XI/XIII/2012

JESIENNA ZBIÓRKA LIŚĆI
Od poniedziałku 22 października 2012 r. trwa prowadzona po raz drugi przez Zakład Gospodarki Komunalnej akcja
zbierania liści z chodników usytuowanych przy ulicach
administrowanych przez miasto.
Rozpoczęto wydawanie worków foliowych na liście
(koloru czarnego, o pojemności 120l). Worki otrzymują bezpłatnie mieszkańcy zamieszkujący przy drogach gminnych
i instytucje użyteczności publicznej mające tam swoje siedziby.
Worki przeznaczone do zbierania liści można odbierać
w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Grunwaldzkiej 2.
Akcja zbierania liści z chodników usytuowanych przy
drogach gminnych prowadzona będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej do poniedziałku do piątku w godz. 8-14.
Przed wystawieniem worków należy je zawiązać. Pełne
worki zawierające tylko liście, bez odpadów komunalnych
pochodzących z gospodarstwa domowego odbierane są nieodpłatnie.
Zebrane liście, jako odzysk organiczny, posłużą do
produkcji kompostu, dlatego prośba, by w workach znajdowały się wyłącznie liście i resztki organiczne, bez odpadów
komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego. Przy
sprzyjających warunkach akcja zbierania liści potrwa do końca
listopada.
Skorzystajmy z okazji i uporządkujmy pozostałości
jesieni jeszcze przed nadejściem zimy.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

DODATKOWE WEJŚCIE NA TEREN CMENTARZA
Zakład Gospodarki Komunalnej – Administrator Cmentarzy Komunalnych w Czaplinku informuje, że w okresie od
28.10.2012r. do 04.11.2012r. od strony nowoprzygotowanego placu (miejsc parkingowych) przy ulicy Szczecineckiej
i Wiejskiej, obok nowej części cmentarza, tuż obok pomieszczenia gospodarczego, dla odwiedzających groby bliskich,
zostanie uruchomione dodatkowe wejście. Dojście do miejsca
wskazują tabliczki informacyjne z napisem „WEJŚCIE”.
Wjazd pojazdami samochodowymi przez tę bramę nie

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Informujemy, że we wtorek 30 października 2012 r.
o godz. 12.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w Sesji lub
do wysłuchania „na żywo” transmisji w internecie na stronie
www.czaplinek.pl.
Katarzyna Trzcińska
Inspektor ds.. obsługi Rady Miejskiej

HANDEL KWIATAMI
W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym
tradycyjnie już planowany jest handel kwiatami zarówno na części parkingu przy ul. Zbożowej jak i w okolicy Cmentarza Komunalnego w Czaplinku na placu przy ul Wiejskiej (wzdłuż ogrodzenia cmentarza w głąb Osiedla Wiejska).
Wszystkich zainteresowanych sprzedażą w tym okresie
kwiatów i zniczy zapraszamy do składania wniosków do Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr
XX/179/08 z 27 lutego 2008r. opłata targowa w miejscach
innych niż Targowisko Miejskie przy ul. Zbożowej wynosi:
- 13,00zł od sprzedaży za miejsce nieprzekraczające 5 m2 pow.,
- 2,00zł od sprzedaży za każdy rozpoczęty m2 powyżej 5m2.
Dodatkowych informacji udziela inspektor ds. ewidencji
działalności gospodarczej Agnieszka Kałamajska.
Jednocześnie informujemy, że każdorazowa sprzedaż
kwiatów lub też innych artykułów na terenach przylegających
do punktów sprzedaży, a znajdująca się w granicach pasa drogowego – chodnika; wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza
Czaplinka na zajęcie pasa drogowego a także uiszczenia opłaty
w odpowiedniej wysokości:
- za zajęcie pasa drogowego – chodnika na drogach gminnych –
2,00zł za m2,
- za zajęcie pasa drogowego – chodnika na drogach powiatowych – 5,00zł za m2
Wszelkich informacji dotyczących kwestii zajęcia pasa
drogowego udziela inspektor ds. drogownictwa Zbigniew
Witasek tel. 094 37 26 247 lub kom. 665 777 710.

będzie możliwy.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Z-ca Burmistrza
Zbigniew Dudor
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Rada Miejska
INFORMACJA Z XXI SESJI
RADY MIEJSKIEJ

>>>>
- Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 57500-

W dniu 27 września 2012 r. odbyła się XXI Sesja
Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Bogdan
Kalina – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodnim tematem Sesji była „Informacja o prze-

575005Z – ul. Ceglanej w Czaplinku, które ma na celu ustalenie
aktualnego stanu prawnego tejże drogi, zaliczając ją do kategorii
dróg gminnych zarówno na odcinku drogi utwardzonej i drogi
gruntowej;

biegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek w I półroczu

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/11 Rady Miej-

2012 r.” - budżet gminy za pierwsze półrocze 2012 roku w

skiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia

wyniku wykonania dochodów w wysokości 18.345.106,76

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

i wydatków w wysokości 16.870.770,25, zamyka się nad-

Gminy Czaplinek na lata 2011 – 2016, która ustala nowe zasady

wyżką budżetową w wysokości 1.474.336,51.

i wysokość bonifikat z tytułu zbywania nieruchomości. Na wniosek

Uroczystym momentem Sesji było wręczenie przez

Radnego Marcina Kowalskiego (Przewodniczącego Komisji Miesz-

przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szcze-

kaniowej) wprowadzono istotną zmianę do projektu uchwały

cinku pośmiertnego odznaczenia „Gwiazda Iraku” dla mamy

– bonifikaty obowiązywać będą do końca 2013 roku;

żołnierza pochodzącego z naszej gminy, który uczestniczył
w misjach w Iraku.
Ponadto Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady
złożyli serdeczne gratulacje dla teatru „YES” działającego
przy Czaplineckim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
za wyróżnienie w ogólnopolskim przeglądzie artystycznym
ruchu seniorów ARS 2012 w Bydgoszczy, który reprezentował województwo zachodniopomorskie w kategorii teatrów.
Na Sesji podjęto również szereg uchwał:

- Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei
Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

gruntowej

–

gmina

nieodpłatnie

nabędzie

od Polskich Kolei Państwowych prawo wieczystego użytkowania
nieruchomości gruntowej przy ul. Pławieńskiej na cele związane
z wykonywaniem infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu;
- Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej

- Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawa-

własność Gminy Czaplinek na okres 8 miesięcy, gdzie przeznacza

nia i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych

się do dzierżawy nieruchomość gruntową w obrębie ulicy Pławień-

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

skiej na rzecz dotychczasowych dzierżawców;

oraz trybu ich pobierania, która określa zasady przyznawania usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powo-

- Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i zwolnienia

du wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy

z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nierucho-

innych osób. Mogą być one przyznane również osobie

mości stanowiącej własność Gminy Czaplinek, gdzie przeznacza się

wymagającej pomocy innych osób, a rodzina oraz wspólnie

do dzierżawy na czas nieoznaczony udział gminy w nieruchomości

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą

zabudowanej budynkiem użytkowym w Kluczewie dla Zarządu

takiej pomocy zapewnić. Usługi polegają na zaspokojeniu

Nieruchomościami Miejskimi w Czaplinku Sp. z o.o. W pomieszcze-

codziennych potrzeb życiowych;

niach tych Spółka wykona adaptację lokali użytkowych na lokale

- Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg

mieszkalne do dyspozycji Gminy Czaplinek;

gminnych, gdzie do kategorii dróg publicznych zalicza się

- Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących wła-

ulicę Jaśminową, Kalinową, Różaną. Powyższe działanie ma

sność Gminy Czaplinek, gdzie do zbycia przeznacza się 10 lokali

na celu ubieganie się o zewnętrzne środki na budowę dróg

mieszkalnych na rzecz najemców, 1 nieruchomość gruntową do

gminnych;

zbycia w drodze przetargu ograniczonego oraz pozostałe nierucho-

- Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg

mości w drodze bezprzetargowej;

gminnych, gdzie w wyniku podziału nieruchomości grunto-

- Uchwała w sprawie zwolnienia nieruchomości z obowiązku jej

wej przez Polskie Koleje Państwowe wydzielono grunty pod

zbycia w drodze przetargu oraz zbycia nieruchomości, gdzie na

drogi i przedstawiono gminie propozycję przejęcia z mocy

wniosek Pana Michała Ulińskiego o bezprzetargowe nabycie dzier-

prawa działki, która jest przedłużeniem drogi powiatowej

żawionych nieruchomości przeznacza się do zbycia nieruchomość

– ul. Dworcowej w Czaplinku. Droga ta, jako droga we-

położoną przy ul. Jesionowej celem poszerzenia działalności.

