III/XII/2011

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ
W dniu 6 marca 2011r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czaplinku w okręgu wyborczym nr 1 dla
obsadzenia 1 mandatu. Uprawnionych do głosowania w wyborach było 1968 wyborców. W wyborach udział wzięło 551
osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 28%. Wybory przeprowadziła siedmioosobowa Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
w Czaplinku z siedzibą w Gimnazjum w Czaplinku. Lokal wyborczy czynny był od godziny 800 do 2200.

Na poszczególnych kandydatów z list kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) Lista nr 1 KW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA
KRĘŻEL Marcin, lat 29, zam. Czaplinek
- 131
2) Lista nr 2 – KWW BEZPIECZNY CZAPLINEK
MIKULSKI Jacek Andrzej, lat 42, zam. Czaplinek
- 84
3) Lista nr 3 – KWW CHĘTNI DO PRACY
SMYK Sabina Stanisława, lat 51, zam. Czaplinek
- 85
4) Lista nr 4 – KWW ANDRZEJA POLEWACZA
POLEWACZ Andrzej, lat 53, zam. Czaplinek
- 157
5) Lista nr 5 – KWW CZAPLINEK RAZEM
ZALIPSKI Marian, lat 57, zam. Czaplinek
- 23
6) Lista nr 6 – KWW MŁODZI DLA WAS
BIEGAJŁO Erwin Piotr, lat 31, zam. Czaplinek
- 70
RADNYM został wybrany z listy nr 4 KWW ANDRZEJA POLEWACZA - ANDRZEJ POLEWACZ.
Małgorzata Gozdek
Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

–—˜™–—˜™–—˜™–—˜™–—˜™–—˜™–—˜™–—˜™–—˜™–

WYBORY NOWYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI
W okresie od 28 lutego do 03 marca br. odbyły się Zebrania Ogólne Mieszkańców Osiedli. Podczas zebrań mieszkańcy
danego Osiedla wybierali na nową kadencję Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu Osiedla.
Poniżej podajemy składy osobowe Zarządów Osiedli:
Zarząd Osiedla Nr 1
1. Ireneusz Rogowski - Przewodniczący
2. Andrzej Krella
- członek
3. Andrzej Polewacz - członek
Osiedle Nr 1 obejmuje ulice: Akacjową, Apteczną, Brzozową, Dąbrowskiego, Długą, Drahimską, Górną, Jagiellońską,
Jarzębinową, Jesionową, Jeziorną, Kasztanową, Krętą, Leśników od Nr 1 do Nr 21, 23, 25, 27, Lipową, Młyńską, Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodową, Parkową, Pięciu Pomostów, Polną, Rynek, Rzeczną, Generała Władysława
Sikorskiego, Słoneczną, Szczecinecką, Wąską, Wiejską.
>>>>>
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Zarząd Osiedla Nr 2
1. Leszek Antoniewicz
- Przewodniczący
2. Franciszek Kościukiewicz - członek
3. Marcin Krężel
- członek
4. Henryk Raby
- członek
5. Teresa Rokita
- członek
Osiedle Nr 2 obejmuje ulice: Generała Józefa Bema, Bydgoską, Ceglaną, Bolesława Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana
Długosza, Dworcową, Gdańską, Grunwaldzką, Kamienną, Kaszubską, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 18, 20, 20a,
Komunalną, Kolejową, Kościuszki, Mazurską, Jana Chryzostoma Paska, Pilską, Pławieńską, Pomorską, Poznańską,
Rzeźnicką, Spokojną, Studzienną, Tartaczną, Toruńską, Wałecką, Warmińską, Pawła Wasznika, Zbożową, Złocieniecką,
Żuławską.
Zarząd Osiedla Nr 3
1. Sabina Pierwieniecka
2. Małgorzata Milko
3. Józef Komorowski
4. Danuta Puśledzka

- Przewodniczący
- członek
- członek
- członek

Osiedle Nr 3 obejmuje ulice: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Staszica, Żeromskiego.
Zarząd Osiedla Nr 4
1. Krzysztof Kliszczak
2. Tomasz Lisowiec
3. Dariusz Sapiński

