul. Sikorskiego 45.
Opłata roczna w nowej wysokości będzie obowiązywać
od roku 2013 i zgodnie z art. 71 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.
651 z późn. zm.) winna być wpłacana przez użytkownika wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
W przypadku gdy

zaktualizowana wysokość opłaty rocznej

będzie przewyższała co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty
rocznej, to użytkownik wieczysty w roku 2013 wniesie opłatę

SZKODY ŁOWIECKIE
Adres Koła
Łowieckiego

wej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotych-

Nazwisko
osoby
szacującej

Numer
telefonu

Koło Łowieckie
„ŻBIK-BUDOWO” 144
Cieszyno 23/3
Złocieniec

Robert
Bagiński
Wiesław
Fabisiński

695089 888 Zgłoszenia
697094 950 kierować
na adres koła

Koło Łowieckie
„SŁONKA”
ul. Lwowska
17b/4
Szczecinek

Lucjan
Grzybowski
Eugeniusz
Terefenko

600376180

Zygfryd
Niedziela
Andrzej
Wasilewski

504605178

Koło Łowieckie
„Myśliwiec”
ul. Kościuszki
11/1 Czaplinek
Wojskowe Koło
Łowieckie
”TROP” Piła
ul. H Wieniawskiego 25/13
Koło Łowieckie
„TRAK”
ul. Połczyńska
4/2
Bydgoszcz

Nr Ob.
łowieckiego

roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczaso-

132

133
134
174

171

176

Uwagi

czasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części,
które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach.

Zgłoszenia
600376 172 kierować na
adres koła

668530601

Piotr
Wojtulak

515143077

Piotr Kargul

723505038

Witold
Przeorski
Bobrowo1

943673287
668480251

Zgłoszenia
kierować na
adres koła
łowieckiego
Zgłoszenia
na adres:
Piotr Wojtulak ul. Słowackiego 8/5
Jastrowie
Zgłoszenia
kierować na
adres koła
łowieckiego

Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie
wynikającej z aktualizacji.
Kamila Rodak-Szydłowska
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

TERMIN PŁATNOŚCI
Przypominamy, iż 15 maja 2012r. minął termin płatności II
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

Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

Kierownik Referatu Podatków
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Oświata
„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

„CYFROWA SZKOŁA”
3 kwietnia 2012r. Rada Ministrów przyjęła pilotażowy
program

„Cyfrowa

Szkoła”,

który

będzie

realizowany

od kwietnia 2012 do końca sierpnia 2013 roku.
koordynują

na

szczeblu

wojewódzkim

Program

–wojewodowie.

W programie pilotażowym weźmie udział 380 wyłącznie
publicznych szkół podstawowych wybranych w swoich
obwodach przez wojewodów.
W ramach programu szkoły zostaną wyposażone
w sprzęt umożliwiający pracę z nowoczesnymi technologiami. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Uczniowie będą mogli korzystać z laptopów podczas
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W ramach Programu do
18 kwietnia 2012r. publiczne szkoły podstawowe mogły
składać wnioski o udział w programie do swoich organów
prowadzących.
Taki wniosek do Burmistrza Czaplinka złożyła Szkoła
Podstawowa w Czaplinku, następnie Gmina złożyła wniosek
do Wojewody Zachodniopomorskiego. Wniosek uzyskał
akceptację. Ogólna wartość zadania

wynosi 250 tys. zł,

z tego dotacja Wojewody – 182 tys. zł., wkład własny Gminy 68 tys. zł. W ramach tych środków zakupionych zostanie
56 komputerów przenośnych dla uczniów, 10 komputerów
dla nauczycieli, 4 szafki do przechowywania i bezpiecznego
przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych
komputerów dla uczniów z funkcją ładowania 16 komputerów,

6

tablic

interaktywnych,

4

ekrany

projekcyjne,

4 projektory. Dzięki wyposażeniu szkoły w w/w pomoce
zostaną stworzone możliwości prowadzenia zajęć w klasach
IV – VI, w tym również z uczniami klas integracyjnych,
w których uczą się uczniowie niepełnosprawni ruchowo,
realizujący zajęcia jedynie na parterze szkoły. Nauczyciele
podczas obowiązkowych zajęć będą wdrażać uczniów
do pracy z przenośnym sprzętem, który będzie można przemieszczać pomiędzy klasopracowniami. Zakupiony sprzęt
będzie wykorzystywany podczas zajęć

przedmiotowych

i pozalekcyjnych.
Wanda Lipińska

I WYCHOWANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W GMINIE CZAPLINEK”
Dobiega końca realizacja projektu „Indywidualizacja
nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie
Czaplinek”. Projekt realizowany jest od 6 września 2011 r. przez
Szkołę Podstawową w Czaplinku oraz Szkołę Podstawową
w Broczynie w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty/ Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia już na etapie edukacji
wczesnoszkolnej oraz zwiększenie jakości oferty edukacyjnej
szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych
potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. W projekcie wzięło
udział 358 uczniów i uczennic z klas I-III. W obu szkołach
zrealizowano łącznie:
- 270 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy,
- 360 godzin gimnastyki korekcyjnej,
- 120 godzin śpiewanek rymowanek i wierszyków,
- 480 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- 210 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych,
- 60 godzin zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- 72 godziny zajęć pedagogiczno- wychowawczych kształtujących właściwe postawy społeczne i niwelujące istniejące w społeczeństwie różnice płci,
- 120 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów ze
szczególnym uzdolnieniami w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych.
Obie szkoły doposażyły także swoją bazę dydaktyczną
w materiały niezbędne do procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (specjalistyczne oprogramowanie multimedialne, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja,
wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej; zestaw interaktywny, 2 laptopy, gry komunikacyjne itp.).
Na realizację projektu Gmina Czaplinek otrzymała
175 051 złotych.
Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
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Oświata, Organizacyjne, Nieruchomości
„WYPRAWKA SZKOLNA” W 2012 ROKU
W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka
szkolna”, we współpracy z dyrektorami szkół gminnych złożony został wniosek o dofinansowanie podręczników
dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013
do klas I – IV szkoły podstawowej jak również uczniów
słabowidzących, niesłyszących, uczniów z upośledzeniem
w stopniu lekkim z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz
gimnazjum.
W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej
kryterium dochodowe ustalone zostało wstępnie na kwotę
504 zł. netto na osobę w rodzinie, w przypadku pozostałych
uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego utrzymane zostanie kryterium dochodowe 351
zł. netto na osobę w rodzinie. Złożony wniosek
o dofinansowanie podręczników wstępnie dotyczy 147
uczniów.
O możliwości składania wniosków o dofinansowanie
zakupu podręczników, rodzice uczniów zostaną powiadomieni
po zatwierdzeniu programu przez Ministra Edukacji Narodowej.
Wanda Lipińska

