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REMONT MOSTU

WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKU
GIMNAZJUM W CZAPLINKU

NA RZECE DRAWIE
W GŁĘBOCZKU

Zakończone zostały prace związane z re-

Zakończone zostały prace związane z wy-

montem mostu. Wykonane prace polegały na reno-

mianą pokrycia dachowego budynku Gimnazjum

wacji

mostu

z płyt typu onduline na gont bitumiczny, na pow.

(przyczółków i konstrukcji pokładu), wymianie pokła-

1031 m2 wraz z robotami towarzyszącymi dotyczą-

du drewnianego na pow. 78,9 m2 oraz wykonaniu

cymi wymiany rynien i rur spustowych, instalacji

nowych barierek.

odgromowej, udrożnieniu i rozbudowie przewo-

elementów

konstrukcyjnych

Wykonawcą robót była firma Hydro-Inż. S.c.

dów wentylacyjnych.
Prace wykonywane były przez Zakład

z m. Wicko, która dała się poznać z dobrej strony,
a prace zostały wykonane z należytą starannością.

Ogólnobudowlany Ireneusz Rogowski z Czaplinka.

Warto przypomnieć, że ten sam most został

Wykonanie zadania w takim zakresie po-

wyremontowany dokładnie 20 lat temu, w 1995 r.,

zwoliło na pozbycie się problemu z przeciekającym

z udziałem grupy żołnierzy z Jednostki Wojskowej

dachem na budynku głównym i części dobudowa-

w Budowie oraz pracowników zatrudnionych w ra-

nej oraz niszczeniem innych elementów obiektu

mach robót publicznych, a nadzór nad prawidłową

szkolnego.

realizacją sprawowali wówczas p. Aleksander Mikulski i p. Marian Resiak.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

PRZEBUDOWA DROGI NR 20 W SIEMCZYNIE
GDDKiA Oddział Szczecin przyjął do planu zadań zakładanych do realizacji w 2015 r. przebudowę odcinka
drogi krajowej nr 20, przebiegającej przez m. Siemczyno.
W ramach planowanych robót zakłada się budowę kanalizacji deszczowej o długości 580 mb wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych oraz budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do m.
Głęboczek, w kierunku Czaplinka.
Zakres rzeczowy obejmuje również wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni,
na odcinkach od wjazdu do wjazdu w m. Siemczyno.
Zadanie jest wykonywane przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych Eljot – Jacek Luterek
Szczecin, za kwotę 1.770.000 zł, w terminie do 30.11.2015 r.
Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 15.05.2015 r.
Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

Rada Miejska
INFORMACJA Z IX SESJI

>>>>

RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

Po stronie wydatkowej m.in. zwiększa się kwotę na

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady

zowej w przedszkolu w Czaplinku. Zmniejsza się nato-

Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Wacław Mierzejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodnim tematem obrad sesji była informacja
o stanie przygotowania Gminy Czaplinek do sezonu turystycznego 2015 r., którą w formie prezentacji multimedialnej przedstawił i omówił Burmistrz.
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem
z

realizacji

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.

utrzymanie dróg gminnych oraz na remont kotłowni gamiast

środki

na

udział

gminy

w

projekcie

pn.

„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na
terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz
gmin

sąsiednich”

–

podjęto

12

głosami

„za”

przy obecności 15 radnych;
7)Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani G. P. na
działalność Burmistrza Czaplinka, która w toku rozpatrywania uznana została za bezzasadną – podjęto 13 głosami „za” przy obecności 15 radnych;
Ponadto na wniosek Burmistrza do porządku
obrad wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany uchwały

Na Sesji podjęto szereg uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku, której konieczność podjęcia wynika z dopisania
Ośrodkowi dodatkowych zadań tj. wypłaty dodatków energetycznych oraz zadań wynikających z ustawy o Karcie
Dużej Rodziny – podjęto 15 głosami „za” przy obecności
15 radnych;

Nr XXV/210/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czaplinek

do

Stowarzyszenia

Lokalna

Grupa

Działania

„Partnerstwo Drawy” i przyjęcia jego statutu, która ma
być deklaracją gminy Czaplinek do dalszego uczestnictwa w Stowarzyszeniu LGD „Partnerstwo Drawy” – podjęto 15 głosami „za” przy obecności 15 radnych.

2) Uchwała w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalne-

Katarzyna Trzcińska
inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

go, której konieczność podjęcia wynika z potrzeby poszerzenia cmentarza komunalnego w Czaplinku o tereny przyległe do terenu cmentarza (działka nr 398) – podjęto
14 głosami „za” przy obecności 14 radnych;
3) Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących

PODZIĘKOWANIA

własność Gminy Czaplinek, gdzie do zbycia przeznacza się
lokale mieszkalne na rzecz ich najemców oraz jeden lokal
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – podjęto

Składam

serdeczne

podziękowania

człon-

15 głosami „za” przy obecności 15 radnych;
4) Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczo-

prowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników głoso-

ny nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek,

wania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

gdzie do dzierżawy przeznacza się nieruchomości gruntowe

w dniach 10 maja i 24 maja 2015 r. na terenie miasta

w Gminie Czaplinek na rzecz dotychczasowych dzierżaw-

i gminy Czaplinek. Bardzo dziękuję za rzetelnie i sumien-

ców - podjęto 15 głosami „za” przy obecności 15 radnych;

nie wykonaną pracę.

kom Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w prze-

5) Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczo-

Dziękuję koordynatorowi gminnemu oraz opera-

ny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek,

torom informatycznej obsługi obwodowych komisji wy-

gdzie do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego

borczych za profesjonalne podejście do nałożonych obo-

przeznacza się nieruchomość gruntową w Broczynie – pod-

wiązków.

jęto 14 głosami „za” przy obecności 15 radnych;
6) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek

Życzę wielu radości, pomyślności oraz satysfakcji
w życiu osobistym.

na 2015 r., gdzie po stronie dochodowej wprowadza się
m.in. środki z tytułu zwrotu dotacji na zadanie „Budowa
pomostu w Siemczynie” oraz zwrot środków na zadanie
„Remont dachu i elewacji OSP w m. Broczyno”.
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Z wyrazami szacunku
Adam Kośmider
Burmistrz Czaplinka

Komunikaty, Projekty
WYNIKI GŁOSOWANIA

W WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W GMINIE CZPLINEK

>>>>

W dniu ponownego głosowania – 24 maja br. na terenie
gminy uprawnionych do głosowania było 9500 wyborców, kartważnych było 4154. Oddano 4089 głosów ważnych, 65 głosów nieważnych. Frekwencja wyborcza
w Gminie wyniosła 43,73%, w województwie Zachodniopomorskim 51,05%, w Powiecie Drawskim 45,70%,

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy

w kraju 55,34%.