- Przewodniczący
- członek
- członek

Osiedle Nr 4 obejmuje ulice: Leśników nr 22, 24, 26, 28.
Nowym wybranym organom Osiedli serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w działalności samorządowej.
Małgorzata Gozdek
Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ.
Krajowa Rada Izb Rolniczych ogłosiła wybory do izb rolniczych na dzień 3 kwietnia 2011r.(niedziela). Z Gminy Czaplinek
wybierać będziemy dwóch delegatów. Wybrani delegaci wejdą w skład Rady Powiatowej, która na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.
Czynne i bierne prawo wyborcze mają:
- osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
- osoby fizyczne i prawne, płacące podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego,
posiadających w tych spółdzielniach wkłady własne.
Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na:
- rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
- projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji
ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
- ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
Zachęcamy wszystkich rolników do udziału w wyborach. Lokal wyborczy mieścić się będzie w Spółdzielni Kółek Rolniczych przy ul. Pławieńskiej 16 w Czaplinku.
Anna Żywicka-Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa
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NOWI SOŁTYSI
Zakończono zebrania wyborcze w sołectwach, których na terenie Gminy Czaplinek mamy 29. Wybrano na nową kadencję
2011-2015 sołtysów i rady sołeckie. Nowych sołtysów wybrano w 16 sołectwach tj: Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Drahimek, Głęboczek, Kołomąt, Kuszewo, Łysinin, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo,
Siemczyno i Stare Drawsko.
WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY CZAPLINEK
Kadencja 2011-2015
LP.

IMIĘ I NAZWISKO

SOŁECTWO

NR TELEFONU

1.

Tomasz Marciniak

Broczyno

94 375 87 39
603 100 865

2.

Renata Gajewska

Byszkowo

507 500 282

3.

Krzysztof Klimczak

Czarne Małe

665 220 126

4.

Elżbieta Olkowska

Czarne Wielkie

781 979 307

5.

Olgierd Kornberger

Drahimek

507 347 869

6.

Jerzy Ślaza

Głęboczek

603 341 973

7.

Elzbieta Trzcińska

Kluczewo

508 077 853

8.

Stanisław Nowicki

Kołomąt

668 009 771

9.

Stanisław Malarski

Kuszewo

94 375 47 97

10.

Henryk Rowicki

Łazice

665 777 716

11.

Brygida Zabrocka

Łąka

94 375 52 92
502 669 793

12.

Rafał Nowacki

Łysinin

600 579 894

13.

Roman Gajewski

Machliny

94 375 87 77
516 121 319

14.

Mieczysław Wojtków

Niwka

515 283 221

15.

Jacek Dąbrowski

Nowe Drawsko

94 375 42 98

16.

Wójcik Aurelia

Ostroróg

94 375 20 22

17.

Maksymilian Krzemień

Piaseczno

94 375 18 02

18.

Jolanta Dudkiewicz

Pławno

94 375 44 11

19.

Alina Konwińska

Prosinko

663 409 671

20.

Eugeniusz Wojciechowski

Prosino

94 375 89 87

21.

Diana Hajdasz

Psie Głowy

508 661 170

22.

Kazimierz Kuzio

Rzepowo

94 375 86 34

23.

MichałOlejniczak

Siemczyno

889 333 870

24.

Zdzisław Łomaszewicz

Sikory

25.

Ryszard Swęd

Stare Drawsko

26.

Zdzisław Kozer

Stare Gonne

27.

Aneta Grożdziej

Trzciniec

888 471 438

28.

Krystyna Wenelska

Żelisławie

29.

Grzegorz Popowski

Żerdno

605 578 600
94 361 95 43
665 614 070

94 375 58 51
513 242 134
94 375 8820
509 420 854
94 375 89 52
511 135 097
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Rady Sołeckie - kadencja 2011-2015
1. BROCZYNO