wnętrzna stanowi główny dojazd do Dworca PKP i łączy
dwie drogi wojewódzkie;
>>>>>

Katarzyna Trzcińska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
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Inwestycje
PRZEBUDOWA UL. DŁUGIEJ
I UL. DRAHIMSKIEJ
W związku z ciągle powtarzającymi się wątpliwościami
i uwagami w zakresie realizowanych robót drogowych przy
przebudowie tych ulic ponownie przedkładamy poniżej uwarunkowania związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotowego zadania.
Każdy projekt budowlany przygotowywany jest w oparciu o stosowne przepisy prawa wynikające z obowiązujących
ustaw i aktów wykonawczych do nich, przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia.
Projekt budowlany przebudowy dróg przygotowany
został z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych oraz techniczno-użytkowych wynikających z ustawy prawo budowlane,
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz innych aktów wykonawczych.
Droga w ul. Długiej i ul. Drahimskiej jest drogą gminną
klasy L (lokalną). Dla tej klasy drogi oraz w związku ze zbadanym natężeniem ruchu w dniach 12.06.2010 r. i 24.06.2010 r.
wynoszącym 4252 pojazdów na dobę przyjęte zostały rozwiązania konstrukcyjne wynikające z ww. przepisów, które określają parametry elementów drogi w sposób następujący:
- szerokość pasa ruchu od 2,5 m do 3 m. Przyjęto pas ruchu
o szerokości max 3 m, przy czym na odcinku o długości 149
mb pas ruchu posiada szerokość 2,75 m z uwagi na ograniczenia wynikające z istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
- szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym
nie powinna być mniejsza niż 2 m, a w przypadku przebudowy
albo remontu dróg dopuszcza się miejscowe zmniejszenie
szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony
wyłącznie do ruchu pieszych. Przyjęto szerokość chodnika
zmienną od min. 1,25 m na szerokość od krawędzi jezdni
do granicy pasa drogowego lub do budynków,
- pochylenie poprzeczne jezdni nie powinno być mniejsze niż
2% przy nawierzchni twardej ulepszonej. Do projektu przyjęto
2%,
- pochylenie niwelety drogi nie powinno być większe niż 9%
przy prędkości 50 km/h oraz przy zachowaniu normatywnych
promieni krzywych wypukłych i wklęsłych niwelety jezdni.
Z przekrojów podłużnych wynika, że pochylenie niwelety
wynosi max 7,071%,
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, w tym zatoki
postojowe usytuowane pod kątem 90% w stosunku do krawędzi jezdni powinny mieć głębokość nie mniejszą niż 4,5 m oraz
szerokość jezdni manewrowej 5 m. Chodnik przy takiej zatoce
nie może być mniejszy niż 2 m.

>>>>
Ponadto obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu
(parkingi) powinny być tak zlokalizowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie wpływały na przepustowość i sprawność drogi. Występujące zagrożenia nie
zapewniają bezpieczeństwa ruchu w rejonie „Biedronki”,
a przejawiają się m.in. przez:
- wyjeżdżające tyłem samochody mają ograniczoną widoczność, również przez budynki, szczególnie budynek przy
ul. Długiej 29,
- wstrzymują ruch na jezdni w obu kierunkach, gdyż samochód osobowy przy parkowaniu prostopadłym potrzebuje 5 m
jezdni manewrowej, a wyjazd z parkingu może mieć miejsce
tylko dla jednego kierunku, a nie dwóch jak ma to miejsce
obecnie,
- klienci „Biedronki” w celu wypakowania zakupów z wózków
na kółkach do bagażnika samochodu zajmują pas ruchu na
jezdni,
- brak kontynuacji chodnika – piesi przechodzą po jezdni między parkującymi samochodami a samochodami poruszającymi
się po jezdni.
Występujące zagrożenia dla ruchu kołowego i pieszego
zostały szczegółowo opisane w opinii Komendanta Komisariatu
Policji w Czaplinku z dnia 27.09.2011 r., z której wynika, że
w latach 2009-2011 zanotowano 17 kolizji drogowych w pobliżu sklepu „Biedronka”, na szczęście bez poważniejszego
uszczerbku na zdrowiu.
W przyjętych rozwiązaniach w granicach pasa drogowego na wysokości „Biedronki” na umieszczenie urządzeń obsługi
ruchu

pozostaje

2,5 m,

a zatem umieszczenie

zatoki

i chodnika o łącznej długości 6,5 m nie może mieć miejsca.
Przyjęte rozwiązanie z zatoką równoległą do krawędzi
jezdni o szerokości 2,5 m i chodnikiem o szerokości 2 m było
możliwe z uwagi na uzgodnienie takiego rozwiązania z firmą
„Biedronka” i użyczonym prawem do dysponowania terenem
na działce budowlanej „Biedronki”. Istniejący chodnik przyległy bezpośrednio do „Biedronki” o szerokości 2,6 m, zlokalizowany wzdłuż budynku, z uwagi na lokalizację na terenie
prywatnym nie może pełnić funkcji publicznego ciągu pieszego
– nie gwarantuje nieograniczonej dostępności pieszym. Zastosowane przy wejściu do sklepu wygrodzenie (balustrady)
wyraźnie wskazują, że chodnik ten stanowi wyłącznie dojście
do wejścia do obiektu handlowego i takie rozwiązanie musiało
zostać przyjęte, gdyż wynikało to z warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zarządca drogi jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo poruszania się w pasie drogowym wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego.
>>>>
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DOSTAWA SAMOCHODU

>>>>
Istniejący układ drogowy w tym miejscu nie spełnia

SPECJALISTYCZNEGO - BRAMOWCA

zadość wymogom bezpieczeństwa i warunkom technicznym
wynikającym z ww. rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie.
Przyjęte rozwiązanie na wysokości sklepu „Biedronka”
było tylko w takim zakresie możliwe do zaprojektowania.
Przyjęte rozwiązania techniczne układu komunikacyjnego w pasie drogowym są rozwiązaniami na potrzeby
ruchu kołowego i pieszego, natomiast nie mają być rozwiązaniami na potrzeby miejsc postojowych użytkowników
obiektu handlowego. Obowiązek taki ciąży na właścicielu
obiektu handlowego, tj. firmie „Biedronka”, zgodnie z treścią
§ 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
r. Nr 75 poz. 690), który mówi, że zagospodarowując działkę
budowlaną należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia
i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym
również miejsca postojowe dla samochodów, z których ko-

W dniu 18.10.2012 r. przekazany został Gminie Czaplinek
nowy samochód specjalistyczny na podwoziu Renault Premium
340.18 D z zabudową bramową. Dostawcą samochodu jest
„HEWEA Centrum Techniki Cargo” Spółka z o.o. z Wrocławia.
Samochód będzie służył do przewozu kontenerów z odpadami KP7 i KP-10. Samochód posiada dopuszczalną ładowność ok. 12 ton
i możliwość holowania przyczepy o masie do 22 ton. Samochód
wyposażony jest w silnik diesla o mocy silnika 247 kW/336 KM.
Użytkownikiem samochodu będzie Zakład Gospodarki
Komunalnej w Czaplinku.
Dostawa samochodu specjalistycznego – bramowca jest
elementem projektu pn. „Poprawa standardu świadczonych
usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie
Czaplinek”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013.
W ramach projektu dostarczony był wcześniej samochód
specjalistyczny – śmieciarka oraz zaplanowana jest dostawa 520
sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (w tym 10 kontenerów KP7, 10 kontenerów KP10, 100 pojemników o poj. 1100 l,
200 sztuk pojemników o poj. 120 l i 200 pojemników o pojemności
240 l).
Dariusz Sapiński

rzystają osoby niepełnosprawne.