TARGOWISKO MIEJSKIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców
zajmujących się handlem obwoźnym, a także działkowców
i rolników posiadających nadwyżki ze swoich upraw do korzystania z Targowiska Miejskiego mieszczącego się w Czaplinku
przy ul. Zbożowej.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/179/08
Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 lutego 2008 roku stawki
opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Czaplinek
przedstawiają się następująco:
1.
Przy ul. Zbożowej w Czaplinku
a)
od sprzedaży ze stoiska za 1 m2 powierzchni zajętej
lub rozpoczętej – 1,50zł
b)
za każdy kolejny rozpoczęty m2 powierzchni powyżej
10m2 zajętej na sprzedaż warzyw i owoców – 0,80zł
2.
W innych miejscach:
a)
od sprzedaży za miejsce nie przekraczające 5m2
powierzchni – 13,00zł
b)
za każdy rozpoczęty m2 powyżej 5 m2 – 2,00zł
Jednocześnie informujemy, że w każdą sobotę
dokonujący sprzedaży na Targowisku Miejskim zwolnieni są
z opłaty targowej. W pozostałe dni osobą odpowiedzialną za
pobór opłaty targowej jest inkasent - Pani Ewa Lutyńska.
Agnieszka Kałamajska
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

- oznaczonej nr działki 71/6 o pow. 0,0433 ha położonej w Czaplinku

w

obrębie

ewidencyjnym

02,

KW

KO1D/00014408/8.

Cena wywoławcza 15.722,00 zł netto
Zgodnie mpzp działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące, zabudowę usługową
- oznaczonej nr działki 222 o pow. 0,3362 ha położonej przy
ul. Lipowej 23 w Czaplinku, KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza 99.972,00 zł netto
Zgodnie z mpzp działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe i ogrodnictwo
- oznaczonej nr działki 33/3 o pow. 0,0857 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Żerdno, KW KO1D/00003687/7.
Cena wywoławcza 19.797,00 zł netto
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje mpzp
- oznaczonej nr działki 34/1 o pow. 0,0966 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Żerdno, KW KO1D/00003687/7.
Cena wywoławcza 21.696,00 zł netto
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje mpzp
- oznaczonej nr działki 486/3 o pow. 0,2203 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Machliny, KW KO1D/00034740/3.
Cena wywoławcza 53.048,00 zł netto
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie obowiązuje mpzp

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się
w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6
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 najpóźniej w dniu 8 czerwca 2012 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

z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (094) 3726254
nieruchomosci@czaplinek.pl

jedynie
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Organizacyjne
FILHARMONIA KOSZALIŃSKA
W GMINIE CZAPLINEK
Gmina

Czaplinek

rozpoczęła

realizację

projektu

„Organizacja koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek” współfinansowanego

ze

Wiejskich

i

środków
budżetu

Programu
Gminy

Rozwoju

Czaplinek.

Obszarów

W

niedzielę

6 maja 2012 r. odbył się w Machlinach pierwszy z sześciu
zaplanowanych

na

rok

2012

koncertów

z

udziałem

muzyków Filharmonii Koszalińskiej, a 12 maja kolejny koncert w Sikorach. Koncerty planowane są jako wydarzenia
plenerowe. W przypadku niepogody wykonywane są we
wnętrzach kościołów. Oba wydarzenia były niewątpliwie
wielką ucztą dla miłośników muzyki klasycznej.
Kolejne koncerty planowane są w terminach:
24 maja w Broczynie o godz. 19:40,

POŻYTECZNE WAKACJE
Gmina Czaplinek we współpracy z sołectwami: Kluczewo,
Piaseczno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Broczyno, Machliny,
Siemczyno, Rzepowo, Sikory, Ostroróg, Byszkowo, Łąka, Trzciniec
i Pławno złożyła 14 wniosków o dofinansowanie w ramach
ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi konkursu grantowego „Pożyteczne wakacje 2012”.
Projekty adresowane są do dzieci i młodzieży z terenów
wiejskich Gminy Czaplinek i przewidują ich realizację w czasie
wakacji letnich 2012 r. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem
„Nasza wieś najpiękniejsza”, a projekty zawierają oprócz zajęć
wypoczynkowych, zajęcia służące uporządkowaniu i upiększeniu
miejsc publicznych znajdujących się w poszczególnych miejscowościach jak skwery, place, rozdroża i kapliczki. Wnioskowana kwota
dotacji dla każdego z projektów wynosi 3 000 PLN. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do 10 czerwca 2012 r. Lista grantobiorców zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji www.fww.org.pl
Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

15 czerwca w Rzepowie o godz. 17:45,
8 lipca w Starym Drawsku,
7 października w Siemczynie o godz. 14:00.
Wszystkich

chętnych

do

udziału

w

serdecznie zapraszamy.
Ponadto informujemy, że w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Czaplinek oprócz umowy na realizację projektu „Organizacja
koncertów plenerowych z Filharmonią Koszalińską na terenach wiejskich Gminy Czaplinek” Gmina Czaplinek podpisała umowy na realizację projektów:
- „Reaktywacja zespołu ludowego „Jarzębiny” i organizacja
„Dożynek na Ludową Nutę” w Broczynie,
- „Organizacja Jarmarków

DZIAŁAJ LOKALNIE

koncertach

Odpustowych na terenach

wiejskich Gminy Czaplinek”,
- „Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez
organizację koncertów plenerowych z Filharmonią”

W dniach 10 kwietnia- 10 maja 2012 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” prowadziła nabór wniosków do programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności „DZIAŁAJ LOKALNIE”
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
i LGD. Program adresowany jest to organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych z terenu gmin: Czaplinek, Złocieniec, Drawsko
Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice i Wierzchowo, które podejmują wspólny wysiłek realizacji projektów inicjujących współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, aby w ich społecznościach
żyło się lepiej. Pula dostępnych środków to 68 tysiące złotych
z możliwością powiększenia kwoty o 5 000 złotych ze środków Starostwa Powiatowego.
Do konkursu łącznie wpłynęło 49 wniosków, z czego
12 z Gminy Czaplinek. Dofinansowanie otrzymało 6 z nich.
Wnioskodawca