4. Aneta Wilkocka

1. Marciniak Tomasz - przewodniczący

5. Mieczysław Skrypoczko

2. Anna Kostecka

6. Mieczysław Doroń

3. Adam Margel

8. KOŁOMĄT

4. Marek Jakóbczak

1. Stanisław Nowicki – przewodniczący

5. Andrzej Włoch

2. Mateusz Kremienowski

6. Eugeniusz Rogacki

3. Stefan Ciastoń

7. Jacek Lewandowski

9. KUSZEWO

8. Joanna Szmyt

1. Stanislaw Malarski - przewodniczący

2. BYSZKOWO

2. Antoni Lelo

1. Gajewska Renata - przewodnicząca

3. Mirosława Gawrońska

2. Ewa Afeltowicz

10. ŁAZICE

3. Marcin Milczach

1. Henryk Rowicki - przewodniczący

4. Iwona Żywica

2. Grażyna Rechtzigel

5. Janina Kucal

3. Jóżef Rowicki

3. CZARNE MAŁE

4. Władysław Szrajner

1. Krzysztof Klimczak - przewodniczący

11. ŁĄKA

2. Krzysztof Nowacki

1. Brygida Zabrocka - przewodnicząca

3. Ireneusz Szapućko

2. Agnieszka Wiktorska

4. Agnieszka Kowalska

3. Małgorzata Płokita

4. CZARNE WIELKIE

4. Dorota Jabłońska

1. Elżbieta Olkowska - przewodnicząca.

12. ŁYSININ

2. Wiesława Bondaruk

1. Rafał Nowacki - przewodniczący

3. Anna Iwanicka

2. Renata Domasat

4. Stanisław Kuczyński

3. Paweł Korkosz

5. Helena Dudkiewicz

13. MACHLINY

5. DRAHIMEK

1. Roman Gajewski - przewodniczący

1. Kornberger Olgierd - przewodniczący

2. Zbigniew Mastalisz

2. Wiesława Wysocka

3. Katarzyna Gryglewicz

3. Artur Wysocki

4. Anna Kucharczyk

4. Iwona Wysocka

14. NIWKA

6. GŁĘBOCZEK

1. Mieczysław Wojtków - przewodniczący

1. Jerzy Ślaza - przewodniczący

2. Jolanta Gawlik

2. Arkadiusz Wąwoźniak

3. Walenty Syta

3. Ryszard Kacała

15. NOWE DRAWSKO

7. KLUCZEWO

1. Jacek Dąbrowski - przewodniczący

1. Elżbieta Trzcińska - przewodnicząca

2. Małgorzata Kasprzyca

2. Marek Kluska

3. Marek Harańczyk

3. Konrad Fujarski
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16. OSTRORÓG

23. SIEMCZYNO

1. Aurelia Wójcik - przewodnicząca

1. Michał Olejniczak - przewodniczący

2. Halina Łangowska

2. Robert Cylkowski

3. Katarzyna Zoppa

3. Anna Kochańska

4. Urszula Dzieżak

4. Edward Syta

5. Artur Jarząb

5. Piotr Ruchlewicz

17. PIASECZNO

24. SIKORY

1. Maksymilian Krzemień - przewodniczący

1. Zdzisław Łomaszewicz - przewodniczący

2. Paweł Kozaczyński

2. Halina Włodarczyk

3. Dorota Madej

3. Jowita Krasoń

18. PŁAWNO

4. Katarzyna Haik

1. Jolanta Dudkiewicz - przewodnicząca

5. Bogumiła Karczmarska

2. Rafał Potoczniak

25. STARE DRAWSKO

3. Helena Wojtowicz

1. Ryszard Swęd - przewodniczący

4. Krystyna Dziewierska

2. Emila Sułek

5. Anna Chabowska

3. Roman Słodowczyk

6. Dorota Wasińska

4. Anna Sikorska

19. PROSINKO

26. STARE GONNE

1. Alina Konwińska - przewodnicząca

1. Zdzisław Kozer - przewodniczący

2. Sylwester Grzybowski

2. Jacek Latos

3. Mariola Miszczuk

3. Anna Olszewska

4. Katarzyna Karepin

27. TRZCINIEC

20. PROSINO

1. Aneta Groździej - przewodnicząca.

1. Eugeniusz Wojciechowski - przewodniczący

2. Krzysztof Czernielewski

2. Jarosław Maciejka

3. Tomasz Jaszczyk

3. Urszula Kowalska

4. Ewa Kowalska

21. PSIE GŁOWY

5. Jan Romanów