Czaplinek, że w dniu 10 maja 2015 r. odbyło się głoso-

W Gminie Czaplinek w ponownym głosowaniu

wanie na 11 kandydatów na Prezydenta RP. Na terenie

na

Gminy Czaplinek uprawnionych było 9527 wyborców,

otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

kart ważnych było 3538. Oddano 3504 głosów ważnych,

DUDA Andrzej Sebastian - 1527,

34 głosy nieważne. Frekwencja w Gminie wyniosła

KOMOROWSKI Bronisław Maria - 2562.

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej

kandydaci

37,14%, w Powiecie Drawskim 39,65%, w województwie zachodniopomorskim 44,44%, w kraju 48,96%.
Poniżej podajemy wyniki głosowania na poszczególnych
kandydatów na Prezydenta RP.

Lp.

Imię i nazwisko kandydata na Prezydenta RP

Liczba
oddanych
głosów

1.

Braun Grzegorz Michał

15

2.

Duda Andrzej Sebastian

932

3.
4.
5.

Jarubas Adam Sebastian
Komorowski Bronisław
Maria
Korwin-Mikke Janusz
Ryszard

37
1563
113

6.

Kowalski Marian Janusz

26

7.

Kukiz Paweł Piotr

623

8.

Ogórek Magdalena
Agnieszka

118

9.

Palikot Janusz Marian

60

10.
11.

Tanajno Paweł Jan
Wilk Jacek

2
15

Wynik
wyborczy
0,43%
26,60%
1,06%
44,61%
3,22%
0,74%
17,78%

Małgorzata Gozdek
Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

WALCZYMY O ZEWNĘTRZNE
ŚRODKI FINANSOWE
Współpraca Gminy Czaplinek z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, Sołectwami to nie tylko przekazywanie dotacji na ich bieżącą
działalność, ale także stałe udzielanie wsparcia merytorycznego polegającego m.in. na pomocy czy całkowitym
przygotowaniu wniosku do aktualnie dostępnych programów, konkursów grantowych.
W maju br. zostały ogłoszone dwa nabory do IX

3,37%
1,71%
0,06%
0,43%

edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” i drugiej
w tym roku edycji Mikrodotacji – Małych Inicjatyw Lokalnych, które skierowane były wyłącznie dla organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych.
Znając bardzo dobrze potrzeby naszych stowarzyszeń, Sołectw, zaprosiliśmy je do skorzystania z możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych
i zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem opraco-

Z uwagi, że żaden z kandydatów na Prezydenta

waliśmy łącznie 17 projektów wyszczególnionych w za-

Rzeczypospolitej Polskiej nie otrzymał więcej niż połowy

łączonej tabeli, wnioskując o 78.245.70 zł. Wyniki kon-

ważnie oddanych głosów – w dniu 24 maja 2015 r.

kursów poznamy na początku lipca.

przeprowadzono ponowne głosowanie na 2 kandydatów
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

>>>>

Biuletyn Informacyjny  ٭Nr VI/2015  ٭www.czaplinek.pl

>>>>

3

Projekty
Lp.

1.

Wnioskodawca

OSP Siemczyno/
Rada Sołecka w
Siemczynie

Tytuł projektu

Aktywnie w
Siemczynie

2.

Czaplinecki Ośrodek Kultury/ Rada
Sołecka w Ostrorogu

3.

OSP Czaplinek/
grupa nieformalna
"Aktywni lokalnie
w Łące"

Sportowa Łąka

4.

Stowarzyszenie
Lokalna Organizacja Turystyczna

Plenerowa szachownica

Przy ognisku w
Ostrorogu

5.

Grupa nieformalna
Pławno działa

Sportowe Pławno

6.

Stowarzyszenie
Lokalna Organizacja Turystyczna

Plenerowa szachownica

7.

Grupa nieformalna/ Wędkarski
Klub Sportowy
„ESOX”

Czaplinecka
Szkółka Wędkarska

Nazwa
programu

Działaj Lokalnie- Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Działaj Lokalnie- Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Działaj Lokalnie- Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Działaj Lokalnie- Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Działaj Lokalnie- Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne
KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

8.

Grupa nieformalna
Ostroróg

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

9.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Broczynie/ grupa nieformalna Broczyno

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

Żyjemy aktywnie
w Broczynie

Wnioskowana kwota
dotacji

Wartość
Projektu

3.200,00

6.425,00

4.270,00

5.840,00

Pracownik UM
przygotowujący
projekt
Anna WitkowskaOleszyńska, Zastępca Kierownika
Referatu Funduszy
Pomocowych i
Kontroli
Anna WitkowskaOleszyńska, Zastępca Kierownika
Referatu Funduszy
Pomocowych i
Kontroli

2.607,70

4.477,70

Małgorzata Nowacka, inspektor ds.
funduszy pomocowych i kontroli

5.520,00

9.400,00

Katarzyna Szlońska, Sekretarz
Gminy

2.648,00

4.948,00

Katarzyna Kibitlewska, pomoc administracyjna w Referacie Planowania,
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki
i Promocji

5.000,00

9.180,00

Katarzyna Szlońska,
Sekretarz Gminy

5.000,00

6.680,00

Katarzyna Szlońska,
Sekretarz Gminy

6.100,00

Anna WitkowskaOleszyńska,
Zastępca Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i
Kontroli

6.060,00

Dariusz Sapiński,
Kierownik Referatu
Funduszy Pomocowych i Kontroli

5.000,00

5.000,00

>>>>
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Projekty
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10.

Stowarzyszenie
Wspólnota Lokalna/ grupa nieformalna

11.

Grupa nieformalna
Siemczyno

12.

Grupa nieformalna
Głęboczek

Wernisaż
„Poznajemy
miejscowe perły
twórczości artystycznej

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

Zagrajmy w
siatko-nogę

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

5.000,00

11.000,00

Spędzajmy wolne chwile razem

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

5.000,00

9.00,00

Początkowy
rozwój młodej
organizacji pozarządowej

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

5.000,00

7.016,00

Sportowa Łąka

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

5.000,00

8.200,00

5.000,00

9.000,00

5.000,00

8.170,00

13.

Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych
"Otwórzmy Serca"

14.

OSP Czaplinek/
grupa nieformalna
Łąka

15.