Realizator
projektu
Rada Sołecka w
Siemczynie

Utworzenie ścieżki
Nordic Walking

Chorągiew Zachodniopomorska
ZHP Komenda
Hufca Czaplinek

Chorągiew Zachodniopomorska
ZHP Komenda
Hufca Czaplinek

Wspólnie budujemy
i unowocześniamy
nasze miejsce
rekreacyjne

2400 zł

OSP
w Czaplinku

Sołectwo
Trzciniec

Wszystkie dzieci nasze
są

1 900 zł

Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek
OSP
w Broczynie

Lokalna Organizacja Turystyczna
Czaplinek
Sołectwo
Byszkowo

Turystyczne Stare
Drawsko

2 390 zł

Działajmy razem

2 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czaplinku

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czaplinku

Ocalić od zapomnienia

1 800 zł

- „Święto Plonów w Gminie Czaplinek- impreza kulturalnoludowa”, zaplanowanych do realizacji na rok 2012 i 2013.
Wartość dofinansowania projektów to 93 822 zł.
Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Siemczynie

Tytuł projektu

Przyznana
kwota
2 000 zł

Anna Witkowska- Oleszyńska
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
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Straż Miejska, Profilaktyka
ZADANIA WYKONANE PRZEZ
STRAŻ MIEJSKA W 2011 ROKU
Działalność Straży Miejskiej opiera się głównie na
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r Dz.u 123 poz. 779 o strażach gminnych oraz rozporządzeń ministrów i aktów prawa
miejscowego
Głównym celem przyjętym do realizacji zadań które
wykonywane są przez Straż Miejską była poprawa stanu
bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego, w szczególności:
- poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
- podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy spokoju

>>>
Do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim skierowano 51
wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. Straż Miejska interweniowała w 264 interwencjach doraźnych zgłaszanych przez mieszkańców a podjęte czynności skutkowały nałożeniem mandatu karnego lub pouczeniem stron o dalszym postępowaniu. Interwencje
podejmowane przez Straż Miejską w 2011 roku wynikały z realizacji
pełnienia na terenie miasta i gminy istotnych funkcji porządkowych,
prewencyjnych i profilaktycznych.
Obecnie w Straży Miejskiej w Czaplinku zatrudnionych jest
10 osób, w tym: Komendant i 4 strażników, 2 pracowników administracyjnych wykonujących pracę biurową oraz 3 pracowników
obsługujących system monitoringu.
Ryszard Leśniewicz
Komendant Straży Miejskiej

i porządku publicznego

DOPALACZE – PRODUKT ZASTĘPCZY

- otwartość na potrzeby mieszkańców
- podniesienie jakości realizacji zadań
- kontrole placówek oświatowych, w tym opuszczanie terenu szkoły przez uczniów podczas lekcji, palenie papierosów
i zaśmiecanie miejsc publicznych
- kontrole nieruchomości pod względem utrzymania czystości i porządku
- zwrócenie szczególnej uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych jak również na przypadki zakłócania porządku publicznego przez te osoby
- nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
podczas odbywających się imprez masowych
- zabezpieczanie miejsc zdarzeń
- konwojowanie osób na potrzeby MGOPS
- systematyczne kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym, udzielanie informacji o wolnych miejscach w noclegowniach
- ustalanie miejsc przebywania bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska
- informowanie służb weterynaryjnych miejscach gdzie
znajdują się chore zwierzęta
Jednym z głównych zadań wykonywanych przez SM
jest

pełnienie

służb

patrolowych

prewencyjno

–interwencyjnych w mieście i na terenie gminy. Nasze
działania skupiamy również na systematycznej kontroli
miejsc zagrożonych. Wielokrotnie powierzone nam zadania
realizujemy we współpracy z innymi jednostkami o podobnym profilu działania, głównie w formie wspólnych interwencji z Policją oraz ze Strażą Leśną.
W 2011 roku Straż Miejska ujawniła i wylegitymowała 2688 sprawców wykroczeń. Interwencje zakończono
nałożeniem 1473 mandatów karnych za wykroczenia komunikacyjne oraz nałożeniem 147 mandatów porządkowych.

>>>>>

Zbliżają się wakacje, czas swobody i pozornego poczucia dorosłości u dzieci i młodzieży. Dlatego w kwestii dopalaczy niepokój
budzi przede wszystkim podejrzenie, że młodzież wierzy sloganom
promującym dopalacze jako środki bezpieczne i nie traktuje ich jako
substancji o potencjale narkotycznym.
Dopalacze czyli środki o działaniu psychoaktywnym w ostatnich latach na rynku pojawiły się jako nowe substancje o zróżnicowanym składzie chemicznym. Skutki ich używania nie są jeszcze do
końca zbadane, ponieważ skład chemiczny dopalaczy wielokrotnie
ulega zmianie. Trudno jest więc określić następstwa ich stosowania,
ale jedno jest pewne – skutki zażywania dopalaczy mogą okazać się
poważne. Dopalacze to również substancje , które można przedawkować, także ze skutkiem śmiertelnym. Zawierają substancje, które
mogą powodować poważne konsekwencje zdrowotne. Najczęstszymi objawami zażywania dopalaczy są: bóle głowy, nudności, stany
lękowe, drgawki, bezsenność, problemy z oddychaniem, znużenie,
ataki szału, silne bóle głowy, urojenia, biegunka, wysoka gorączka,
zawroty, śpiączka, obfite pocenie się, wymioty i brązowienie skóry.
Nowe narkotyki z założenia imitują te tradycyjne, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki. Przyjmowanie tych preparatów w każdej postaci zagraża każdemu organizmowi i jego poprawnemu funkcjonowaniu. Każda substancja negatywnie wpływa na
ośrodkowy układ nerwowy, dlatego w dużej części wyniszczeniu
ulega główny ośrodek tego układu – mózg. Pozornie po zażyciu
narkotyku biorący czują się lepiej. Każdy indywidualnie reaguje na
daną substancję którą zawiera narkotyk, dlatego też nie da się
stuprocentowo opisać zachowania lub też uczuć osoby, która jest
odurzona.
Szczegółowych informacji na temat miejsc gdzie można uzyskać pomoc można uzyskać na stronach: www.parpa.pl
www.kbpn.pl www.dopalaczeinfo.pl oraz pod Antynarkotykowym
Telefonem Zaufania 0 801 199 990.
Małgorzata Nowacka
Podinspektor ds. GKPiRPA
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Rada Miejska
INFORMACJA Z XVII SESJI RADY
MIEJSKIEJ
W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyła się XVII Sesja