1. Diana Hajdasz - przewodnicząca

28. ŻELISŁAWIE

2. Małgorzata Dar

1. Krystyna Wenelska - przewodnicząca

3. Uwe Spieweck

2. Józef Koruba

4. Anna Gadzik

3. Kazimierz Włodek

5. Robert Chabowski

4. Krzysztof Markiewicz

22. RZEPOWO

5. Irena Klas

1. Kazimierz Kuzio - przewodniczący

6. Andrzej Ryczek

2. Mariusz Babiak

7. Ireneusz Katrycz

3. Zofia Lipka

29. ŻERDNO

4. Tadeusz Suberlak

1. Grzegorz Popowski - przewodniczący

5. Małgorzata Śmigielska

2. Justyna Jaworska
3. Wojciech Olkowski
4. Stanisław Fornalewicz

5
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WYBORY SAMORZĄDOWE
W SOŁECTWACH GMINY CZAPLINEK

Gmina Czaplinek jest przodującą gminą w powiecie drawskim pod względem liczby sołectw. Po ostatnich wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich należałoby rozważyć łączenie mniejszych sołectw z sołectwami do nich przyległymi. Sołectw, w których zamieszkuje do 100 osób mamy 11.
Podczas zebrań często w tych sołectwach jest
problem z wyborem sołtysa i członów rady sołeckiej
z uwagi na małą frekwencję. Podobny problem mają
sołtysi z podziałem środków sołeckich, trudno jest zebrać wymaganą liczbę osób do przeprowadzenia zebrania wiejskiego. Często należy wyznaczać drugi termin
zebrania. Dodatkowym problemem w większości tych
sołectw jest też brak obiektów użyteczności publicznej.
Mieszkańców należy dowozić do pobliskich miejscowości gdzie są sale lub kluby. Jest to dodatkowe utrudnienie i dodatkowe koszty.
Dlatego wskazane byłoby przystąpić do konsultacji z mieszkańcami tych sołectw aby określili się do jakiego sołectwa chcą przynależeć. Okazją taką będą zebrania wiejskie zwoływane przez sołtysa w związku
z podziałem środków sołeckich.

Zezwo lenia na wyc ink ę drze w.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r (Dz.U. z 2009r Nr 151,poz.1220z późn. zm), obowiązkiem władającego terenem jest utrzymywanie we
właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie
nieruchomości będącej w jego władaniu.
Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewostanu
w wieku powyżej 10 lat można składać przez cały rok.
Natomiast prace pielęgnacyjne w zadrzewieniach należy
wykonywać w okresie od 1 października do 31 marca.
Wyjątek stanowią drzewa suche i zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, które należy usnąć niezwłocznie
po uzyskaniu zezwolenia.
Anna Żywicka-Rachwał
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa

Wycinka i p ielęgnac ja drze w.

W marcu br. będą wykonywane prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew zgodnie z zatwierdzonym planem
wycinki i pielęgnacji na rok 2011 w m. Karsno, Psie Głowy, Niwka, Stare Drawsko oraz na terenie miasta przy
ulicy Leśników, Dworcowej, Studziennej, Pławieńskiej.
Wszystkie prace będą wykonane przez Zakład
Usług Leśnych Tadeusz Szpytma, Stare Worowo 1/4,
78 - 523 Nowe Worowo.
Realizacja kolejnych wniosków uzależniona będzie od
możliwości finansowych Gminy.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa

Strefa płatnego parkowania
W związku z wzrastającym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych w centrum miasta, prowadzone są prace związane z wprowadzeniem strefy płatnego
parkowania, na drodze publicznej - ul. Rynek w Czaplinku.
Wprowadzenie ww. strefy płatnego parkowania
spowoduje większą rotację parkujących pojazdów w
szczytowych godzinach (9°°-17°°) a tym samym umożliwi kierowcom zaparkowanie pojazdów.
Także duży ruch pojazdów w okresie letnim ze względu
na wzmożony napływ turystów zmotoryzowanych, powoduje w szczególności dla tej grupy utrudnienia w poszukiwaniu wolnych miejsc postojowych.
Alternatywą dla kierowców pojazdów będzie korzystanie z bezpłatnych miejsc postojowych na wyznaczonych placach przy ul. Jeziornej i Al. 7-ego Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.
Zbigniew Witasek
Inspektor ds. drogownictwa
MIESZKAŃCY GMINY CZAPLINEK
ZAMIESZKALI W BUDYNKACH BĘDĄCYCH
W ZARZĄDZIE ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI
MIEJSKIMI SP. Z O. O.
Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o. o.
jako Zarządca Nieruchomości, przypomina o obowiązku
utrzymania porządku na: strychach, klatkach schodowych, podwórkach, częściach wspólnych budynków,
oraz zakazuje rąbania drewna w piwnicach i lokalach
mieszkalnych budynku.
Każdy najemca zobowiązany jest do systematycznego sprzątania klatki schodowej i zadbania o czystość
podwórka i strychu na zmianę z innymi współmieszkańcami budynku.
Ustalenie zasad i kolejności sprzątania pozostawia
się do uzgodnienia pomiędzy mieszkańcami. Podczas
przeglądów budowlanych stwierdzono, że na posesjach
gromadzone są rzeczy zużyte, zagrażające bezpieczeństwu.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zamieszkałych w budynkach, oraz innych
osób Z.N.M. Sp. z o.o. nakazuje w terminie do dnia
1 maja 2011 r uporządkować: strychy, klatki schodowe i terey podwórek, pozbawiając obecności
zgromadzonych rzeczy w postaci : złomu, odzieży,
sprzętu gospodarstwa domowego itp.
W przypadku nie zastosowania się do powyższych
zaleceń w określonym terminie interweniować będzie
Straż Miejska w Czaplinku.
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marian Jerzy Rutowicz
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S E LE K T Y W NA Z B I Ó R K A O D PA D Ó W
Od 1 lipca 2007r. trwa w naszej gminie program selektywnej zbiórki odpadów. Korzyści jakie niesie sortowanie odpadów są olbrzymie. Dzięki systemowi zbierania,
segregacji odpadów stałych i późniejszemu ich recyklingowi objętość zgromadzonych śmieci zmniejsza się o ok.
10 %, tym samym śmieci są łatwiejsze do zagęszczenia.
Selektywna zbiórka jest źródłem surowców, których ponowne przetworzenie wymaga dużo mniejszych nakładów.
Surowce wtórne poddane ponownemu przetworzeniu wykorzystywane są do produkcji zwłaszcza opakowań. Dzięki
wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.
Po ponad trzech latach sprawa w dalszym ciągu nie
wygląda najlepiej na naszym lokalnym (gminnym) podwórku. Zauważyć można pozytywne nastawienie i zainteresowanie tematem sporej części mieszkańców. Od pewnego czasu ilość odbieranych surowców wtórnych jednak
nie wykazuje tendencji wzrostowej co nie jest dobrym
prognostykiem na przyszłość. Niekorzystnie wygląda sytuacja przy budynkach wielorodzinnych (bloki) i w pojemnikach ogólnodostępnych, mimo iż w roku ubiegłym dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej doposażył w pojemniki siatkowe o pojemności 1100l do gromadzenia opakowań plastikowych, głównie tzw. „petów”.
Niestety opłaty za wywóz śmieci są coraz wyższe, bo
segregujemy coraz gorzej.
By każdy z mieszkańców gminy mógł namacalnie
odczuć korzyści płynące z selekcji odpadów, poza elementem proekologicznej polityki gminy, ilość wyselekcjonowanych odpadów musi być zdecydowanie większa.
Posortowane śmieci są tańsze, będą miały przełożenie na cenę wywozu dla odbiorcy i zdecydowanie mniej
dotkliwszy wzrost cen mimo podwyżek wynikających
z kosztu przyjęcia odpadów na składowisku i innych opłat
niezależnych od zakładu.
Zachęcam więc do zapoznania się i przestrzegania „zasad selektywnej zbiórki odpadów” oraz instrukcji „gdzie i jak wyrzucać” zamieszczonej na naszej stronie internetowej.
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marian Jerzy Rutowicz

TERMIN PŁATNOŚCI
Przypominamy, iż 15 marca 2011r. minął termin
płatności I raty podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
Osoby, które nie uiściły powyższych należności w terminie proszone są o niezwłoczne uregulowanie zobowiązania pieniężnego dokonując wpłaty na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Czaplinku w PBS o/Czaplinek
nr 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003. Na dowodzie
wpłaty należy podać numer decyzji.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