OSP Czaplinek/
grupa nieformalna
Psie Głowy

Nasz wspólny
dach

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

16.

Grupa nieformalna
z Żelisławia

Integrujmy się –
żelisławskie
miejsce wypoczynku

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

5.000,00

6.280,00

17.

Grupa artystyczna
„Wypożyczalnia
skrzydeł”

Barok za miedzą

KARR S.A.Mikrodotacje - Małe
Inicjatywy
Lokalne

5.000,00

22.500,00

Razem

Beata Biegajło,
inspektor ds. funduszy pomocowych i kontroli
Małgorzata Nowacka
inspektor ds. pozyskiwania środków
pomocowych i
profilaktyki uzależnień
Małgorzata Nowackainspektor
ds. pozyskiwania
środków pomocowych i profilaktyki uzależnień
Małgorzata Nowackainspektor
ds. pozyskiwania
środków pomocowych i profilaktyki uzależnień
Małgorzata Nowacka, inspektor
ds. pozyskiwania
środków pomocowych i profilaktyki uzależnień
Małgorzata Nowacka, inspektor
ds. pozyskiwania
środków pomocowych i profilaktyki uzależnień
Napisany przez
Justynę Biegajło
skonsultowany z
M. Dorobą, kierownikiem Referatu Planowania,
Rozwoju Gospodarczego
M. Doroba wspólnie z p. Aliną Karolewicz

78.245.70

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek
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Komunikaty
WSPÓŁPRACA Z III SEKTOREM
"Współpraca z III sektorem - standardem
zachodniopomorskich samorządów"- to przedsięwzięcie
realizowane od grudnia 2013 r. przez Pracownię Pozarządową (dawnej KCWIS) wraz z Partnerem Projektu Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt kierowany jest do 7 jednostek samorządu terytorialnego z terenu
województwa zachodniopomorskiego, w tym również dla
Gminy Czaplinek oraz organizacji pozarządowych działających na ich terenie. Jego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami pozarządowymi
objętymi wsparciem.
Działania projektowe realizowane są w oparciu
o trzy główne nurty:
1. Wzrost poziomu współpracy w zakresie tworzenia polityk
publicznych.
2. Poprawa jakości współpracy w zakresie realizacji zadań
publicznych.
3. Wzmocnienie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich
i pozarządowych oraz integracji III sektora.
Projekt realizowany jest w oparciu o zapisy zawarte
w "Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych". Produkt ten został wypracowany m.in.
przez Sieć SPLOT, a finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre
rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sekto-

>>>>

szkoleń warsztatowych dla przedstawicieli JST

i NGO, gdzie uczestnicy omówią m.in. zasady i techniki
wzajemnej współpracy.
Zrekrutowane samorządy same wybrały płaszczyznę współpracy, w ramach której realizują działania
z dwóch obligatoryjnych obszarów. Wdrożenie standardów
przypisanych do konkretnych płaszczyzn odbywa się przy
współpracy animatora, przedstawicieli władz lokalnych
oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.
Gmina Czaplinek do realizacji w projekcie wybrała
płaszczyznę współpracy nr II: „Współpraca jednostek sa-

morządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych” z wykorzystaniem
różnych form współpracy finansowej i niefinansowej oraz
partnerstwa:
Obszar 1. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem
form finansowych.
Obszar 2. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem
form niefinansowych.
Projekt

zakończony

zostanie

opracowaniem

i wdrożeniem w życie nstp. dokumentów:
- Program Współpracy Gminy Czaplinek z Organizacjami
Pozarządowymi rozszerzony o rozdział poświęcony zasadom niefinansowej współpracy,
- Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie wdrożenia
systemu corocznej oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Gminie Czaplinek metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

ra; Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek

"Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów" to działanie będące odpowiedzią na problem niskiego poziomu współpracy między zachodniopomorskimi samorządami z organizacjami pozarządowymi. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez KCWIS
i Partnera projektu udało się wyodrębnić 6 obszarów które
według 35% jednostek samorządu terytorialnego naszego
województwa wymagają naprawy.

PRZYDZIAŁ LOKALI

KOMUNALNYCH – SOCJALNYCH
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr VIII/95/11
Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w spra-

W wyniku działań rekrutacyjnych w lutym br. wyło-

wie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących

niono 6 JST, które do końca czerwca 2015 r. będą pracowa-

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek z póź-

ły nad wzmocnieniem współpracy pomiędzy samorządem

niejszymi zmianami, wnioskodawca jest zobowiązany

a organizacjami pozarządowymi. Wzorcem do osiągnięcia

w terminie do dnia 31 lipca, uaktualnić dane o uzyskiwa-

współpracy będą zapisy zawarte w "Modelu współpracy ad-

nych dochodach potwierdzonych odpowiednim zaświad-

ministracji publicznej i organizacji pozarządowych".

czeniem o dochodach.

W celu zobrazowania obecnego stanu współpracy

W przypadku niedostarczenia zaświadcze-

w 7 wybranych JST zostały przeprowadzone badanie oceny

nia o dochodach w wymaganym terminie wniosko-

współpracy. Wdrożenie lokalnego indeksu jakości współpra-

dawca zostanie usunięty z list.

cy posłuży do zdiagnozowania braków oraz silnych stron
współpracy. Temu celu posłuży również organizacja
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Ewelina Pernat
inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i BHP
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Nieruchomości
BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości:
1. oznaczonej nr działki 22/5 o pow. 0,0105 ha, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 47,40 m2
położonej w miejscowości Miłkowo w obrębie ewidencyjnym
Broczyno,
wpisanej
do
księgi
wieczystej
nr
KW KO1D/00014125/0.
Cena wywoławcza 15.800,00 zł netto.
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE,
GDZIE NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
*******************************************
2. oznaczonej nr działki 532/16 o pow. 0,2123 ha, położonej
przy ul. Kamiennej 4 w Czaplinku w obrębie 03, wpisanej do
księgi wieczystej nr KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 50 230,00 zł netto
ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JEST TO TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, TEREN
USŁUG TURYSTYKI.
Przez działkę przeprowadzona jest sieć gazowa - wysokiego
ciśnienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, od sieci tej ustanowiona
jest strefa ochronna, na której obowiązuje zakaz zabudowy.
Zbycie działki nr 532/16 nastąpi pod warunkiem, że nabywca
ustanowi na rzecz właściciela gazociągu na czas nieoznaczony
prawo przesyłu gazu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
*******************************************
3. oznaczonej nr działki 532/26 o pow. 0,2551 ha, położonej
przy ul. Jaśminowej 2 w Czaplinku w obrębie 03, wpisanej do
księgi wieczystej nr KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 106 500,00 zł netto
ZGODNIE Z MPZP JEST TO TEREN USŁUG, TEREN
USŁUG TURYSTYKI.
>>>>