Inspektor ds. funduszy pomocowych

Trudno zrozumieć jakim sposobem „Biedronka” uzyskała decyzję o zmianie sposobu użytkowania przedmiotowego punktu handlowego nie wykonując delegacji wynikających z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Gmina

Czaplinek

PRZEŁOŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
We wrześniu br. zrealizowano budowę sieci wodociągowej

podejmowała

rozmowy

rozdzielczej PE100

de 160/14 od istniejącego wodociągu

z „Biedronką” w 2011 r. aby rozważyła urządzenie miejsc

fi 160 PCV na ul. Akacjowej do istniejącego wodociągu fi 160

postojowych

strony

PCV na ul. Polnej w Czaplinku. Wykonawcą zadania było Przed-

ul. Jeziornej. W 2012 r. Gmina proponowała dzierżawę dział-

siębiorstwo Usługowo Handlowe „Instal” S.C. z Wałcza, za kwotę

na

terenie

istniejącej

działki

od

ki budowlanej przy ul. Długiej 18 na urządzenie miejsc
postojowych oraz odkupienie od inwestora prywatnego
działki przyległej do „Biedronki” od strony apteki.
Na żadną z propozycji nie uzyskano oficjalnego stanowiska „Biedronki”.
Gmina Czaplinek nadal będzie dążyła do rozwiązania
przez właściciela „Biedronki” problemu miejsc postojowych
dla jej klientów, tak jak to ma miejsce przy budowanych

25.700,00 zł. brutto.
Wykonanie zadania pozwoliło wyeliminować problem dostawy wody do odbiorców ul. Akacjowej w okresie zimowym oraz
usprawniło system zaopatrzenia w wodę układu wodociągowego
w mieście.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

PROJEKT BUDOWLANY CHODNIKA

obiektach handlowych wielkopowierzchniowych, nawet już

Opracowano projekt budowlany dot. budowy części chod-

na terenie Czaplinka przy ul. Wałeckiej, gdzie wybudowa-

nika przy ul. Pławieńskiej. Zakres rzeczowy obejmuje wybudo-

nych zostanie 85 miejsc postojowych.

wanie chodnika o l = 284mb i szerokości 2,0 mb z przejściem dla
pieszych, na wysokości ul. Słowackiego. Wartość robót skalkulo-

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

wano na wartość 166.000 zł.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
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Inwestycje
>>>>

GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA
Utworzono Gminne Centrum Ratownictwa poprzez
rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek.
Zakończone

zostały

roboty budowlane

związane

z rozbudową Gminnego Centrum Ratownictwa. Gmina Czaplinek przystąpiła do odbioru robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowanego obiektu, zgodnie
z wymaganiami wynikającymi z prawa budowlanego.
Zakończenie dostaw planowanych na potrzeby centrum w sprzęt specjalistyczny, tj. samochodu pożarniczego
z podnośnikiem hydraulicznym koszowym, zapory przeciwolejowej, przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych, namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem dla zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych
i wyposażenia w meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy,

urządzenia

AGD,

przewidziane

Broczynie, Czarnym Małym, Czarnym Wielkim, Kluczewie, Ostrorogu, Piasecznie, Pławnie, Prosinku, Psich Głowach, Rzepowie, Siemczynie, Sikorach, Trzcińcu” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W dniu 11.10.2012 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyposażenie świetlic wiejskich objętych wnioskiem o dofinansowanie. Wymienione świetlice zostaną wyposażone w meble
(biurka pod komputery, krzesła, regały, stoły, meble kuchenne),
telewizory, zestawy komputerowe, odtwarzacze DVD, aparaty
fotograficzne cyfrowe.
Termin zbierania ofert upłynął w dniu 12.10.2012r. Dostawa wyposażenia nastąpi w ciągu 3 tygodni od daty podpisania
umowy z wybranym dostawcą.
Marek Młynarczyk

jest

Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

do 30.11.2012r.
W ramach projektu planowane jest także wykonanie
nowego portalu internetowego dla Gminnego Centrum

BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO

Ratownictwa.

Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na wybór

Rozliczenie całego projektu, zgodnie z umową zawar-

wykonawcy robót, które zostało unieważnione, ponieważ obie

tą przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie,

oferty, jakie zostały złożone na to postępowanie, nie spełniały

upływa 31.12.2012r.,

warunków postawionych przez Zamawiającego i były niezgodne

W dniu 31.05.2012 r. Gmina Czaplinek złożyła wnio-

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Po terminie

sek o dotację na dostawę samochodu pożarniczego

przewidzianym na ewentualne wniesienie odwołania przez Wyko-

z

nawców, którzy złożyli oferty, zostanie ogłoszony ponowny

podnośnikiem

hydraulicznym

koszowym

z wyposażeniem specjalistycznym w kwocie 100.000 zł ze
środków WFOŚiGW w ramach dofinansowania zapobiegania
poważnym

awariom,

przeciwdziałania

nadzwyczajnym

zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.
Zarząd

WFOŚiGW

na

posiedzeniu

przetarg, który obejmował będzie wykonanie zadania w br.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pomostu o konstrukcji drewnianej w kształcie litery T o powierzchni 76,29 m2
z jednostronną balustradą ochronną, metalowymi drabinkami

w

dniu

03.10.2012r. postanowił przyznać Gminie dotację w kwocie
80.250,75 zł.

wyłazowymi i pochwytem do mocowania żaglówek wraz ze schodami zejściowymi naziemnymi.
Zestaw małej infrastruktury turystycznej, który jest plano-

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Z dniem 30.09.2012r. zostały zakończone i odebrane
prace remontowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej

wany do wybudowania na działce Gminy przyległej

do jeziora

i pomostu, składa się z drewnianej tablicy informacyjnej przedstawiającej ogólny opis i mapę batymetryczną J. Drawsko,

wiaty

drewnianej, ławostołów, miejsca na ognisko, kabiny toaletowej,
koszy na śmieci, stojaka na rowery, ławek drewnianych i ogrodzenia terenu.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa

w Machlinach.
Roboty realizowane były od marca br. przez Wyko-

pomostu drewnianego do wykorzystania przemiennego przez

nawcę -Firmę Instalacyjno-Budowlaną „Wielądek” z Chodzie-

mieszkańców, turystów, żeglarzy i wędkarzy nad Jeziorem Draw-

ży, wybranego w drodze postępowania przetargowego,

sko w Kluczewie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze

za kwotę 190.376,16 zł. brutto.

środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapew-

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Machlinach wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w:
>>>>

niającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa
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Gospodarka Komunalna
LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ
Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku Komisja Mieszkaniowa Burmistrza Czaplinka przystąpiła do aktualizacji list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego oraz komunalnego.
Komisja po rozpatrzeniu wniosków o przydział lokalu
mieszkalnego ustaliła wstępne listy osób uprawnionych
do ubiegania się o przydział lokalu od których odwołania
przyjmowane były do dnia 30 września br. Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu 2 października br. przyjęła
14-stu mieszkańców, oraz rozpatrzyła 3 pisemne odwołania
od w/w list. Po wysłuchaniu mieszkańców oraz rozpatrzeniu
odwołań komisja przedstawiła propozycję Burmistrzowi
Czaplinka, który ostatecznie zatwierdził listy osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego oraz
komunalnego.
Z w/w listami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku pokój nr 4b, oraz na stronie internetowej
www.czaplinek.pl w zakładce ogłoszenia inne.
Jednocześnie przypominamy, że wnioskodawca jest
zobowiązany dwa razy do roku w terminie do dnia 31 stycznia oraz 31 lipca każdego roku uaktualnić swoje dane
o uzyskiwanych dochodach potwierdzonych odpowiednim
zaświadczeniem. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia
o dochodach w wymaganym terminie wnioskodawca zostanie
usunięty z listy.
Ewelina Pernat
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

POMIESZCZENIE DO WYNAJĘCIA
Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o.
w Czaplinku informuje, że dysponuje wolnymi pomieszczeniami do wynajęcia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Wałeckej 54a: pomieszczenie na I piętrze o pow. 19,93 m² oraz
pomieszczeniami w piwnicach budynku.
Wszelkich szczegółowych informacji na temat wynajęcia pomieszczeń udzielamy w godz. pracy zakładu tj. od
poniedziałku do piątku od godz. 7ºº do 15ºº w biurze przy
ul. Grunwaldzkiej 2 oraz telefonicznie 94 375 50 15.
Osoba do kontaktu -Czesława Narewska.
Adam Tuchalski -Prezes ZNM sp. z o.o.