CZAS ROZPOCZĄĆ WIELKIE WIOSENNE SPRZĄTANIE DŁUGÓW
W oparciu o Ustawę o udostępnieniu informacji
gospodarczych Spółka ZNM i ZGK podjęły intensywne
działania umożliwiające zwiększenie efektywności odzyskiwania należności poprzez nawiązanie współpracy
z profesjonalną firmą specjalizującą się w odzyskiwaniu
należności (firma windykacyjna) oraz umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Długów.
Krajowy Rejestr Długów to interaktywna baza, z której
można korzystać za pośrednictwem Internetu 24 godziny
na dobę i umożliwia sprawdzanie m.in. danych dłużnika,
łącznej kwoty zadłużenia, informacji z jakiego tytułu powstało, liczbie wierzycieli i innych, cennych informacji dla
wierzyciela.
Do umieszczenia niesolidnego płatnika
w rejestrze nie jest potrzebny wyrok sądowy, wystarczy np. niezapłacony rachunek, faktura za
wodę, ścieki czy inną usługę, nieuregulowana
opłata czynszowa, których termin wymagalności
minął co najmniej 60 dni wcześniej.
Upublicznienie informacji w Krajowym Rejestrze
Długów o nieuregulowanych należnościach spowoduje,
że dłużnicy będą mieli między innymi: utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty bankowe, pożyczki, zakupy ratalne, itp.), usług telekomunikacyjnych (telefon w abonamencie, dostęp do Internetu), a także brak możliwości zawarcia jakiejkolwiek umowy zobowiązaniowej, co powinno skutecznie zmobilizować dłużników do spłaty zobowiązań.
Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące
z nim osoby pełnoletnie. Dotyczy to osób pełnoletnich bez względu na pokrewieństwo i nie ma
znaczenia czy dana osoba jest zamaldowana
w mieszkaniu.
Sprawy sądowe kontunuowane są, gdy istnieje
szansa na ściągnięcie zadłużenia, a ponadto obowiązująca egzekucja komornicza jest nieskuteczna (trwa od kilku do kilkunastu miesięcy), większość kierowanych wniosków wraca z adnotacją „brak możliwości egzekucji”.
Nowym źródłem zwiększenia skuteczności
odzyskiwania należności jest zlecenie windykacji
doświadczonej i skutecznej firmie zewnętrznej.
Nowoczesne sposoby windykacji bezpośredniej
i dewiza firmy, że nie ma zaległości nie do odzyskania zapewne nie ułatwi życia naszym najbardziej permanentnym dłużnikom.
Działania te będą nakierowane w szczególności na
dłużników, którzy nie wnoszą terminowo lub w ogóle
opłat ignorując spoczywający na nich obowiązek, mimo
iż takie możliwości posiadają, nie zaś do rodzin faktycznie pozostających w trudnej sytuacji materialnej czy rodzinnej.
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marian Jerzy Rutowicz
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APEL DO WŁAŚCICIELI ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI (SZAMBA)
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku przypomina i
jednocześnie apeluje do Mieszkańców gminy Czaplinek o przestrzeganie dyscypliny przy eksploatacji zbiorników bezodpływowych (szamb). Przypominamy, wszelkie odpady organiczne
i śmieci nie powinny trafiać ze ściekami do zbiorników bezodpływowych!!! W chwili obecnej zlewnia (punkt przyjęcia ścieków dowożonych) na oczyszczalni ścieków pracuje w trybie
awaryjnym - nie jest w stanie oddzielić wielu zanieczyszczeń
stałych i śmieci, co powoduje przedostawanie się ich do pomp
i dalej do obiegu technologicznego oczyszczalni. Większość
awarii jakim ulegają urządzenia oczyszczalni spowodowana
jest odpadami dowożonymi w ściekach przez samochody asenizacyjne. Z tego powodu zachodzi konieczność kierowania ich
na teren miasta, w celu wylania zawartości do kanalizacji miejskiej.
Powstające w tym czasie przykre zapachy są wybitnie
uciążliwe i niepożądane. Ponadto awaria zlewni i przedostawanie się większych zanieczyszczeń do układu technologicznego
zakłóca w sposób poważny dalszy proces oczyszczania ścieków.

ZGK W CZAPLINKU WNIESIE SKARGĘ KASACYJNĄ DO NSA
ZGK w Czaplinku wniesie skargę kasacyjną na decyzję Ministra Infrastruktury o wydanie indywidualnego zezwolenia na
odstępstwo od warunków technicznych przewidzianych w art.
66 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.
zm.) i §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003
r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dla pojazdu marki Mercedes Benz, model/typ 957.66, nr identyfikacyjny VIN WDB9576622Z931058 w zakresie umieszczenia kierownicy po prawej
stronie.
Informacja z dotychczasowego przebiegu postępowania w tej sprawie;
1) 15 lutego 2010r. – złożenie wniosku do Ministra Infrastruktury;
2) 5 sierpnia 20101r. decyzja odmowna;
3) 23 sierpnia 2010r. wniosek ZGK o ponowne rozpatrzenie
sprawy przez Ministra Infrastruktury;
4) 29 września 2010r. decyzja Ministra Infrastruktury utrzymująca w mocy wcześniejszą decyzję odmowną;
5) 26 października 20101r. skarga do WSA w Warszawie;
6) 10 marca 2011r. wydanie wyroku przez WSA w Warszawie
oddalającego skargę ZGK w Czaplinku.
Sąd na rozprawie w dniu 10 marca 2011r. podając skrótowo
główne motywy wydania ww. wyroku wskazał, że w niniejszej
sprawie przeważyć musi wzgląd na bezpieczeństwo innych
uczestników ruchu drogowego.
W celu poznania szczegółowego uzasadnienia, został złożony
w dniu 14 marca 2011r. wniosek o uzasadnienie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanego w
sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2363/10 w dniu 10 marca 2011r.
i doręczenie na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku wraz z uzasadnieniem, a po otrzymaniu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem wniesiona zostanie skarga kasacyjna do
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marian Jerzy Rutowicz