>>>>
Na działce 532/26 znajdują się słupy energetyczne. Zbycie
tej działki nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi
na rzecz właściciela sieci energetycznej prawo przesyłu
energii elektrycznej.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2015 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 29 lipca 2015 r. W dniu
przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega
sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny

INFORMACJE:
tel. 94 372 62 54, nieruchomosci@czaplinek.pl

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA DRUGI USTNY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości:
1. oznaczonej nr działki 272/1 o pow. 0,2321 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo, wpisanej do księgi
wieczystej KW KO1D/00009870/9.
Cena wywoławcza 34 400,00 zł netto
Cena nieruchomości została obniżona o 20%
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE,
GDZIE NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054
z późn. zm.).
I PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ODBYŁ SIĘ
W DNIU 19.05.2015 R.

Biuletyn Informacyjny  ٭Nr VI/2015  ٭www.czaplinek.pl
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Nieruchomości
>>>>
2. oznaczonej nr działki 224/11 o pow. 0,1519 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo, wpisanej do księgi
wieczystej KW KO1D/00008725/1.
Cena wywoławcza 22 000,00 zł netto
Cena nieruchomości została obniżona o 20%

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dzierżawę:

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE,
GDZIE NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Działki nr 425/1o powierzchni 1,8663 ha położona
w obrębie ewidencyjnym Broczyno, gmina Czaplinek.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.
zm.).

- Klasa gruntu: RIVb – 0,6187 ha; RV – 0,6419 ha,
ŁIV – 0,6057 ha
- Okres dzierżawy: czas nieoznaczony,
- Umowa może zostać wypowiedziana na jeden
rok naprzód na koniec roku dzierżawnego z ważnych przyczyn m.in. w przypadku podjęcia przez
gminę działań zmierzających do sprzedaży dzierżawionej nieruchomości lub przeznaczenia jej na
cele publiczne.
- Przeznaczenie dzierżawy: grunt rolny,
- Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 560,00 zł,
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł.
- Ustalony w przetargu czynsz roczny będzie płatny w jednej rocznej racie płatnej w terminie do
30 września każdego roku.
- Stawka czynszu podlegała będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

I PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ODBYŁ SIĘ
W DNIU 19.05.2015 R.
*****************************************
3. oznaczonej nr działki 224/12 o pow. 0,2069 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewo, wpisanej do
księgi wieczystej KW KO1D/00008726/8.
Cena wywoławcza 29 900,00 zł netto
Cena nieruchomości została obniżona o 20%.
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE,
GDZIE NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.
zm.).
I PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ODBYŁ SIĘ
W DNIU 19.05.2015 R.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2015 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 30 lipca 2015 r. W dniu
przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega
sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE:

tel. 94 372 62 54, nieruchomosci@czaplinek.pl
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Przetarg odbędzie się 13 sierpnia 2015 r. o godz.
12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku,
ul. Rynek 6.

Warunki udziału w przetargu:
- wpłata wadium 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 10sierpnia 2015 r. W dniu przetargu
należy okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego,
- osoba biorąca udział w przetargu nie może posiadać
zadłużenia wobec Gminy Czaplinek.
Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Kontakt:
tel. 94 372 62 54, planowanie@czaplinek.pl
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Nieruchomości, Inwestycje
BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA CZWARTY USTNY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni

>>>>
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega
sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

0,2600 ha, położonej w miejscowości Machliny, w skład

INFORMACJE:

której wchodzi działka nr 150 o powierzchni 0,0900 ha
zabudowana

budynkiem

użytkowym

(była

tel. 94 372 62 54, nieruchomosci@czaplinek.pl

szkoła)

o powierzchni użytkowej 418,70 m² oraz budynkiem
gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,50 m²
i działka nr 149/2 o powierzchni 0,1700 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim
prowadzona

jest

księga

wieczysta

W ULICY POLNEJ I SZCZECINECKIEJ

Cena wywoławcza 240 500,00 zł
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST NA OBSZARZE,
GDZIE NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Cena nieruchomości została obniżona o 40%.

do przebudowy kolejnego odcinka ul. Polnej o długości
100 mb oraz skrzyżowania koło Gimnazjum. Na dzisiaj,
go, dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została firma „Pol-Dróg Drawsko Pom. S.A.” za kwotę 996.000 zł
i terminem wykonania zadania do 31.10.2015 r. Udział
finansowy Gminy Czaplinek wynosi 150.000 zł.
Prace zostaną rozpoczęte w lipcu i skutkować będą
dotkliwymi utrudnieniami dla ruchu kołowego i pieszego

I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu
15.01.2015 r.
II przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu
17.03.2015 r.
III przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu
14.05.2015 r.

z uwagi na bardzo istotny węzeł komunikacyjny na drodze
nr 163, dotyczący tego miejsca.
Przebudowa układu komunikacyjnego pasów jezdnych będzie miała inną lokalizację trasy w obrębie skrzyżowania, znacznie korzystniejszą dla ruchu kołowego i obejmie także wjazdy w ul. Szczecinecką i Słoneczną, a kończyć się będzie w ul. Szczecineckiej na wysokości budynku

Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2015 r. o godz.
10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6.

Szczecinecka 7. W obrębie skrzyżowania zaprojektowanych
jest 16 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
W tym miejscu warto podkreślić niezwykły rozmach w realizacji inwestycji drogowych w 2015 r. na tere-

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
Urzędu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przystąpił

w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowe-

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177
poz. 1054 z późn. zm.).

koncie

PRZEBUDOWA DROGI

nr

KW KO1D/00024094/6.

Miejskiego

najpóźniej

w

dniu

24 czerwca 2015 r. W dniu przetargu należy okazać
się dowodem wpłaty wadium.

nie Gminy Czaplinek, na swoich drogach przez poszczególnych zarządców dróg, przy wartości nakładów inwestycyjnych zamykających się kwotą 21 mln zł. Takich nakładów
nie notowano w tym obszarze działalności od dziesiątków
lat.