>>>>
czystości i porządku w gminach oraz w zakresie bezpieczeństwa
osób i mienia (nieostrożność ze zwierzęciem).
W zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku, Pan Adam Czernikiewicz poin-

Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Bogdan

formował, że gmina Czaplinek funkcjonuje w oparciu o osiem

Kalina – Przewodniczący Rady Miejskiej.

jednostek OSP, które posiadają łącznie 12 pojazdów pożarni-

Przewodnim punktem Sesji był temat: Bezpieczeństwo

czych. W 2011 roku 72 razy jednostki dysponowane były do poża-

i porządek publiczny w Gminie Czaplinek w 2011 roku. Spra-

rów, 148 do miejscowych zagrożeń oraz 13 razy wystąpił fałszywy

wozdania o stanie bezpieczeństwa przedstawili Radnym:

alarm.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Draw-

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem „Ocena zaso-

sku Pomorskim, Komendant Policji w Czaplinku, Komendant

bów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Czaplinek”, które

Straży Miejskiej w Czaplinku, Komendant Gminnej Ochotni-

jest nowym zadaniem gminy wynikającym ze znowelizowanych

czej Straży Pożarnej w Czaplinku. Dodatkową informację

przepisów ustawy o pomocy społecznej. Jest to opracowanie

w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, która została wprowa-

obejmujące

dzona do porządku obrad przedstawił w formie prezentacji

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu

multimedialnej Pan Apoloniusz Kuralczyk – Dyrektor Zachod-

na podmiot je finansujący.

niopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

infrastrukturę,

kadrę,

organizacje

pozarządowe

Przedstawione zostało również sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-

w Drawsku Pomorskim, Pan Zbigniew Kwiatkowski przedsta-

manii za 2011 rok, a także sprawozdanie z realizacji Programu

wił Radnym informację o stanie bezpieczeństwa powiatu

współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz

w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku. Pożary

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

według gmin w 2011 r. kształtują się następująco: Gmina

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

Czaplinek - 148, Gmina Drawsko Pomorskie - 131, Gmina

cie.

Złocieniec - 93, Gmina Ostrowice - 42, Gmina Kalisz Pomor-

Ponadto na Sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:

ski - 38, Gmina Wierzchowo - 35. Najczęstszą przyczyną

1)

powstawania pożarów

zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2012 r., gdzie głów-

w 2011 r. była nieostrożność osób

nym powodem wprowadzenia zmian jest zmniejszenie dochodów

dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym

o kwotę 226 174,00 zł z powodu otrzymania mniejszej subwencji

papierosy, zapałki.

oświatowej na 2012 rok;

Sprawozdanie z efektów pracy Policji w Czaplinku za

2)

zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czapli-

rok 2011 przedstawił Pan Arkadiusz Kornacki – Komendant

nek, w której do zbycia w drodze bezprzetargowej przeznacza się

Policji

nieruchomości na rzecz najemców lokali mieszkalnych;

w

Czaplinku.

Według

przedstawionej

informacji

w 2011 roku stwierdzono 336 przestępstw, co przełożyło się

3)

na dynamikę przestępczości na poziomie 70,15%. Najwięcej

współwłasność Gminy Czaplinek, w której zbycie przedmiotowego

przestępstw stwierdzono w kategorii: kradzież mienia – 67,

udziału w nieruchomości nastąpi na rzecz współwłaścicieli, którym

kradzież z włamaniem – 51, kierowanie pojazdem mecha-

przysługuje pierwszeństwo nabycia (Gmina Czaplinek posiada

nicznym w stanie nietrzeźwości (178a § 1 KK) – 53, kierowa-

udział ¼ części nieruchomości);

nie innym pojazdem w stanie nietrzeźwości (178a § 2 KK)

4)

– 30, inne – 32. Na drogach Gminy Czaplinek w 2011 roku

Czaplinek na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,

wydarzyło się 8 wypadków drogowych, w których 1 osoba

gdzie dokonuje się zamiany działki gminnej niezabudowanej na

poniosła śmierć, a 9 zostało rannych. W sferze ujawnionych

działkę zabudowaną osoby fizycznej z przeznaczeniem na utwo-

wykroczeń odnotowano 1404 wykroczenia, w tym: 320 dro-

rzenie świetlicy wiejskiej w Miłkowie;

gowych, 249 z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości

5)

oraz 203 przeciwko obyczajności publicznej.

lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących wła-

Komendant Straży Miejskiej, Pan Ryszard Leśniewicz

zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej

zamiany

nieruchomości

stanowiącej

własność

Gminy

zmiany uchwały Nr XV/194/12 RM w Czaplinku z dnia 23

sność Gminy Czaplinek, w której wystąpił błąd pisarski i zamiast

w swoim wystąpieniu poinformował, że Straż Miejska w 2011

nr działki 290/8 wpisano 280/8;

roku ujawniła 2688 wykroczeń, z czego najwięcej było

6)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

w zakresie bezpieczeństwa i porządku w komunikacji

darowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu po-

(przekroczenie prędkości i inne), ustawy o utrzymaniu

łożonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko,

>>>>>

>>>>>
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Rada Miejska, Komunikaty, Kultura
>>>>>

Nowe Drawsko i Kołomąt, która jest konsekwencją rozpoczętych wcześniej prac planistycznych dla terenów graniczących
z jeziorem Drawsko. Opracowanie planu pozwoli na urządzenie
ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej jeziora oraz
racjonalne zagospodarowanie działek przyległych do niego;
7)

zmiany uchwały Nr XXIX/238/2001 Rady Miasta i Gminy

w Czaplinku z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie strategii
rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Czaplinek na lata
2002 – 2017, gdzie uzupełnia się zapisy dotyczące udzielenia
schronienia osobom bezdomnym oraz bilansu potrzeb w zakresie ilości miejsc w noclegowniach, w domach dla bezdomnych
oraz mieszkaniach chronionych;
8)

określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub

akcji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Czaplinek.
Z porządku obrad na wniosek Radnego Marcina Kowalskiego

wycofano

projekt

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek
w 2012 roku”.
Katarzyna Mazurek
Inspektor ds. obsługi RM