PRZEGLĄDY W OSP
W dniach 24-25.10.br. przeprowadzone zostały przeglądy techniczne obiektów oraz sprzętu 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenie Gminy Czaplinek. Przeglądów
mających na celu ocenę sprawności jednostek dokonali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.
Adam Czernikiewicz
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż.

RACJONALNE KORZYSTANIE
Z OGRZEWANIA W MIESZKANIU
Gdy mieszkanie wyposażone jest w grzejniki z głowicami
termostatycznymi, to wówczas należy pamiętać o podstawowych
zasadach racjonalnego korzystania z centralnego ogrzewania:
- regularne wietrzenie mieszkania w celu wymiany powietrza
(wykonywane przy wyłączonych kaloryferach), świeże powietrze
szybko się nagrzewa, a my unikniemy zawilgocenia mieszkania
prowadzącego do zagrzybienia; po kilku minutach od wywietrzenia mieszkania można ustawić głowicę w satysfakcjonującej nas
pozycji,
- unikanie sytuacji, w której okno jest otwarte przy włączonym
kaloryferze (nie mówimy tutaj o mikrowentylacji),
- zawieszanie w sezonie grzewczym krótkich firan, które nie
zasłaniają kaloryfera i głowicy termostatycznej, pozwala na
swobodną cyrkulację ogrzewanego powietrza w mieszkaniu
i wyklucza sytuację, w której pomiędzy firanką a kaloryferem
będzie wyższa temperatura niż w danym pomieszczeniu,
- cieplejsze ubieranie się w sezonie grzewczym (nie podkoszulek
a koszula z długim rękawem) pozwoli utrzymać podobny komfort przebywania w mieszkaniu przy niższej temperaturze,
- gdy w mieszkaniu nikt nie przebywa (wyjście do pracy, szkoły,
wyjazd na urlop), można zredukować nastawienie głowicy termostatycznej (wyłączenie grzejników podczas ostrej zimy może
spowodować nadmierne wychłodzenie mieszkania, a w konsekwencji znaczne koszty jego ponownego nagrzania), może
to doprowadzić do awarii,
- należy pamiętać, aby w okresie letnim ustawić głowicę termostatyczną w położeniu na maksimum (dzięki temu unika się
zapowietrzenia kaloryferów i wydłuża czas przydatności termostatów), a po rozpoczęciu sezonu grzewczego można ustawić
głowicę w satysfakcjonującym nas położeniu, nocą można
zredukować temperaturę w sypialni, gdyż sprzyja to bardziej
komfortowemu odpoczynkowi.
Niektóre z powyższych zaleceń wydają się być oczywiste
i banalne lecz pamiętajmy, że racjonalne korzystanie z energii
cieplnej przez cały sezon grzewczy (zwykle około 8 miesięcy)
skutkuje konkretnymi korzyściami dla mieszkańców. Nie bez
znaczenia jest aspekt zdrowotny. W regularnie wietrzonym
mieszkaniu, w którym mieszkańcy unikają skrajnie wysokiej temperatury, trudniej rozprzestrzeniają się wirusy i bakterie, które
lubią gorące i wilgotne środowisko.
Ograniczenie zużycia energii cieplnej wywiera również
pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Dlatego termomodernizacja budynku i edukacja właścicieli
w zakresie racjonalnego korzystania z energii cieplnej powinna
stać się jednym z podstawowych zadań zarządów i administratorów wspólnot mieszkaniowych.
Adam Tuchalski
Prezes ZNM Sp. z o.o.
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Gospodarka Komunalna
ALEJKA NA CMENTARZU ODDANA

WAŻNE INFORMACJE

DO UŻYTKU

DLA ODWIEDZAJĄCYCH CMENTARZE

Zakończyła się budowa utwardzenia kolejnej alejki
prowadzącej od bramy przy budynku zakładu kamieniarskiego i sklepu przy ulicy Szczecineckiej do alei głównej na starej
części cmentarza. Alejka służyć będzie zarówno do przemieszczania się orszaku pogrzebowego z kaplicy cmentarnej
na teren kwatery, a także pozwoli bezpieczne dotrzeć odwiedzającym do grobów swoich bliskich, zwłaszcza w porze
deszczowej i po opadach deszczu. W ramach zadania ułożono chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni 95 m2,
o szerokości 130 cm, wykonano murek oporowy z izolacją
ściany budynku zakładu kamieniarskiego i sklepu oraz umocniono część skarpy z kamienia polnego. Prace zostały wykonane środkami i siłami własnymi Zakładu Gospodarki Komunalnej, a całkowity koszt zamknął się kwotą 7,5 tyś. złotych.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW
Zakład Gospodarki Komunalnej – 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. ze zmianami). 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 telefonicznie.
Wysokość opłat za przedłużenie rezerwacji 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.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

W celu umożliwienia oddawania należnej czci zmarłym
oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu
estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami
szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz
zaleca się stosowanie Regulaminu.
Na terenie cmentarza zostały ustawione przez Administratora Cmentarzy Komunalnych w Czaplinku – Zakład
Gospodarki Komunalnej, dwie tablice zawierające „wyciąg
z regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych
w gminie Czaplinek”. Zachęcamy do zapoznania się
z przytoczonymi, najistotniejszymi zapisami Regulaminu.
Niemniej jednak kilka zasad i wskazówek natury porządkowej, których odwiedzający nie przestrzegają, których nie
znają, bądź wiedzą o nich, lecz świadomie je łamią, warto
przywołać.
- Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym.
- Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt
i jazdy wszelkimi pojazdami (z wyjątkiem wózków inwalidzkich).
- Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie
czynności naruszające powagę tego miejsca.
- Obowiązuje zakaz samowolnego sadzenia drzew i krzewów
oraz ich niszczenie.
- Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się
grobami.
- Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do
pojemników do tego przeznaczonych.
- Wszelkie prace remontowo – budowlane np. wymiana pomników, remont istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków mogą być prowadzone wyłącznie w dni powszednie
od godz.700 do 1500.
- Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie Administratora Cmentarza.
- Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia
Administratora uważane są jako nielegalne.
- Prace przy nagrobku obramowaniu itp. należy wykonywać
tak by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach.
Zwracamy się z apelem do wszystkich osób odwiedzających nasze cmentarze o wspólną troskę i zachowanie porządku na cmentarzach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
związanych z cmentarzami prosimy o osobisty kontakt
w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Grunwaldzkiej 2.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Gospodarka Komunalna
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

OŚWIETLENIE DROGOWE

W OKOLICY CMENTARZA
W dniach od 28.10.2012 do 01.11.2011 w obrębie
cmentarza komunalnego w Czaplinku na ul. Szczecineckiej
będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów samochodowych.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do korzystania
z miejsc postojowych usytuowanych przy:
a) ul. Leśników /ul. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty,
b) ul. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty (obok Rodzinnych
Ogrodów Działkowych przy DK nr 20),
c) oraz plac przy ul. Szczecineckiej/ ul. Wiejskiej -obok "nowej
części" cmentarza.
W dniu 1 listopada również na terenie rezerwowej
części cmentarza, będą udostępnione miejsca postojowe
(wjazd od ul. Kasztanowej).
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń
służb porządkowych, co pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

Na terenie miasta i gminy Czaplinek znajduje się 1238
punktów świetlnych, które są własnością Firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie.
Gmina Czaplinek ma podpisaną umowę z w/w Spółką na
świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy
Czaplinek.
Koszty ponoszone przez Gminę z tego tytułu to kwota
w wys. 672 000,00 zł. rocznie.
Gmina posiada również 79 własnych punktów świetlnych, które są zlecone do usługi eksploatacji również do Spółki
z Sopotu – koszt to kwota 8 700zł. rocznie plus koszt zużytej
energii wg wskazań licznika.
Posiadamy nowe punkty świetlne, które są własnością
gminy i zostały wybudowane wraz z infrastrukturą drogową na
osiedlu Wiejska przy ul. Lipowej- 18 pkt. Akacjowej -12 pkt.
Wiejskiej- 20 pkt. oraz w ciągu pieszym przy ul. Złocienieckiej
na odcinku od parkingu do ul. Komunalnej-9 pkt. – razem 59
nowych punktów świetlnych. W tym przypadku w chwili obecnej nie ponosimy kosztów eksploatacji tych urządzeń, ponieważ
zadania te obejmuje gwarancja wykonawcy, ponosimy natomiast koszt energii elektrycznej.
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego zgłaszania zaobserwowanych awarii oświetlenia drogowego na terenie
miasta i gminy, szczególnie w dni wolne od pracy i święta.
Zgłaszanie awarii oświetlenia całodobowo na numery:

ROBOTY PUBLICZNE
W ramach robót publicznych, które zorganizowano za
pośrednictwem ZGK zatrudniono 14 osób. Osoby te zaangażowane zostały do konserwacji urządzeń melioracji wodnych,
oraz utrzymania infrastruktury rekreacyjnej.
Pracownicy (8 osób) skierowani do robót melioracyjnych
realizują najważniejsze zadania konserwacyjne w obrębach
Siemczyno, Miłkowo -Broczyno, Sikory, Żerdno, Czarne Wielkie,
Łysinin i Czarne Małe.
Pozostałe 6 osób zatrudniono przy wykonywaniu
elementów ogrodzenia jedenastu placów zabaw na terenach
wiejskich.
Adam Czernikiewicz
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż.

- telefon stacjonarny do Pogotowia Firmy Energia Oświetlenie Sp.
z o.o. w Sopocie - 0 801 800 103,
- telefon do Pogotowia Firmy Energia Oświetlenie w Sopocie- 587
607 240.
Uwaga: pogotowie przyjmuje zgłoszenia z terenu kilku
województw i przekazuje zgłoszenia do lokalnych wykonawców
kontakt z kierownikiem Pogotowia (rejon Szczecinek)
– Tomasz Merk -tel. 94 3720416, telefon komórkowy -691040
907,
- kontakt z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Czaplinku -Mieczysław Smyk, tel. – 94 3726236
(w godz. pracy urzędu) lub
nik.gkios@czaplinek.pl

665777704, e-mail: kierow-

Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
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Gospodarka Komunalna, Straż Miejska
SPALANIE ŚMIECI SZKODZI
Z nadejściem jesieni, z kominów -zwłaszcza domków jednorodzinnych -wydobywa się szaro-brunatny dym
świadczący, że w pierwszych chłodniejszych dniach pali się
„byle czym”. Bardzo wiele osób postrzega spalanie śmieci
w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest tylko pozorna, ponieważ może się okazać, że zaoszczędzone pieniądze trzeba będzie przeznaczyć na remont komina, a co gorsza na kosztowne leczenie.
Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich bliskich!
W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, elementów
mebli zawierających trujące lakiery, różnych elementów
wykonanych z gumy, do atmosfery uwalniane są toksyczne
związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane
z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych,
opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, przedostają się do wód gruntowych. Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne
działanie.

Mogą wywoływać alergie, choroby układu od-

dechowego, nowotwory i porażenia. Szczególnie wrażliwe
na działanie toksyn są dzieci.
Pomyślmy o nich, nim znowu wrzucimy śmieci
do pieca.
Marian Jerzy Rutowicz
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

BO OBOWIĄZKIEM GMINY
JEST DBANIE O CZYSTOŚĆ
Działając na podstawie przepisów prawa ochrony
środowiska oraz ustawy o odpadach, gmina wypowiada
wojnę mieszkańcom, którzy paląc w piecach śmieciami,
trują sąsiadów. Zapobieganie takim praktykom to jedno
z głównych działań Straży Miejskiej w okresie jesiennozimowym. Mandat za palenie śmieciami w piecu może
wynieść 500 zł lub 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.
Strażnicy będą nakładali mandaty w ostateczności,
zaczną od pouczenia. Oczywiście, jeżeli mieszkaniec
nadal będzie palił śmieciami, to nałożenie na niego kary
będzie koniecznością. W sytuacji, gdy ktoś nie wpuści
strażnika do domu, sprawa zostanie przekazana policji.
Osoby, które uniemożliwią straży miejskiej wykonanie
zadania, muszą liczyć się z tym, że wszczęte zostanie
wobec nich postępowanie. Wprawdzie strażnicy nie dysponują przenośnymi laboratoriami,

>>>>

>>>>
za pomocą których mogliby zbadać na miejscu próbki popiołu, ale
będą w stanie rozpoznać niewłaściwe rzeczy przygotowane do spalenia: np. porąbane meble, zgniecione butelki, itp. Plagą w naszej
gminie jest spalanie szmat w instalacjach grzewczych.
Wydawałoby się, że takie postępowanie to efekt kryzysu –
ludzie nie mając na opał, ogrzewają domy czym popadnie. Nader
często się zdarza, że również ludzie będący w dobrej kondycji finansowej to czynią! Zgłoszeń od mieszkańców, których sąsiedzi palą
śmieciami, jest w Straży Miejskiej coraz więcej. I bardzo dobrze!
A więc i nasza społeczność dojrzała, by przeciwstawiać się głośno
wobec „grzechu ekologicznego” - „zabijania na raty”, jakim jest palenie śmieci. Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie i naszym najbliższym i oczywiście
sąsiadom.
Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się
w niskich temperaturach (200-500°C) i towarzyszy mu emisja
do atmosfery wielu zanieczyszczeń, szkodliwych pyłów dla zdrowia
ludzi, zawierających związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego
ołowiu i kadmu) oraz szkodliwych związków chemicznych min. tlenku
węgla czyli czadu i wielu innych. Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ emitowana jest z niskich kominów, wytwarzających silnie trujące związki chemiczne powodujące
wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu
wdychania zanieczyszczonego powietrza.
Przepisy z którymi warto się zapoznać:
1. Ustawa o odpadach (Dz.U. Z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami 2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami. 3. Uchwała nr XXXIII/251/
05 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czaplinek.
Jakie odpady można spalać? Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, dopuszcza spalanie
do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów których spalanie
w termicznych instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego
skutku na środowisko. Są to:
■ odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej: odpadowa masa roślinna,
■ opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna oraz
kartony,
■ odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki z wyłączeniem pochodzących z płyt wiórowych, drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych.
Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego rodzaju odpadów. Zgodnie z art. 13
ust. 3 Ustawy o odpadach dopuszcza się spalanie zgromadzonych
pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na
terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie tych odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.
Ryszard Leśniewicz
Komendant Straży Miejskiej
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Rolnictwo, Sołectwa
ZASADY PIELĘGNACJI ZIELENI,

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

DRZEW I KRZEWÓW
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009r Nr 151, poz.1220 z późn. zm),
obowiązkiem władającego terenem jest utrzymywanie we
właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie
nieruchomości będącej w jego władaniu.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli
posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje
wojewódzki konserwator zabytków.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza
i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód
pnia mierzony na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu
na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin
zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Ponadto:
rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub
krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Zezwolenie nie jest wymagane między innymi na
usunięcie: drzew owocowych, drzewostanu, którego wiek
nie przekracza 10 lat.
Na wykonanie wszelkiego rodzaju cięć pielęgnacyjnych (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków) nie
obowiązuje zezwolenie. Należy jednak pamiętać, zgodnie
z art. 82 w/w ustawy, zabiegi w obrębie korony
drzewa mogą obejmować wyłącznie:

•

usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wcho-

dzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

•

kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie prze-

kracza 10 lat; utrzymywanie formowanego kształtu korony.
Nadmieniam, że co roku opracowywany jest plan wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenie będącym
własnością Gminy Czaplinek. Przez cały rok zbierane są
wnioski w tym temacie od mieszkańców. Osoby, których
temat dotyczy proszone są o składanie wniosków do burmistrza do 14 grudnia 2012 r, celem ujęcia proponowanych
drzew do planu wycinki lub pielęgnacji drzew w 2013 r.
Plan realizowany będzie w I kwartale 2013 r. Wszelkie prace związane z wycinką i pielęgnacją drzewostanu należy
wykonywać poza okresem lęgowym ptaków i wegetacyjnym roślin.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