Marek Młynarczyk
Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa

>>>>
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Nieruchomości
USUWANIE AZBESTU

>>>>

NA TERENIE GMINY CZAPLINEK

sali wiejskiej w Czarnem Wielkim. W 2006 r. usunięto
płyty faliste azbestowo-cementowe stanowiące pokrycie

Na podstawie informacji o wyrobach zawierają-

dachowe świetlicy wiejskiej w Trzcińcu, budynku gospo-

cych azbest i miejscu ich wykorzystywania, złożonych

darczego przy ul. Jeziornej w Czaplinku i wiaty przystan-

do Urzędu Miejskiego w Czaplinku w latach 2005-2014,

kowej w Starym Drawsku o łącznej ilości 4753 kg.

określono ilości oraz miejsca występowania takich wyro-

W 2008 r. usunięto 5600 kg płyt falistych azbestowo-

bów na terenie Gminy Czaplinek.

cementowych stanowiących pokrycie dachowe świetlicy

Z zebranych dotychczas informacji wynika, że

wiejskiej w Czarnem Małym.

2

na terenie Gminy Czaplinek znajduje się 34 398,24 m

W 2007 r. Rada Miejska w Czaplinku uchwaliła

i 2 565 mb wyrobów zawierających azbest. Popularnym

zasady

eternitem pokrytych jest:

z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

a) 49 budynków mieszkalnych – łączna powierzchnia
2

wyrobów zawierających azbest 7091,19 m ;

Wodnej

przyznawania

osobom

przeznaczonych

na

fizycznym

środków

dofinansowanie

zadań

w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania po-

b) 124 budynków gospodarczych – łączna powierzchnia
2

kryć dachowych i elewacji zawierających azbest pocho-

wyrobów zawierających azbest 25 488,36 m ;

dzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych po-

c) 1 budynek szkolny – łączna powierzchnia wyrobów

łożonych na terenie Gminy Czaplinek.

zawierających azbest 300 m2,

Z dofinansowania w 2007 r. skorzystały 4 osoby

d) 1 sala wiejska – łączna powierzchnia wyrobów zawie2

fizyczne i 2 wspólnoty mieszkaniowe. Wskutek dofinan-

rających azbest 150 m ;

sowania w 2007 r. usunięto 17098 kg płyt falistych

e) siłownia OSP Czaplinek – powierzchnia wyrobów za-

azbestowo-cementowych.

wierających azbest 90 m2;

Z dofinansowania w 2008 r. skorzystały 2 osoby

f) rury wodne azbestowo – cementowe – długość

fizyczne. Wskutek dofinansowania w 2008 r. usunięto

ok. 2 565 m;

7230 kg płyt falistych azbestowo-cementowych.

g) inne (garaże, wiaty) – łączna powierzchnia wyrobów
zawierających azbest 1 278,69 m2.

Wszystkie odpady zostały zdemontowane i przetransportowane zgodnie z obowiązującym prawem przez

Na podstawie przedłożonych ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stwierdzono, że stan utrzymania pokryć

koncesjonowane firmy na składowisko odpadów niebezpiecznych.
W latach 2010-2014 Gmina Czaplinek przystąpi-

dachowych zawierających azbest jest różny. Przeważnie

ła pięciokrotnie do konkursu ogłoszonego przez Woje-

oceniający określali stan eternitu jako bardzo dobry

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

i dobry. Wynika to z faktu, że inwestycja związana

nej w Szczecinie na dofinansowanie zadań z zakresu

z wymianą wyrobów zawierających azbest jest dość

usuwania azbestu. Dotacja ze strony Funduszu wynosiła

kosztowna, a właściciele nieruchomości nie są przygoto-

do 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach tych kon-

wani na takie wydatki. Ewentualne dofinansowanie lub

kursów Gmina Czaplinek pozyskała z WFOŚiGW dotacje

refundacja

demontażem

w wysokości 206 472,79 zł. Wskutek dofinansowania

i utylizacją wyrobów zawierających azbest znacznie

w latach 2010-2014 usunięto 293,413 ton płyt falistych

zwiększyłaby zainteresowanie właścicieli nieruchomości.

azbestowo-cementowych.

kosztów

związanych

z

Władze samorządowe dostrzegły problem związany z wyrobami zawierającymi azbest i począwszy od
2005 r. rozpoczęto działania zmierzające do systematycznej

jego

likwidacji

z terenu

Gminy

Czaplinek.

W 2005 r. usunięto 3500 kg płyt falistych azbestowocementowych

stanowiących

pokrycie

dachowe
>>>>
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Monika Sapińska
inspektor ds. ochrony środowiska

Współpraca zagraniczna, Turystyka
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

KĄPIELISKA I MIEJSCA
WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI

Gmina Czaplinek zapoczątkowała współpracę zagraniczną już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Do dziś
współpraca miedzy Czaplinkiem, a Bad Schwartau, Grim-

Na terenie Czaplinka w okresie wakacji będą funkcjonowały: kąpielisko nad jeziorem Drawsko oraz miejsce

men oraz Marlow nacechowana jest serdecznością i oparta

wykorzystywane

jest na prawdziwych przyjacielskich stosunkach.

(strzeżone). Kąpielisko nad j. Drawsko funkcjonuje jako

Do efektów wieloletniej współpracy zaliczyć można

do

kąpieli

nad

Jeziorem

Czaplino

jedyne kąpielisko w całym powiecie.

zaistnienie regionu oraz promocję Czaplinka na arenie mię-

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa osób pływają-

dzynarodowej, wymianę młodzieży między szkołami oraz

cych, kąpiących się i uprawiających sporty wodne w tym

klubami sportowymi, przyjaźnie między klubami seniora,
możliwość realizacji projektów, wspólne projekty kulturalne
oraz sportowe, uczestnictwo naszego miasta w wielu
przedsięwzięciach międzynarodowych.
Dziś wyraźnie widoczne jest, że współpraca zagra-

sezonie letnim będzie czuwało 5 ratowników wodnych
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu
Drawskiego. Zawarta z WOPR-em umowa na kwotę
40 000,00 zł dotyczy obsługi ratowniczej kąpieliska oraz
miejsca wykorzystywanego do kąpieli w okresie od
24 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. w godzinach od 10:00

niczna rozwija się intensywnie.
W tym roku, przy wsparciu finansowym udzielo-

do 18:00 oraz prowadzenia działań w zakresie edukacji

nym przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Po-

i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wod-

merania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-

nych w Gminie Czaplinek w okresie od 25 maja do 31 paź-

dzieży, do Czaplinka na turniej piłkarski przyjechała grupa

dziernika br.