AKTY WANDALIZMU
Już po raz kolejny doszło do wandalizmu mienia publicznego.
24 kwietnia br. na terenie Hali Widowiskowo Sportowej
zniszczone zostało mienie publiczne. Wybito szybę, zniszczono
drzwi wejściowe do biura, a także skradziono monitor do komputera i z kasy kwotę pieniężną w wysokości 180 zł. Pomimo,
że stało się to w nocy sprawcy będą wykryci. Obiekt jest monitorowany i odcięcie prądu przez włamywaczy nie spowodowało
wyłączenia kamer na obiekcie, które nagrały sprawców tego
zdarzenia.
Następne zniszczenie mienia publicznego nastąpiło
w sobotę 12 maja br. w amfiteatrze. Bezmyślne rozpalono
ognisko na środku sceny. Przechodzień powiadomił w porę
Policję i Straż Pożarną, bo skutki tego wandalizmu mogły być
bardzo poważne.
Każdy kto dokona zniszczenia powinien wiedzieć,
że zostanie wykryty i ukarany. Mamy nadzieję, że sami mieszkańcy Czaplinka będą pomagać
w ustaleniu sprawców
zniszczeń. W takich sytuacjach proszę o kontakt z Policją, Strażą Miejską lub Urzędem Miejskim.
Niszcząc mienie publiczne w naszym mieście, szkodzimy
sami sobie, bo przez to wizerunek Czaplinka jest negatywnie
odbierany przez turystów i samych mieszkańców Czaplinka.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

NAJLEPSZE OGRÓDKI DZIAŁKOWE
Informujemy, że Polski Związek Działkowców organizuje w 2012 roku wzorem lat ubiegłych konkurs „O Najlepszy
Rodzinny Ogród Działkowy w Mieście”. Konkurs ten odbywa
się pod patronatem Burmistrza Czaplinka.
Celem konkursu jest spowodowanie, aby ogrody były
coraz ładniejsze i stanowiły trwały element estetycznego krajobrazu. Komisja konkursowa, w skład której wejdzie również
przedstawiciel władz miasta oceniać będzie ogrody działkowe
w maju oraz w czerwcu.
Stanisław Suszek
Prezes PZD OZ

PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW
TEATRALNYCH
8 maja br., w sali CzOKSiR odbyły się Eliminacje Powiatowe Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych, organizatorami których był CzOKSiR, a współorganizatorem Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jury w składzie:
Iwona Korab-Kowalska – instruktor teatralny z Zamku Książąt
Pomorskich, Gabriela Lipska – bibliotekarz ze Złocieńca, Ewa
Tamulewicz – instruktor ds. plastyki i teatru CzOKSiR wysłuchało i obejrzało spektakle siedmiu zespołów teatralnych.
Jury po obejrzeniu spektakli postanowiło przyznać tytuł
Laureata i zarazem zakwalifikować do udziału w Przeglądzie
Wojewódzkim w Świdwinie Zespół „Guliwer” ze SP nr 2
w Złocieńcu ze spektaklem pt. „ Za ósmą górą”.
Ponadto jury postanowiło wyróżnić:
- grupę teatralną „Krasnale” ze świetlicy wiejskiej w Trzcińcu,
za zabawę w teatr;
- grupę „Twister” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliszu Pomorskim, za podjęcie ważnego tematu;
- Zespół Klasowy kl. V ze Szkoły Podstawowej w Mielenku
Drawskim, za spontaniczne odtworzenie kabaretu.
Laureatem szkół gimnazjalnych został Zespół Teatralny
z Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, ze spektaklem
„Pręcik”.
Wyróżnienie przyznano natomiast Teatrzykowi „CIACHA
CHA, CHA” z Gimnazjum w Czaplinku.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Jury postanowiło przyznać wyróżnienie Zespołowi Teatralnemu z Ośrodka
Kultury w Drawsku Pomorskim ze spektaklem „Kubuś czyli
uległość”. Jury dziękuje organizatorom za sprawne przeprowadzenie Przeglądu i miłą, rodzinną atmosferę. Wszystkie zespoły
zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR
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Sport
KOSZYKÓWKA- SALOS

SUKCESY SPORTOWCÓW Z CZAPLINKA

W dniach 27.04-03.05.2012

W dniu 8.03.2012r. odbyły się gimnazjalne kwalifikacje koszykówki dziewcząt do tury regionalnej. Zawody odbyły
się w hali widowiskowo –sportowej w Czaplinku– I miejsce
wywalczył zespół dziewcząt z czaplineckiego gimnazjum.
17.04.2012r. – Zawody Regionalne w Resku – I miejsce
09.05.2012r. – Półfinał w Przecławiu – I miejsce
15.05.2012r. Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Koszalinie –
II miejsce, zdobywając tytuł wicemistrzów województwa
zachodniopomorskiego.

Drużyna

koszykarek

rozegrała

2 mecze: w pierwszym pokonała zespół z Turowa (39:25),
w drugim pomimo zaciętej walki dziewczęta uległy drużynie
z Koszalina (30:45). W ubiegłym roku szkolnym nasze dzielne dziewczęta zdobyły III miejsce w Finale .Odnosząc się do
ubiegłorocznego sukcesu w tym roku szkolnym koszykarki
poprawiły swoją pozycję w rankingu. To ich wielki sukces!!!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym staną na
najwyższym podium.
Gimnazjum w Czaplinku reprezentowała drużyna
w

składzie:

Karolina

Nowacka

–

IIc,

Tomaszewska

Magdalena – IIIa, Tomiczak Laura – IIIa, Strzelczyk Agata –

w Krakowie odbywały się

XXII Ogólnoświatowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Celem
Igrzysk jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego
na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne
wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość,
wolność, miłość, godność osoby, solidarność i fair play.
W zawodach brały udział zespoły z 12 krajów europejskich.
wał

Naszą kraj w koszykówce dziewcząt (kat. A) reprezentozespół z Czaplinka w składzie: Natalia Wojtaszyk, Kamila