Na dwa dni wcześniej ZGK będzie informowało mieszkańców
o sprzątaniu danej ulicy poprzez rozwieszenie ogłoszenia. Informacja ta będzie również zamieszczona na stronie internetowej
Czaplinka www.czaplinek.pl. W tych dniach prosi się mieszkańców o sprzątnięcie chodników na wysokości swoich posesji.
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marian Jerzy Rutowicz

Zapisy do Przedszkola i szkół podstawowych
na terenie Gminy Czaplinek
Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Czaplinku
informuje, że do dnia 31 marca br. trwają zapisy do
przedszkola dzieci:
- sześcioletnich i pięcioletnich do oddziałów na 5 i 9 godzin dziennie. Dzieci pięcio- i sześcioletnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
- trzyletnich i czteroletnich do oddziałów na 9 godzin
dziennie,
- które ukończyły 2 lata i 6 miesięcy - w uzasadnionych
przypadkach.
Karty zgłoszenia dziecka uczęszczającego do przedszkola
należy pobrać, wypełnić i złożyć u wychowawców grup.
Karty dla dzieci nowych należy pobrać, wypełnić i złożyć
w kancelarii Przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 375 51 03.
Dyrekcje: Szkoły Podstawowej w Broczynie
i w Czaplinku informują, że trwają zapisy dzieci do klas
pierwszych. Do dnia 15 kwietnia br. sekretariaty szkół
oczekują na rodziców przyszłych „pierwszoklasistów” celem zapisania swoich pociech do szkoły.
Barbara Dąbrowska – Łątkowska
Podinspektor ds. oświaty
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Rekolekcje szkolne
W dniach 4,5,6 kwietnia br. dla Gimnazjum w Czaplinku oraz 11,12,13 kwietnia br. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Broczynie organizowane są rekolekcje szkolne.
Uczniowie Gimnazjum w Czaplinku będą mieli możliwość uczestniczyć w rekolekcjach przez trzy dni w godzinach od 9:00 do 10:15, następnie pozostały czas pozostawiony będzie do dyspozycji szkoły na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Broczynie w rekolekcjach uczestniczyć będą od 8:00 do 13:00, gdzie ten
czas podzielony będzie na spotkania z księdzem zarówno
w kościele jak i w szkole.
Przypominamy, że uczniowie Szkoły Podstawowej
w Czaplinku uczestniczyli już w rekolekcjach szkolnych
w grudniu ubiegłego roku.
Pozostały porządek rekolekcji: 4, 5, 6 kwietnia br:
10:30 - 11:45 - rekolekcje dla uczniów Technikum oraz
Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
12:00 - 13:15 - rekolekcje dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego.
Barbara Dąbrowska - Łątkowska
Podinspektor ds. oświaty

„Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”

Podobnie jak w roku ubiegłym do udziału w programie „Owoce w szkole” zgłosiły się Szkoła Podstawowa w
Broczynie - 39 uczniów oraz Szkoła Podstawowa
w Czaplinku - 305 uczniów.
Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci klas I-III poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na
etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe.
W II semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci
będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni łącznie 20 porcji owoców i warzyw, tj. 2 razy w tygodniu.
Ponadto szkoły podstawowe biorą również udział w
programie „Szklanka mleka”, w którym uczestniczy ze
Szkoły Podstawowej w Broczynie - 83 uczniów, ze Szkoły
Podstawowej w Czaplinku - 674 uczniów.
Barbara Dąbrowska - Łątkowska
Podinspektor ds. oświaty