młodych piłkarzy z Marlow oraz młodzież z Gimnazjum
w Czaplinku pojechała na trójstronną wymianę do Grimmen. W dniach 26-28 czerwca br. na mecze piłkarskie do
Marlow wyjeżdżają czaplineccy chłopcy.
W tych samych dniach do Bad Schwartau wybiera

W ramach działań profilaktycznych 22 czerwca br.
WOPR Powiatu Drawskiego przeprowadził jedno z dwóch
szkoleń mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą. Przeszkolono dzieci ze
szkoły podstawowej w zakresie bezpieczeństwa nad wodą

się Klub Seniora, który od lat utrzymuje bliskie relacje

podczas zbliżającego się wypoczynku letniego, korzystania

z tamtejszym klubem.

ze sprzętu pływającego, wzywania służb ratunkowych, pro-

Nasze miasta partnerskie pomagają także ubogim

wadzenia podstawowych zabiegów ratujących życie. Kolej-

i chorym mieszkańcom naszej gminy. W maju br. miasto

ne spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dla dzieci ze

Marlow dostarczyło 3 samochodami dostawczymi dary rzeczowe dla potrzebujących mieszkańców. Dary trafiły do
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Ser-

szkoły podstawowej odbędzie się po zakończeniu sezonu
turystycznego.
Gmina Czaplinek, zgodnie z obowiązującymi prze-

ca” w Czaplinku, które skupia osoby niepełnosprawne oraz

pisami, ustaliła z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitar-

ich rodziny z terenu naszej gminy.

ną harmonogram przebadania jakości wody w trakcie trwa-

W lipcu br. na Dni Czaplinka przyjeżdża delegacja

nia sezonu kąpielowego. Badania odbędą się na kąpielisku

z Grimmen i Marlow, natomiast we wrześniu spodziewamy

czterokrotnie w trakcie trwania sezonu kąpielowego i raz

się wizyty przedstawicieli z miasta partnerskiego Bad

przed rozpoczęciem sezonu. W miejscu wykorzystywanym

Schwartau.

do kąpieli badanie będzie miało miejsce raz przed sezonem

Wiadomym jest, że współpraca międzynarodowa
jest procesem długofalowym, jej efektów nie można oczekiwać natychmiast. Jednak po wielu latach prężnej współpracy widoczne są tylko pozytywne efekty. Dotyczy to za-

oraz raz w trakcie trwania sezonu kąpielowego.
Na obszarach wodnych zarządzanych przez gminę
funkcjonują również miejsca kąpielowe, które nie są strzeżone przez ratowników, a przyjęte są jako zwyczajowe

równo liczby partnerów, jak i ilości zrealizowanych wspól-

miejsca do kąpieli. Tzw. dzikie kąpieliska w Gminie Czapli-

nie projektów i przedsięwzięć.

nek znajdują się w następujących miejscach: nad jeziorem
Drawsko (przy ulicy Złocienieckiej, w Starym Drawsku,

Magdalena Cogiel
inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu
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Turystyka, Zdrowie
>>>> Siemczynie oraz Kluczewie), nad j. Piasecznik Wielki
w Piasecznie, nad j. Rzepowskim w Rzepowie, nad j.Krosino
w Głęboczku, nad j. Krzemno w Pławnie, nad j. Psarskie
Machiny i Machliny Małe w Psich Głowach, nad j. Broczyno
Wielkie w Broczynie, nad j. Nobliny w Ostrorogu oraz nad
j. Komorze w Sikorach.
Gmina Czaplinek zachęca do korzystania ze strzeżonych miejsc kąpielowych znajdujących się na terenie Czaplinka, nad którymi można bez obaw wypoczywać. Zagwarantuje to Państwu bezpieczeństwo nie tylko pod względem
obecności ratowników wodnych, ale również jakości wody,
która na kąpielisku badana jest regularnie co dwa tygodnie.
Jednocześnie apelujemy do Państwa o zachowanie rozwagi
i rozsądku podczas korzystania z kąpieli oraz wzmożonej
czujności podczas opieki nad dziećmi.
Katarzyna Kibitlewska
pomoc administracyjna

HAPPENING PROFILAKTYCZNY
Już po raz drugi z inicjatywy Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
młodzieży czaplineckich szkół odbył się Happening profilaktyczny pod hasłem Stop – Przemocy Uzależnieniom – Bezpieczna droga. Młodzież przestrzegała przed narkotykami,
agresją oraz obojętnością na wszelkie przejawy przemocy.
Początek wydarzenia miał miejsce na Rynku, gdzie
przedstawicielki wychowanek MOW odczytały list otwarty
do młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Czaplinek.
Następnie uczestnicy Happeningu przemaszerowali ulicami
Czaplinka w kierunku boiska Orlik, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie i powitanie przybyłych gości przez Starostę
Drawskiego, Burmistrza Czaplinka, Dyrektor MOW i Przewodniczącego GKRPA.
Całość wydarzenia urozmaicona była występami
artystycznymi, m.in.: pokazem tańca breakdance, Rap
w wykonaniu wychowanków SOW w Trzcińcu oraz pokazem żonglerki piłką nożną. W trakcie trwania imprezy zorganizowany został konkurs graffiti. Całość wydarzenia zakończona została występem gościa specjalnego polskiego
beatboksera, znanego pod pseudonimem artystycznym
Blady Kris.
Impreza została objęta Honorowym Patronatem