Kowalska, Monika Grzyb, Aleksandra Borowska, Sandra Szczepanik, Ewa Florczyk, Magdalena Tomaszewska, Agata Strzelczyk,
Laura Tomiczak, Paulina Liszka, Karolina Nowacka, Zuzanna
Kawa, Karolina Matuszak, Aleksandra Worsowicz.
Dziewczęta rozegrały mecze grupowe z następującymi przeciwnikami:
1. Hechtel (Belgia) 22 : 37 Czaplinek (Polska)
2. Czaplinek (Polska) 58 : 38 Słupsk (Polska)
3. Czaplinek(Polska) 37 : 26 Salamanca (Hiszpania).
Po zakończeniu meczy grupowych Salos Czaplinek zajmował
pierwsze miejsce, jednak w meczu finałowym z reprezentacją

IIIa, Liszka Paulina – IIIf, Grzyb Paulina – Ic, Matuszak

Hiszpanii nasza drużyna poniosła porażkę, ostatecznie zajmując

Karolina – Id, Ławrukiewicz Oliwia – Ia, Tomczak Oliwia- IIc,

drugie miejsce.

Worsowicz Aleksandra – Ia, Chachler Klaudia –Ia, Kuzio Aneta– IId.

Gratulujemy zawodniczkom, nauczycielom wycho-

Małgorzata Fedorowiat -Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

wania fizycznego, którzy przygotowali drużynę do zawodów
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
Małgorzata Fedorowiat -Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW
W czwartek 17 maja br. odbyła się uroczystość
wręczenia przez Starostę Powiatu Drawskiego za osiągnięcia
sportowe w roku 2011. W kategorii najlepszy nauczyciel
wyróżnienie otrzymał Sebastian Matułojć, w kategorii trener
Łukasz Mazurek, w kategorii senior pan Jan Dymecki,
w kategorii junior Natalia Długołęcka ze Szkoły Podstawowej
w Broczynie i w kategorii młodzik Krzysztof Komnicz.
Miło nam poinformować, że Sebastian Matułojć otrzymał również tytuł Mistrz Powiatu w swojej kategorii.
Wyróżnionym sportowcom serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.
Małgorzata Fedorowiat -Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

KOLARSTWO
W obecnym sezonie pan Jan Dymecki ma na swoim koncie
cztery zwycięstwa i jedno drugie miejsce. Tak wysokie osiągnięcia
naszego kolarza to wynik bardzo intensywnego i systematycznego
treningu. Pan Dymecki w tym sezonie wziął udział w następujących wyścigach i zajął:
- 1 kwietnia 2012 r.- I miejsce w zawodach Fortuna Thule Cup
2012, które odbyły się w Gnieźnie,
- 15 kwietnia 2012 r.- II miejsce w MTB Marathon w Murowanej
Goślinie, zdobywając Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dystansie GIGA czyli 112 km,
- 22 kwietnia 2012 r. – I miejsce w Grand Prix Wielkopolski,
które odbyły się w Dolsku,
- 29 kwietnia 2012 r. – I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski
w Kolarstwie Górskim, które odbywały się na torze motocrossowym w Obornikach,
- 13 maja 2012 r. – I miejsce w Otwartych Mistrzostwach
Wągrowca w Kolarstwie Górskim- Wągrowiec 2012.
Małgorzata Fedorowiat -Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego
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Sport, Komunikaty
KARATE
W dniu 14 kwietnia 2012 r. czaplineccy zawodnicy
trenujący karate kyokushin uczestniczyli w II Otwartym
Pucharze Wielkopolski. Organizatorem Turnieju był Regionalny Klub Kyokushin Karate w Koninie. W turnieju startowało
70 zawodników z różnych stylów sztuk walk na zasadach
Kyokushin-kan Karate Do.
Turniej obfitował w wiele ciekawych walk, z których
większość kończyła się przed czasem. Zawodnicy naszego
klubu zajęli w swoich kategoriach następujące miejsca.
Kategoria chłopcy do 12 lat -35kg: I miejsce -Michalak
Patryk, kategoria chłopcy do 12 lat -45 kg: I miejsce Kutsy Anton, kategoria dziewcząt do 12 lat: II miejsce Gawlak Zuzanna, kategoria chłopcy do 14 lat -45kg:
I miejsce - Mirowski Wojciech, kategoria chłopcy do 14 lat
+45 kg: II miejsce - Nałęcz Andrzej, kategoria dziewcząt
do 15 lat +55kg: III miejsce - Zaręba Adela, kategoria
mężczyźni senior +80 kg: III miejsce - Skowron Romuald.
28 kwietnia 2012 r. odbyły się Międzynarodowe Zawody Karate Kyokushin „DANISH OPEN” w Kopenhadze.
Do udziału w zawodach zgłoszonych zostało 290 zawodników
z następujących krajów: Holandia, Hiszpania, Nepal, Niemcy,
Rosja, Nigeria, Austria, Szwecja, Dania, Serbia, Pakistan,
Indie, Iran, Polska. Nasz czaplinecki klub reprezentowali:
Adela Zaręba, Patryk Michalak, Wojciech Mirowski, oraz
Jakub Klejna.
Był to udany występ czaplineckich karateków, ponieważ Patryk Michalak w swojej kategorii zdobył złoty medal,
Adela Zaręba pomimo choroby i wysokiej temperatury zdobyła brąz. Natomiast Wojciech Mirowski pomimo braku miejsca
w strefie medalowej otrzymał puchar dla najlepszego juniora
„Best Junior”. Wszyscy startowali w konkurencji kumite
(walki). Był to doskonały sprawdzian przed przyszłorocznymi
Mistrzostwami Europy Juniorów lub Mistrzostwami Świata
Juniorów.
Małgorzata Fedorowiat -Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

INFRASTRUKTURA MIASTA
Energa oświetlenie w ramach środków własnych
wymieniła stare, betonowe słupy oświetleniowe w ilości 17
szt. przy ul. 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty na nowe latarnie.
Wykonano również remont fontanny na czaplineckim
rynku w ramach którego wymieniono siedziska na nowe,
pomalowano ogrodzenie oraz ułożono wewnątrz gruby żwir.
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