W dniu 10 października 2012r. w świetlicy wiejskiej
w Ostrorogu odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza z sołtysami. Na spotkaniu podziękowano sołtysom sołectw, którzy brali
udział w dożynkach gminnych i powiatowych. Przekazano sołtysom informacje odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Dyskutowano nt. zasadności organizowania konkursów: „Najpiękniejsza wieś” lub „Najaktywniejsza
wieś”. Poinformowano o wykorzystaniu środków sołeckich za
okres dziesięciu miesięcy br.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Myśliwiec” przekazał
swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie nadmiernej populacji lisów
i wałęsających się psów. W spotkaniu uczestniczyli również radni
powiatowi.
Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider

dziękuje Aurelii

Wójcik – sołtysowi sołectwa Ostroróg za miłe przyjęcie i poczęstunek.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

PLEBISCYT „ROLNIK ROKU”
Gmina Czaplinek zgłosiła kandydatów do plebiscytu „Rolnik
Roku” (edycja 2012), którego organizatorem jest „Głos Koszaliński”:
- w kategorii produkcja roślinna - Dariusz Barna z Czaplinka,
- w kategorii produkcja zwierzęca – Grzegorz Popowski z Żerdna,
- w kategorii agroturystyka - Zbigniew Zawadzki z Ostrorogu.
Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem
SMS-ów oraz oryginalnych kuponów. Prawidłowo oddanym
głosem w Plebiscycie jest głos oddany:
- SMS-em w terminie od 5 października do 4 listopada 2012 r.,
- złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym
lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod
adresem: ”Głos Koszaliński” ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin
w terminie do 31 października 2012 r do godz.18.00.
By oddać głos za pośrednictwem SMS-a
- na Dariusza Barnę należy przesłać na nr 71466 SMS o treści:
GK.ROS.22,
- na Grzegorza Popowskiego należy przesłać na nr 71466 SMS
o treści: GK.ROS.23,
- na Zbigniewa Zawadzkiego należy przesłać na nr 71466 SMS
o treści: GK.AGR.3
Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów. Jeden
SMS to jeden głos. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT. Zachęcamy
do głosowania, za oddane głosy serdecznie dziękujemy.
Anna Żywicka –Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa
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Nieruchomości, Podatki
>>>>

OPŁATA ADIACENCKA

Zgodnie z uchwałą nr LIX/498/10 Rady Miejskiej

Opłata adiacencka to opłata wnoszona na rzecz gminy, w której uczestniczą właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości ze względu na wzrost jej wartości
spowodowanej podziałem bądź budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, gdzie przez infrastrukturę
techniczną rozumie się budowę drogi, wybudowanie pod
ziemią, na ziemi, nad ziemią przewodów lub urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Opłacie adiacenckiej nie podlegają nieruchomości
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele rolne lub leśne.
Obowiązek

wnoszenia

na

rzecz

gminy

opłat

adiacenckich dotyczy:

•
•

w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r., stawka procentowa
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej
wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Natomiast uchwała nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 23 sierpnia 2010 r., ustala wysokość stawki pro-

centowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości
w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości, jaką miała
przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale.
W przypadku wydania decyzji o opłacie adiacenckiej
istnieje możliwość rozłożenia naliczonej opłaty do 10 rocznych,
rat.

Martyna Bołtun
Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami

właścicieli,
użytkowników wieczystych, którzy na podstawie odręb-

nych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocz-

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OD BUDYNKU NOWO WYBUDOWANEGO

nych za użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych,

Na właścicielu nowo wybudowanego budynku ciąży

którzy wnieśli, za zgodą organu, jednorazowo opłaty roczne

obowiązek zgłoszenia jego powierzchni użytkowej do opodat-

za cały okres użytkowania wieczystego.

kowania podatkiem od nieruchomości właściwemu organowi

Przepisy dotyczące ustalenia ww. opłaty określone

podatkowemu według miejsca położenia nieruchomości.

zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce

Stosownie do art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.

nieruchomościami (art. 98a, art. od 101 do 108 i art. 143

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.

do 148). Burmistrz może w drodze decyzji ustalić

613 z późn.zm.) właściciel nowo powstałego obiektu budow-

opłatę adiacencką, jeżeli zostały stworzone warunki

lanego ma obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach

do podłączenia nieruchomości do urządzeń infra-

i obiektach budowlanych sporządzonej na formularzu według

struktury technicznej, bądź po stworzeniu warun-

ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia oko-

ków z ich korzystania. Wydanie decyzji może nastąpić

liczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzają-

w zakresie podatku od nieruchomości. Przesłanką do zaist-

ca podział stała się ostateczna oraz od dnia stworzenia ww.

nienia tego obowiązku w stosunku do nowo powstałych

warunków dot. budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

budynków zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy jest zakończe-

Podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej stanowi wartość

nie budowy, albo rozpoczęcie użytkowania budynku lub jego

nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktu-

części przed ostatecznym wykończeniem.

ry technicznej, bądź jej wartość przed podziałem, a wartość

Za moment zakończenia budowy zgodnie z prawem

nieruchomości po ich wybudowaniu i po podziale. Wysokość

budowlanym uznać należy moment zawiadomienia organu

opłaty wynosi nie więcej niż 50% różnicy wartości

administracji architektoniczno – budowlanej o jej zakończe-

w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

niu. Natomiast przez użyte w ww. ustawie o podatkach

natomiast 30% jeżeli chodzi o podział nieruchomości.

i opłatach lokalnych sformułowanie rozpoczęcia użytkowania

Wartość nieruchomości szacowana jest przez rzeczoznawcę

budynku lub jego części przez ostatecznym wykończeniem

majątkowego, natomiast stawka procentowa pobieranej

uznać należy, zgodnie z doktryną a także orzecznictwem

opłaty zostaje ustalona przez radę miejską w drodze

sądowym w tym zakresie, moment faktycznego rozpoczęcia

uchwały.

użytkowania nowo wybudowanego budynku poprzedzający
>>>

zakończenie jego budowy.

>>>>
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Podatki, Opieka Społeczna
>>>>

Zatem moment zasiedlenia nowo powstałego budyn-

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

ku pomimo braku podstaw do złożenia zawiadomienia
o zakończeniu budowy rodzi wspomniany obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i tym samym wynikający
z wspomnianej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o tym
zdarzeniu.
Ustawodawca przewiduje tzw. wakacje podatkowe
względem budynków nowo wybudowanych, skutkujące
powstaniem obowiązku podatkowego z dniem 1 stycznia
roku następującego po roku, w którym zaistniały ww.

Ważne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej! Informacja w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązujących od 1 października 2012 r.
Na podstawie art. 9 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362,
z późn. zm.) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca
2012r. (Dz. U. poz. 823) ustalono zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązujące od 1 października 2012 r.

przesłanki do jego powstania. W praktyce oznacza to,

Rodzaj kryterium

iż właściciel nowo powstałego budynku, którego budowę

dla osoby samotnie
gospodarującej
dla osoby w rodzinie

zakończył lub rozpoczął jego faktyczne użytkowanie w roku
2012 podatek od nieruchomości zacznie płacić od roku
2013. Zobowiązany jest jednak do zgłoszenia tego faktu
w terminie 14 dni od jego zaistnienia, bowiem za niedopełnienie tego obowiązku grozi sankcja karna skarbowa.
W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka
przypomina osobom, które wybudowały lub rozpoczęły
faktyczne

użytkowanie

tych

budynków

o

obowiązku

zgłoszenia ich powierzchni użytkowej do opodatkowania
podatkiem od nieruchomości, bowiem prowadzone będą
czynności sprawdzające w tym zakresie.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

TERMIN PŁATNOŚCI
Przypominamy, iż 15 listopada 2012r. mija
termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Czaplinku
PBS o/Czaplinek nr 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003,
podając numer decyzji na dowodzie wpłaty.
W przypadku nieuregulowania należności podatkowych,

zostanie

wszczęte

postępowanie

egzekucyjne

w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie
egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.
Monika Poliwka
Kierownik referatu Podatków

Dotychczasowe kwoty

Od
1.10.2012r.