INFORMACJA TURYSTYCZNA
W CZAPLINKU
W strukturach Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego działa Punkt
Informacji Turystycznej. W sezonie letnim czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 - 19:00, w sobotę od 10:00 16:00 i w niedzielę od 10:00 - 14:00.
Zachęcamy turystów oraz mieszkańców Czaplinka do
odwiedzania naszego punktu, który znajduje się w samym
sercu miasta – w Rynku. Pozwoli to pomóc przyjezdnym zaplanować pobyt w Czaplinku i sprawi, że stanie się on idealnie
dopasowany do ich oczekiwań, a naszym mieszkańcom pozwoli dostrzec dotąd niepoznanie zakątki naszej Gminy.
Oprócz wielu cennych informacji dotyczących szlaków
i atrakcji turystycznych o naszym mieście, znajdą tu Państwo
także bezpłatne informatory o pobliskich gminach i całym
województwie zachodniopomorskim.
W naszej informacji Turystycznej dostępnych jest wiele
materiałów promocyjnych, m.in.: Informator Turystyczny,
przewodnik rowerowy, mapa jeziora Drawsko, mapa Drawy,
baza noclegowa. Posiadamy również materiały wydane przez
LGD Partnerstwo Drawy np. „Pojezierze Drawskie dla dzieci”
oraz materiały wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Niewątpliwą atrakcją dla turystów, która udostępniana
jest przez pracowników IT jest zwiedzanie Kościoła pw. Świętej Trójcy przez cały rok. W sezonie letnim zapraszamy do
odwiedzania tzw. Małego Kościółka codziennie w godzinach
od 12:00-14:00.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich atrakcji
znajdujących się na terenie naszej gminy możecie Państwo
uzyskać również pod numerem telefonu 94 375 47 90 oraz
pisząc na adres mailowy turystyka@czaplinek.pl lub
promocja@czaplinek.pl.
Atrakcyjne położenie wśród jezior, bogata przyroda,
baza turystyczna, imprezy sportowe i kulturalne w naszej
gminie od lat przyciągają do naszego miasta turystów.
Dodatkowo miło nam poinformować, że nasza Informacja
Turystyczna w Czaplinku otrzymała Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii dwóch gwiazdek
nadany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Przyznanie
gwiazdek uwarunkowane jest takimi czynnikami jak: liczba
zatrudnionych pracowników, ich kwalifikacje, znajomość języków obcych, godziny pracy Punktu IT, lokalizacja itp. Certyfikat przyznany został na okres do 2016 r.
Zatem serdecznie zapraszamy do naszej Informacji
Turystycznej w poszukiwaniu rzetelnej i sprawnej informacji.

Starosty Drawskiego oraz Burmistrza Czaplinka.
Małgorzata Nowacka
inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
i profilaktyki uzależnień
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Katarzyna Kibitlewska
pomoc administracyjna

Sport
FUNKCJONOWANIE OBIEKTÓW
SPORTOWYCH W SEZONIE LETNIM
Wraz ze wzrostem świadomości o zdrowym trybie
życia, wzrasta zainteresowanie i korzystanie z obiektów
oraz urządzeń usytuowanych na terenie Gminy Czaplinek,
z których licznie korzystają mieszkańcy oraz turyści, co
pozytywnie wpływa na krzewienie kultury fizycznej w naszym mieście.

niego Tołłoczki
Od 1 maja br. ruszył sezon na Ośrodku Sportów
Wodnych w Czaplinku im. Antoniego Tołłoczki. Ośrodek
służy do celów rekreacyjno-sportowych, jest obiektem sezonowym działającym od maja do września. W sezonie
letnim mieszkańcy Czaplinka i turyści, mogą w wolnym
czasie pływać kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub
spacerowym statkiem typu KATAMARAN po czystych wodach jeziora Drawsko.

moc żeglarzom w nagłych wypadkach. Możliwość organizacji rejsów i imprez sportowych (regat itp.) na zlecenie.
W sezonie letnim organizujemy imprezy sportowe i rekreacyjne: Otwarcie Sezonu Letniego, Otwarte Regaty Żeglarskie w klasie Omega,T1,T2, Kadet, PUCHARU POLSKI
JACHTÓW KABINOWYCH 2015, koncerty szantowe spod

- schronisko z 33 miejscami noclegowymi (dostęp do kuchni, wspólne toalety i prysznice);
- mały statek spacerowy typ. KATAMARAN (dla 12 pasażerów);
- wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaki, łodzie wiosłowe, rower wodny, łódki, żaglówki, Omega, Wielki Trener);
- pośrednictwo czarterowania łodzi kabinowych;
- świetlica pod organizację imprez okolicznościowych i kursów na patent żeglarski;

spacerowy

po

j.

Drawsko:

rejsy

11:00; II rejs - godz. 16:00.
Gmina Czaplinek zaprasza mieszkańców oraz turystów do rejsów indywidualnych i grupowych. Wszystkich
informacji

udziela

Janusz

Ziętkiewicz

pod

nr

tel.

665 777 702 lub Bosman OSW pod nr tel. 665 777 716.
Godziny otwarcia Ośrodka Sportów Wodnych: od poniedziałku do niedzieli – od 7:00-22:00.

Gmina Czaplinek zaprasza w sezonie letnim do
nieodpłatnego korzystania z kompleksu boisk wielofunkcyjnych

ORLIK

przy

Hali

Widowiskowo-Sportowej,

ul. Wałecka 49.
Zainteresowani mieszkańcy i turyści mogą korzystać z:
- boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, tenis
ziemny – wymagany własny sprzęt);
- boiska do piłki nożnej.
Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie

- pole namiotowe, campingowe;
żeglarska

Stateczek

„PERKOZEM” od poniedziałku do piątku: I rejs - godz.

ZIELONY ORLIK

Na terenie OSW znajduje się:

przystań

wym typu KATAMARAN na 12 osób, można liczyć na po-

znaku wiatru i wody, itp. wydarzenia.

OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH im. Anto-

-

>>>> W ofercie OSW znajdują się także sezonowe rejsy
po jeziorze Drawsko nowo zakupionym statkiem spacero-

przystosowana

do

przybija-

nia, cumowania i postoju jachtów oraz innych niewielkich
jednostek pływających - miejsc ok. 60;

odpowiedniego obuwia sportowego. W przypadku boiska
do piłki nożnej wskazane jest korzystanie z obuwia typu
„turf” lub „halówki”, niedopuszczalne jest korzystanie
z obuwia typu „korki” lub „lanki”.

- sanitariaty (WC, prysznice itp.);

Zorganizowane grupy mogą ustalać terminy korzy-

- dostęp do wody pitnej;

stania z boisk w porozumieniu z pracownikiem hali.

- podłączenie do energii elektrycznej;

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek - 10:00-20:00,

- punkt informacji (pogoda, mapy itp.);

sobota - niedziela - 12:00-20:00

- zaplecze gastronomiczne;
- miejsce pod organizacje ognisk;
- slip do sprzętu pływającego na głębokość 120 cm;
- przy OSW działa Czaplinecki Bractwo Żeglarskie;
- pomosty stałe (umożliwiające bezpieczne dobijanie jednostek) na jeziorze Drawsko: OSW, plaża w Kluczewie,
plaża w Siemczynie, w Starym Drawsku, przy wyspie Bielawa.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
W sezonie letnim zapraszamy do Hali WidowiskowoSportowej, w której mieszkańcom i turystom oferujemy
zaplecze sportowe Hali po preferencyjnych cenach:
- pełnowymiarowa klimatyzowana hala o wymiarach 44 m
x 23 m x 9 m (przy rozłożonych trybunach);
- widownia na 320 miejsc z rozsuwanymi trybunami;

>>>>
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- boiska do siatkówki: jedno centralne, trzy treningowe oddzielone kotarami - osiem koszy regulowanych (sześć przyściennych) - pełnowymiarowe boisko centralne z opuszczanymi koszami - trzy boiska treningowe w poprzek hali;
- boisko do piłki ręcznej / futsalu - bramki 2 m x 3 m;

>>>>
3. TOR MOTOCROSSOWY – mieści się w miejscowości
Niwka. Miłośnicy tego sportu mogą spotykać się tu w każdy
dzień tygodnia. Długość toru wynosi ok. 900 m, natomiast
szerokość - ok. 7 m. Podłoże jest na przemian twarde
i miękkie. Na torze tym znajduje się kilka hop i zakrętów.