TENIS STOŁOWY
Tenisiści stołowi osiągnęli wysokie wyniki i zajęli:
- Agata Podstawska- brązowy medal Mistrzostw Województwa
Żaczek w grze podwójnej w parze z Partycją Pietrzak, Agata zajęła
również V miejsce w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym
Żaczek, V miejsce w III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym, III
miejsce w VI Wojewódzkim Finale Memoriału Andrzeja Grubby Szkół
Podstawowych w Międzyzdrojach, XIII miejsce Indywidualnych
Mistrzostw Wojewódzkich Młodziczek.
- Szymon Romanowicz- IX miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Młodzików oraz IV miejsce w grze podwójnej
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Młodzików, IV miejsce
w grze podwójnej Indywidualnych Mistrzostw Województwa Młodzików w parze z Adrianem Żukowskim, III miejsce w VI Wojewódzkim
Finale Memoriału Andrzeja Grubby Szkół Podstawowych w Międzyzdrojach.
- Andrian Żukowski- IV miejsce w grze podwójnej Mistrzostw
Województwa Młodzików, III miejsce w VI Wojewódzkim Finale
Memoriału Andrzeja Grubby Szkół Podstawowych w Międzyzdrojach,
- Karolina Pietrzak- IV miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa Kadetek, srebrny medal w grze podwójnej oraz srebrny medal w grze mieszanej . Karolina grała również w meczach III
Ligii Tenisa Stołowego. Karolina jest uczennicą czaplineckiego Gimnazjum.
- Michalina Cieśla- III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa Juniorek, brązowy medal w grze deblowej oraz II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym, zawodniczka III
Ligii Tenisa Stołowego. Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czaplinku.
Małgorzata Fedorowiat -Nowacka
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego

KONKURS GEOGRAFICZNY
„Przez ocean czasu…..” pod takim hasłem została zorganizowana XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno–
Środowiskowego „Nasza Ziemia –środowisko przyrodnicze wczoraj,
dziś i jutro”.
Konkurs corocznie jest organizowany przez Zakład Regionalny Geologii Pomorza Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego
Instytutu Badawczego w Szczecinie.
Corocznie nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca
i są wyróżniani przez co szkoła jest już rozpoznawalna i spotykamy
się z mnóstwem życzliwych reakcji.
Nagrodę Kuratora Oświaty w Szczecinie przyznano Luizie
Siutyle z klasy IIc,. Wyróżnieni zostali Emilian Chwiałkowski z klasy
IIIa i Paulina Urkiel z klasy IIc.
Laureaci konkursu wraz z nauczycielami : Barbarą Kowalczyk
i Małgorzatą Pachciarek zostali zaproszeni na uroczyste ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród do Urzędu Miasta w Szczecinie.
Małgorzata Pachciarek –nauczyciel gimnazjum
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Sport, Kultura
Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zaprasza do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego

w Ośrodku Sportów Wodnych
ul. Nadbrzeże Drawskie 1 oraz korzystania z usług Hali Widowiskowo - Sportowej
i Kompleksu Boisk ,,Zielony ORLIK 2012”
Kontakt: CzOKSiR – 94 375-5506, e-mail: czok.czaplinek@wp.pl; OSW - 943755576, Bosman512338983; Hala Sportowa i kompleks boisk ,,ORLIK 2012” ul. Wałecka 49, tel.9432 0607
Proponujemy Państwu:
schronisko ( bardzo tania baza noclegowa dla 31 osób), pole namiotowe, świetlica z kominkiem rejsy
statkiem spacerowym „EUROPA” po j. Drawsko, żaglówki, kajaki, łodzie wiosłowe, rower wodny, zadaszone miejsce na ognisko, zwiedzanie ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym i kulturowym, zwiedzanie Izby Muzealnej
ul. Rynek 1
Możliwość korzystania z usług Hali Widowiskowo – Sportowej, która zapewnia:
pełnowymiarową klimatyzowaną halę widowiskowo-sportową , boiska do siatkówki: jedno centralne i trzy treningowe, boiska do koszykówki: osiem koszy regulowanych (sześć przyściennych),
boisko do piłki ręcznej (bramki 2m x 3m), boiska do tenisa ziemnego i badmintona, bogaty
zestaw sprzętu i urządzeń sportowych, podłogę sportów.
Sale pomocnicze: rehabilitacyjna , siłownia, sala fitness, sala do tenisa stołowego. Kompleks
boisk sportowych - ,,ZIELONY ORLIK 2012” oraz w okresie zimy - ,,BIAŁY ORLIK”.

DZIERŻAWA AMFITEATRU
Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
serdecznie zaprasza do składania ofert na dzierżawę części
pomieszczenia
amfiteatru,
zlokalizowanego
w Czaplinku przy ul. Parkowej 1, położonego nad brzegiem
J. Drawsko przeznaczonych na działalność gospodarczą
o łącznej powierzchni użytkowej 65 m2. Dzierżawa obejmuje
pomieszczenia: dwa pomieszczenia gospodarcze, zaplecze
kuchenne, bar (z wyposażeniem).
Dla dzierżawcy udostępnione będą sanitariaty znajdujące się w korytarzu amfiteatru oraz możliwość zagospodarowania terenu pod ogródek piwny, a także udostępnienie
sceny amfiteatru pod organizację koncertów.
Osoby fizyczne lub prawne zainteresowane dzierżawą
części pomieszczeń obiektu przeznaczonego pod dzierżawę
mają możliwość osobistego zobaczenia pomieszczeń w godzinach 8.30 do 15.00 z wcześniejszym uzgodnieniem telefonicznym.
Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Pławieńska 1a,
78-550 Czaplinek. Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Dyrektor CzOKSiR Janina Gąszcz, tel. 94 375 55 06.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR

FESTIWAL PIOSENKI BIESIADNEJ
Dyrekcja i pracownicy Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Biesiadnej o ,,Złotą Czaplę
Czaplinka 2012”, który odbędzie się w dniach 13 lipca 2012 r.
w czaplineckim amfiteatrze.
Zgłoszenia należy przesyłać lub złożyć osobiście do 29
czerwca 2012 r. na adres: Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji 78-550 Czaplinek; ul. Pławieńska 1a; e-mail
czok.czaplinek@wp.pl
Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony
www.czoksir.czaplinek.pl Organizator: Gmina Czaplinek, CzOKSiR,
Zamek Książąt Pomorskich.
Patronat medialny: Polskie Radio Koszalin, Grajdoł, Kurier Czaplinecki. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie, perkusję,
kompetentne jury, atrakcyjne nagrody:
I miejsce - ,,Złota Czapla Czaplinka 2012r.”
- 1.500,00 zł.
II miejsce - ,,Srebrna Czapla Czaplinka 2012r.” - 1.000,00 zł.
III miejsce - ,,Brązowa Czapla Czaplinka 2012r.” - 500,00 zł.
* dla zwycięzcy nagranie płyty demo w Polskim Radio Koszalin.
Serdecznie zapraszamy.
Janina Gąszcz
Dyrektor CzOKSiR
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Organizacyjne
SPOTKANIE BURMISTRZA Z SOŁTYSAMI
W dniu 17 maja 2012 r. w świetlicy wiejskiej
w Trzcińcu odbyło się spotkanie burmistrza Adama Kośmidra
z sołtysami gm. Czaplinek.
Na spotkaniu omówiono m.in. sprawy związane
z