Wzrost o:

477 zł

542 zł

65 zł

351 zł

456 zł

105 zł

Maksymalna kwota
zasiłku stałego

444 zł

529 zł

85 zł

Kwota dochodu z 1
ha przeliczeniowego

207 zł

250 zł

43 zł

526,50 zł

684 zł

157,5 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do
dożywiania

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych
świadczeń podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2012 roku. Zakres tej weryfikacji
został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych (Dz. U. nr 161, poz. 959).
Przyjęto następujące ustalenia:
- Wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2012 r. wynosi 539 zł i 623 zł
(gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) na osobę
w rodzinie;
- Podwyższa się od 1 listopada 2012 kwotę zasiłku rodzinnego
miesięcznie do wysokości:
- 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;
- 106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia;
- 115 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia
24 lat;
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość pozostałych
dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego oraz
świadczenia pielęgnacyjnego.
Małgorzata Turczyk
Zastępca kierownika MGOPS
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Oświata, Turystyka
25 LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
12 października 2012 roku Szkoła Podstawowa
w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 49 świętowała dostojny
jubileusz: 25 – lecie istnienia. Dzień ten był świętem szkoły,
czyli wszystkich nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi oraz uczniów.
Od samego rana w szkole miały miejsce niezwykłe
wydarzenia i podniosłe uroczystości. Uczniowie klas I etapu
kształcenia uczestniczyli w Ślubowaniu Pierwszoklasistów.
Uczniowie klas starszych uczestniczyli w sportowym turnieju
o „Puchar 25 – lecia szkoły”, który został zorganizowany
w Hali Sportowo-Widowiskowej. Organizatorami tej imprezy
byli nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły.
Następnie społeczność uczniowska pod opieką wychowawców oraz pracownicy szkoły udali się do Kościoła,
by tam podziękować za wspaniały jubileusz naszej szkoły,
prosić o błogosławieństwo na dalsze lata oraz wspomnieć
w modlitwie zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów
szkoły.
Podniosłym akcentem była odprawa delegacji
uczniów, którzy pod opieką nauczycieli udali się na cmentarz, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach wspomnianych zmarłych.
Oficjalna uroczystość odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. W uroczysty sposób uhonorowane zostały osoby,
które na przestrzeni minionych 25 lat pełniły funkcje dyrektorskie oraz pracownicy, świętujący razem ze szkołą, swój
srebrny jubileusz pracy. Wyróżniono także Twórczynie hymnu naszej szkoły i jej pierwszych pracowników.
Ciekawym punktem programu była prezentacja multimedialna, połączona z komentarzem słownym, która ukazała
historię i dorobek szkoły. Natomiast urocza, barwna i zabawna część artystyczna w wykonaniu uczniów i absolwentów
szkoły zachwyciła nas wszystkich. Za jej przygotowanie
serdecznie dziękujemy Państwu Z. i M. Harańczyk oraz zaangażowanym nauczycielom. W tym dniu na ręce Dyrektora
szkoły, pana Aleksandra Fudały, złożono wiele podziękowań
i prezentów oraz gratulacje i życzenia dla wszystkich pracowników.
Szkoła na swój jubileusz przybrała odświętny nastrój,
przygotowano ekspozycję pamiątek, wystawę prac plastycznych i literackich. Bogata wystawa fotograficzna na łączniku
szkolnym wzbudziła ogromne zainteresowanie i przywołała
miłe wspomnienia. Można ją nadal oglądać, a w szkolnym
sklepiku zakupić okolicznościowe pamiątki.
Przygotowanie tak dużej uroczystości wymagało wielu
przygotowań i nakładu środków. W imieniu Dyrekcji i Pracowników szkoły serdecznie dziękujemy zaangażowanym
Rodzicom i Sponsorom za okazane serce, bezinteresowność
oraz za to, że nie pozostali obojętni i wsparli nasze działania.
Izabela Małkowska
Grażyna Juszczyk-Kucza

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 15 października 2012 roku w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza
Czaplinka dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W bieżącym roku za sukcesy w nauczaniu, pracę dydaktyczną, skuteczne promowanie Czaplinka i regionu oraz borykanie
się z codziennymi problemami szkół zostali nagrodzeni:
nauczyciele szkół czaplineckich: Jolanta Skonieczna – Dyrektor
Gimnazjum w Czaplinku, Grażyna Danis – nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum w Czaplinku, Lucyna Wójciak – nauczyciel
języka angielskiego w Gimnazjum w Czaplinku, Aleksander Fudała
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku, Urszula Tokarz –
nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Czaplinku, Grażyna
Latos – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Czaplinku
oraz Ewa Parzuchowska – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym
w Czaplinku.
Wszyscy nauczyciele odebrali z rąk Burmistrza Czaplinka
nagrody i kwiaty. Gratulujemy.
Barbara Dąbrowska –Łątkowska
Inspektor ds. oświaty

„MISTRZ TURYSTYKI, GASTRONOMII
I ROZRYWKI”
Zakończyła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Mistrz
Turystyki, Gastronomii i Rozrywki”, badającego jakość usług
w zakresie turystyki i wypoczynku. Czaplinek udowodnił, że ma
świetnie przygotowaną bazę turystyczno-noclegową do goszczenia
turystów. Nasze miasto zdobyło Srebrny Kompas 2012 w kategorii „Turystyka w mieście".
O tym, kto otrzymał nagrody decydowali klienci w badaniach prowadzonych cyklicznie poprzez sondaże.
Z naszego miasta, oprócz kategorii „Turystyka w mieście”,
wyróżniono aż 6 laureatów:
- CHAMPIONEM 2012 w kategorii „Szkoły językowe i warsztaty edukacyjne” zostało Centrum Edukacji Muzycznej i Językowej
„ROKO”.
- Srebrny Kompas 2012 otrzymało Czaplineckie Bractwo Żeglarskie w kategorii „Kluby żeglarskie, surfingowe i kajakowe”.
- Brązowy Kompas 2012 w kategorii „Przewoźnicy” otrzymała firma
Transbus – Stanisław Woroń oraz w kategorii „Restauracje”
– Pałac w Siemczynie.
- Nagrodę sezonu w kategorii „Agroturystyka” zdobyło Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Toniego. Natomiast Wyróżnienie
Roku w kategorii „Wypoczynek w siodle” powędrowało do Ośrodka
Jeździeckiego Hipoas.
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Regiony, właściciel portalu turystycznego www.turystycznyszlak.pl
Magdalena Cogiel
Podinspektor ds. informacji turystycznej i marketingu
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Turystyka, Kultura, Organizacyjne
ZACHODNIOPOMORSKA WIEŚ

RADNI TRANSPARENTNI

TURYSTYCZNA
Gmina Czaplinek przystąpiła do konkursu o certyfikat
„Zachodniopomorska Wieś Turystyczna” 2012. Głównymi organizatorami konkursu są Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Prezes Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Celem konkursu jest m.in. kształtowanie wizerunku
turystyki wiejskiej, wyłonienie najbardziej interesującej pod
względem turystyki wsi w województwie zachodniopomorskim, a także zainteresowanie i zachęcenie do wypoczynku
na wsi zarówno gości krajowych, jak i zagranicznych.
Gmina zgłosiła 3 sołectwa: Siemczyno, Stare Drawsko
oraz Sikory.
Magdalena Cogiel
Podinspektor ds. informacji turystycznej i marketingu

Od ponad roku obrady czaplineckiej Rady Miejskiej są transmitowane przez internet. Czy system transparentności się sprawdził? Okazuje się, że tak i to małymi kosztami. Wystarczyło wykorzystać jeden ze starszych laptopów (wycofanych z normalnego
użycia), zainstalować i odpowiednio skonfigurować darmowe oprogramowanie (do zastosowań niekomercyjnych), podłączyć z systemem nagłośnienia znajdującym się w sali obrad i gotowe. Chętni
mogą słuchać „na żywo” przebiegu sesji, będąc poza Salą Obrad.
Obecnie, średnio sesje na żywo słucha około czterdziestu kilku
internautów.
Zdarzają się chwile większego zainteresowania obradami
i wtedy frekwencja odsłuchujących dochodzi do ok. sześćdziesięciu, co oczywiście nie wyczerpuje możliwości technicznych systemu. Każde posiedzenie RM jest nagrywane i archiwizowane, można je uzyskać w UM po wcześniejszym ustaleniu w Biurze Rady

CZAPLINEK DOŁĄCZYŁ DO FACEBOOKA
Mamy miłą wiadomość dla wszystkich mieszkańców
oraz odwiedzających naszą gminę, będących jednocześnie
użytkownikami portalu Facebook, Czaplinek dołączył do tego
popularnego portalu internetowego.
Zważywszy, że portal społecznościowy Facebook
cieszy się sporą popularnością liczymy na częste spotkania
z Państwem w wirtualnym świecie. Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu.
Magdalena Cogiel
Podinspektor ds. informacji turystycznej i marketingu

Miejskiej. Pliki archiwalne, ze względu na dużą obciążalność łącza
internetowego,
że

sytuacja

nie

są udostępniane

zostanie

zmieniona

po

on-line.