- boiska do tenisa ziemnego i badmintona;
- bogaty zestaw sprzętu i urządzeń sportowych;

Janina Gąszcz
pomoc administracyjna

- podłoga sportowa;
- sale pomocnicze: profesjonalna siłownia i sala fitness, sala
do tenisa stołowego, solarium z bryza wodną, sauna sucha,
sala rehabilitacyjna.
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek - 10:00-20:00, sobota-niedziela - 12:00-20:00.

ZIELONE SIŁOWNIE NA WOLNYM POWIETRZU,
STADION MIEJSKI, TOR MOTOCROSSOWY

ZAPRASZAMY NA
DNI CZAPLINKA
W dniach 17 – 19 lipca 2015 r. w ramach obcho-

Dla amatorów wysiłku fizycznego do spędzania ak-

dów Dni Czaplinka Gmina Czaplinek oraz Czaplinecki

tywnie czasu na świeżym powietrzu Gmina Czaplinek propo-

Ośrodek Kultury zapraszają mieszkańców naszej gminy,

nuje:
1. ZIELONE SIŁOWNIE, które mieszczą się: przy ul. Jeziornej na placu przy jeziorze Drawsko, w parku miejskim
przy ul. Wałeckiej, na Osiedlu Wieszczów przy ul. Pławieńskiej. Siłownie wyposażone są w następujące urządzenia:
- orbitek + biegacz + pylon;

turystów i przyjezdnych gości do udziału w licznych imprezach plenerowych i turniejach. Święto naszego miasta
to doskonały sposób na wspólny wypoczynek i zabawę
w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół. Wierzymy, że
każdy znajdzie w programie coś dla siebie. Nie zabraknie
atrakcji kulturalnych, muzyki, zmagań i emocji.

- prostownik pleców + ławka + pylon;

W programie między innymi:

- podciąg nóg + drabinka + pylon;

17.07.2015 r. (piątek)

- wahadło + twister;

- występ Orkiestry Wojska Polskiego z Bydgoszczy,

- prasa nożna + wioślarz + pylon;

- przedstawienie historii kościoła Templariuszy, pokaz

- wyciskanie siedząc + wyciąg górny + pylon;

laserów do muzyki elektronicznej na fasadzie kościoła

- koła tai chi - duże i małe;

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,

- 2 ławki.

18.07.2015r. (sobota)
- Jarmark Solny,

2. STADION MIEJSKI W CZAPLINKU - mieści się przy
ul. Parkowej 2. Ze stadionu korzystają nieodpłatnie Kluby
Sportowe, Stowarzyszenia, Szkoły z terenu Gminy Czaplinek.
W sezonie letnim mogą odpłatnie korzystać inne Kluby Sportowe, zakłady pracy oraz grupy indywidualne z:

- Festiwal Piosenki Biesiadnej – konkurs zespołów,
- koncert zespołu „Strachy na lachy”,
- zabawa taneczna,
- „Żywy” Turniej szachowy.
Szczegółowy program ukaże się niebawem na
plakatach, stronach internetowych Czaplinka oraz CzOK.

- boiska o wymiarach - 110 m x 68 m;
- widowni na 500 miejsc (100 siedzących, oświetlenia brak);
- szatni i sanitariatów (WC, prysznice itp.).
Przy stadionie działa Klub Sportowy Lech Czaplinek oraz
Klub Sportowy IRAS.

>>>>
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
W SEZONIE LETNIM
LIPIEC 2015
- Otwarta Hala Widowiskowo-Sportowa dla młodzieży z Gminy Czaplinek (nieodpłatnie cały
miesiąc) w godz. 10:00 – 13:00;
- Zainteresowani mieszkańcy i turyści mogą korzystać nieodpłatnie z: boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, boiska do piłki nożnej - wymagany własny
sprzęt), w godzinach: poniedziałek – piątek - 10:00 – 20:00, sobota - niedziela - 12:00 –
20:00;
- 4-5.07.2015 r. - OTWARTE REGATY DŁUGODYSTANSOWE – RAJD ŻEGLARSKI
(zaliczone do klasyfikacji o Puchar j. Drawsko);
- 18-19.07.2015 r. - PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH O PUCHAR CZAPLINKA
w klasach T1, T2, T3, OMEGA (zaliczone do klasyfikacji o Puchar j. Drawsko);
- 19.07.2015 r. - SAMOCHODOWY RAJD TURYSTYCZNY po Gminie Czaplinek;
- 26.07.2015 r. - Turniej Wsi – Piłka Plażowa Siatkowa.
SIERPIEŃ 2015
- Otwarta Hala Widowiskowo-Sportowa dla młodzieży z Gminy Czaplinek (nieodpłatnie cały
miesiąc) w godz. 10:00 – 13:00;
- Zainteresowani mieszkańcy i turyści mogą korzystać nieodpłatnie z: boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, boiska do piłki nożnej - wymagany własny
sprzęt), w godzinach: poniedziałek – piątek - 10:00 – 20:00, sobota - niedziela - 12:00 –
20:00;
- 15.08.2015 r. - TURNIEJ WSI – Piłka Nożna Miejski Stadion Lech w Czaplinku.
- 19-20.08.2015 r. - Mistrzostwa Pomorza Zachodniego CROSS COUNTRY;
- 29.08.2015 r. - OTWARTE REGATY w klasie OPTYMIST, Laser dla dzieci;
- 29.08.2015 r. - OTWARTE REGATY MEMORIAŁ Stanisława Kiryszewskiego (zaliczone
do klasyfikacji o Puchar j. Drawsko).
WRZESIEŃ 2015
- 11.09.2015 r. - OTWARTY NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Burmistrza
Czaplinka – ORLIK;
- 19.09.2015 r. - REGATY – Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjum.