organizacją

dożynek

gminnych,

regulamin

konkursu

„Najaktywniejsza Wieś”, przedstawiono propozycję zmiany
zarządzenia w sprawie określenia stawek za wynajem sal
i świetlic wiejskich oraz remonty dróg gminnych z wykorzystaniem destruktu. Zapoznano sołtysów z zakresem robót
związanych z utrzymaniem w sprawności urządzeń melioracji
wodnych na terenie gm. Czaplinek.
W

spotkaniu

uczestniczyli

radni

powiatowi:

p. Genowefa Polak, p. Stanisław Mikołajczyk, p. Wiktor Woś
oraz przewodniczący komisji rolnictwa i spraw wiejskich Rady
Miejskiej

w

Czaplinku

p.

Władysław

Wojtowicz.

Pani sołtys sołectwa Trzciniec - Anecie Groździej dziękujemy
bardzo za gościnność i miłe przyjęcie.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czaplinka zaprasza do złożenia ofert na
zakup przyczep wężowych będących w dyspozycji OSP.
Dwie przyczepy z nadwoziem kontenerowym, dwustronnie otwierane drzwiami dwuskrzydłowymi, jednoosiowe,
na „13-tkach” wyposażone są w zaczepy oczkowe, są zarejestrowane a po drobnych naprawach nadają się do eksploatacji.
Przyczepy można obejrzeć w każdej chwili po nawiązaniu kontaktu telefonicznego pod numerem 665 777 708,
lub w UM w Czaplinku, pok. nr 4.
Oferty prosimy składać w UM w Biurze Obsługi Interesanta do 31 maja 2012r.
Adam Czernikiewicz
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż.

DOWODY OSOBISTE
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 993
z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego
2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,
ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47,
poz. 384).
>>>>>

>>>
Wniosek o wydanie dowodu osobiste
Wymagane dokumenty: 1. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa,
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego .
Opłaty: Bez opłaty.
Termin załatwiania sprawy:
- 30 dni od daty złożenia wniosku,
- 45 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli poprzedni dowód był
wystawiony w innej miejscowości.
Jednostka odpowiedzialna: USC w Czaplinku ul. Rynek 6
pok. Nr 1,
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachdniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem USC w Czaplinku, który wydał dowód osobisty.
Dodatkowe informacje:
1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga
osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. 2. Za osobę małoletnią, która nie ukończyła 13. roku życia, wniosek o dowód osobisty składają rodzice (opiekunowie prawni) lub jedno z rodziców
(opiekun prawny) wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców
(opiekuna prawnego) poświadczoną za zgodność podpisu z oryginałem przez organ gminy lub notariusza.
3. Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod
władzą rodzicielską, wniosek składają rodzice lub jedno z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców (opiekuna
prawnego) poświadczoną za zgodność podpisu z oryginałem
przez organ gminy lub notariusza.
4. Podpis na wniosku należy złożyć w obecności pracownika
Urzędu. W przypadku składania wniosku przez osobę małoletnią, która ukończyła 13. rok życia, wniosek podpisuje rodzic
(opiekun prawny) składający wniosek i małoletni. Małoletni
podpisuje się na wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis.
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy potwierdzić
w Referacie Spraw Obywatelskich. 6. Dowód osobisty odbiera
się osobiście okazując posiadany dowód osobisty lub w przypadku jego utraty dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo
jazdy).
Termin
ważności
dowodu
osobistego:
- dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
- dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat
jest
ważny
5
lat
od
daty
jego
wydania,
- dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat jest
ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się
o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
Szczegóły na www.czaplinek.bip.net.pl.
Bożena Bujnowska
Kierownik USC
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Kultura
DZIEŃ DZIECKA
Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
gorąco
zaprasza wszystkie dzieci na imprezy z okazji
Dnia Dziecka, które będą organizowane w różnych
terminach i miejscach:
1.06.2012 r. - II Powiatowe Regaty Kajakowe dla Szkół Gimnazjalnych o ,,Puchar z okazji Dnia Dziecka”
o godz.10:00 w Ośrodku Sportów Wodnych.
Na zakończenie zawodów inne atrakcje dla uczestników: mini park linowy
(Stowarzyszenie LANDROWER Club PL), ognisko z kiełbaskami (dla uczestników regat).
Regulamin regat na str. www.czoksir.czaplinek.pl współorganizator: OSP Czaplinek, WOPR Czaplinek

2.06.2012 r. – FESTYN na Osiedlu „Wałecka” w godz.: 11.00- 14.00 , plac zabaw ul. Wałecka
– konkursy z nagrodami, wesołe miasteczko, gry i zabawy, występy artystyczne,
współorganizator: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla „Wałecka”;

3.06.2012 r. - FESTYN na Osiedlu „Wieszczów” w godz.: 11.00- 14.00, boisko przy placu zabaw
– konkursy z nagrodami, gry i zabawy, występy artystyczne, (współorganizator:
Samorząd Osiedla Wieszczów Nr 3, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla
„Wieszczów”, Zarząd Nieruchomościami, Wspólnota Mieszkaniowa ,,Bratek”);

9.06.2012 r. – Święto Dzieci w Trzcińu
•

Godz.11:00 Msza Św. (przy Pałacu)

•

12:00 gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, wesołe miasteczko, sto-

isko gastronomiczne, (współorganizator: Sołectwo Trzciniec, Salezjański Ośrodek
Wychowawczy "Dom Młodzieży im. św. Jana Bosko”).

Od 01- 15 czerwca br. we wszystkich świetlicach wiejskich gminy Czaplinek organizowane będą gry i zabawy z okazji ,,Międzynarodowego Dnia
Dziecka”.

„BIULETYN INFORMACYJNY”

-

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.