Przewidujemy,

wykorzystaniu

serwera

zewnętrznego, co zamierzamy zrealizować jeszcze w tym roku.
Przed każdą sesją urząd informuje o transmisji na żywo.
Znajduje się ona na stronie internetowej urzędu „Wrota Czaplinka”, rozsyłamy ją również poprzez system powiadamiania SMS,
kierowany do ok. 130 osób. Taka wiadomość pojawia się też w
wielu mediach, m.in. w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego. Czaplinek jest jednym z nielicznych miast w naszym regionie,
które prowadzi takie transmisje.
System na pewno się sprawdził. Koszty jakie ponosi

SZKOLENIE DLA USŁUGODAWCÓW
TURYSTYCZNYCH
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo
Drawy” i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
ZART Sp. z o.o., zapraszają do uczestnictwa w projekcie
współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS, pn.
,,Szkolenia dla usługodawców turystycznych Pojezierza
Drawskiego”.
Oferujemy możliwość bezpłatnego uczestnictwa
w następujących szkoleniach: terenowych, e -marketing
w turystyce, obsługa klienta turystycznego, animator turystyki, ratownik medyczny. Kurs BLS/AED-podstawowy kurs
ratownictwa medycznego zakończony formalnym egzaminem praktycznym.
Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu wniosku decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły dotyczące programów i harmonogramów
szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie
www.partnerstwodrawy.org.
Marek Harańczyk - koordynator projektu

czaplinecki samorząd są niewielkie, a wymierne korzyści dotyczące
kontroli samorządowców przez mieszkańców są nie do przecenienia. Wszystko jest jawne, przejrzyste z korzyścią dla mieszkańców.
To dobre rozwiązanie dające przejrzystość w podejmowaniu
działań.
Zbigniew Krasoń
Starszy Informatyk Urzędu Miejskiego

WIADOMOŚCI SMS
Uprzejmie informuję, że w lutym br. w Urzędzie Miejskim
w Czaplinku został uruchomiony specjalny program komputerowy
powiadamiania

mieszkańców

wiadomościami

tekstowymi

sms

o ważnych wydarzeniach z bieżącej działalności Gminy.
Dotychczas w bazie danych funkcjonuje ponad 150 osób, do
których wysyłamy wiadomości.
Zainteresowanych otrzymywaniem takich informacji bardzo
proszę o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Biura
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek
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Komunikaty, Kultura, Sport
HOSPICJUM DOMOWE

APLE DO MIESZKAŃCÓW

Gmina Czaplinek od kilku miesięcy współpracuje

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległo-

z księdzem Markiem Kowalewskim - inicjatorem powstania

ści w dniu 11 listopada br., zachęcamy wszystkich mieszkańców

Hospicjum Domowego im. Świętego Franciszka z Asyżu

do wywieszenia szczególnie w tym dniu flag.

w Szczecinku. W wyniku tej współpracy w dniu 13 październi-

Osoby zainteresowane nabyciem flagi zapraszamy do Izby

ka br. podczas Festynu Jesiennego pn. „Ziemniaki pod każdą

Muzealnej przy ul. Rynek, 1 gdzie można zakupić flagę w cenie

postacią” odbyła się pieniężna zbiórka publiczna, której do-

12 zł.

chód zostanie przeznaczony na budowę Hospicjum.
Dziękujemy wszystkim osobom dobrego serca, którzy
wsparli finansowo inicjatywę budowy Hospicjum w Szczecinku. Dzięki Państwu udało się uzbierać aż 1.171,45 zł.
Dziękujemy!
Zachęcamy także do wpłat na konto Hospicjum na nr
numer 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010.

WYMIANA DACHU W OSW
Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji informuje, że zakończono prace związane z demontażem pokrycia
dachowego świetlicy Ośrodka Sportów Wodnych zawierającego azbest. Demontaż i utylizacja eternitu została sfinansowana
w ramach programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Prace wykonała
firma Małgorzaty Orłowskiej z Drawska Pomorskiego, która
została wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę
Czaplinek.
Koszt nowego pokrycia dachowego częściowo zostanie
sfinansowany w ramach realizacji jednego z zadań projektu
„Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy
Rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych
społeczności”. Projekt jest realizowany od 20 września 2012 r.
do 30 czerwca 2013 r. przez CzOKSiR przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo
Drawy”
w
Szczecinku,
z
programu
operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
Janina Gąszcz - Dyrektor CzOKSiR

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Czaplinek do udziału w warsztatach rękodzielniczych, tj: tworzenie
biżuterii, wyplatanie koszyków z wikliny papierowej, malowanie na szkle, ceramice, zdobienie przedmiotów techniką decoupage,
tworzenie kartek okazjonalnych. Warsztaty poprowadzi pani Magdalena Mokrogulska. Spotkania w środy i piątki od godz. 16.30
w czytelni biblioteki. Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Złocieńcu. Projekt prowadzony
będzie do 10 grudnia. Dodatkowe informacje do uzyskania w Gminnej Bibliotece Publicznej, tel. 94 374 54 64.
Eugenia Szastko –Dyrektor Biblioteki
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Kultura

„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.

WYDARZENIA
- 3 listopada – Poetyckie Zaduszki
…oto czary jakich jeszcze nie słyszeliście… Zapraszamy na koncert Mariusza „Oziu" Orzechowskiego
w autorskim recitalu. sobota, godzina 18:00. Sala kominkowa CzOKSiR.
Wejściówki do nabycia: Pizzeria –Guzdek, Caffe Bar –Troccy, Salon Fryzjerski G. Gabryś, Sklep Spożywczy Kapsel
ul. Drahimska, Pizzeria Oś. Wałecka.

- 7 – 9 listopada - „Poznajemy historię od najmłodszych lat”
Zapraszamy przedszkolaków z wychowawcami do Izby Muzealnej (po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Izby
Muzealnej tel. 94 375 51 77) na prezentację multimedialną pt. „Poznajemy historię od najmłodszych lat”.

- 9 listopada – „Ku Wolności”
Zapraszamy młodzież szkolną (godz. 10:00) oraz mieszkańców Gminy Czaplinek (godz. 17:00) do Sali Widowiskowej
w Ośrodku Kultury, ul. Pławieńska 1A na widowisko teatralne opracowane techniką cienia pt. „Ku Wolności”,
w wykonaniu aktorów Teatru „YES” i „Bajera” oraz wokalistów z CzOKSiR.

- 10 listopada - Koncert Poznańskich Słowików
o godz. 16.30 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się koncert POZNAŃSKICH
SŁOWIKÓW. Koncert został sfinansowany przez lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą pozostać anonimowymi mecenasami
kultury. W imieniu organizatorów darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

- 11 listopada - Turnieju Singli Minisiatkówki
Zapraszamy do obejrzenia Turnieju Singli Minisiatkówki, w którym udział wezmą dziewczęta (rocznik
2002 i młodsze) z Wałcza, Drawska Pomorskiego, Złocieńca, Szczecinka i Połczyna Zdroju. Miejsce
rozgrywek: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Wałecka 49 w Czaplinku, godz. 9:00. Zapisy dziewcząt
pragnących wziąć udział w Turnieju trwają do 8 listopada 2012 r., tel. kontaktowy: 94 372 06 07.

- 1 grudnia - Koncert Tomasza Bateńczuka - promocja płyty z poezją śpiewaną pt. „Magia”
Tomek Bateńczuk, utalentowany, wieloletni mieszkaniec Czaplinka (obecnie Poznania). Koncert odbędzie się 1 grudnia 2012r.
(sobota) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Pławieńskiej 1a.