Książka za przysłowiową złotówkę
Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach
Biblioteka Publiczna w Czaplinku rozpocznie sprzedaż
książek pochodzących ze zbiorów biblioteki szkolnej przy
byłej Szkole Podstawowej w Kluczewie. Informacje o tytułach książek wystawionych do sprzedaży będą mogli
Państwo niebawem znaleźć m.in. na stronie internetowej
www.czaplinek.pl oraz bezpośrednio w Bibliotece.
Barbara Dąbrowska - Łątkowska
Podinspektor ds. oświaty
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OBCHÓD PRZEDSPISOWY NSP 2011
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań (NSP 2011), według stanu na dzień 31
marca 2011 r., godz. 24:00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów
unijnych.
W ramach prac przygotowawczych w dniach od 1 do
17 marca 2011 r. na terenie Gminy Czaplinek przeprowadzony został przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak
również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko,
pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną
i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegała na dokładnym zaznajomieniu się z całym
przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej
przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz posługiwał się mapą obwodu, na której zaznaczono
budynki do weryfikacji – sprawdził aktualność i poprawność
adresów oraz dopisał adresy budynków istniejących, których brakowało w wykazie i na mapie, ewentualnie usunął
nieistniejące budynki.
Natomiast wywiad w terenie rachmistrzowie będą prowadzić od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Spis rachmistrzowie zrealizują w obwodzie, który przydzielono im do weryfikacji podczas obchodu przedspisowego, nie może być to jednak obwód, w którym zamieszkują.
Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie przedspisowym i spisie nie mogą angażować się w prace i działania
inne niż spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych), wykorzystując w tym celu dla uwiarygodnienia identyfikator
rachmistrza spisowego.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2011r.
Informujemy, iż producenci rolni, którzy chcą uzyskać częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - winni złożyć wniosek (do pobrania w tut. urzędzie) w Urzędzie Miejskim w Czaplinku – pokój numer 9
w terminie od 1 marca do 31 marca 2011 roku.
Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT na zakupiony olej napędowy w okresie od 1 września 2010 roku
do 28 lutego 2011 roku.
Jeżeli producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, powinien dołączyć do wniosku jego odpis.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków
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SAMOSPIS INTERNETOWY
PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE!!!

Po raz pierwszy powszechny spis ludności i mieszkań
zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez
użycia formularzy papierowych. W zbliżającym się spisie
podobnie jak przy ubiegłorocznym spisie rolnym dane
zbierane będą metodą mieszaną, w następującej kolejności, tj.:
♦ samospis internetowy polegający na zaakceptowaniu
lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych w terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca
2011r.,
♦ wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera
statystycznego – w terminie od 8 kwietnia do 30
czerwca 2011r.,
♦ wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego
z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego w terminie od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011r.,
Najdogodniejszą formą udziału w zbliżającym się
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 jest samospis inetrnetowy.
Aby dokonać samospisu internetowego należy wykonać poniższe czynności zachowując wskazaną kolejność:
1. uruchomić przeglądarkę intenetową,
2. wejść na stronę http://www.spis.gov.pl
lub http://www.stat.gov.pl,
3. wybrać zakładkę formularze spisowe,
4. wybrać formularz identyfikacyjny,
5. wpisać swoje dane oraz zdefiniować hasło dostępu,
6. wpisać we wskazanym miejscu kod z obrazka,
7. zalogować się i przystąpić do wypełnienia formularza
spisowego
Dostępność formularza spisowego przez okres 14 dni
od dnia pierwszego zalogowania pozwala na uzupełnienie
go w dowolnym dniu o dowolnej porze. Wprowadzane
dane są zapamiętywane, wystarczy tylko po ukończeniu
pewnego etapu wypełniania wyjść z aplikacji przyciskiem
wyloguj. Ponowne uruchomienie formularza wymaga
podania numeru PESEL oraz hasła, które zostało zdefiniowane przy pierwszym logowaniu.
Jeśli rozpoczęty formularz nie został wypełniony do
końca, a upłynął termin 14 dni od daty pierwszego logowania, spis w takim gospodarstwie domowym zostanie
dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.
Informacje dotyczące NSP znajdują się także na stronie www.czaplinek.pl pod banerem Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Monika Poliwka
Kierownik Referatu Podatków

Zasady sprzedaży napojów alkoholowych
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czaplinku przypomina, że zasady spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych reguluje ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W związku z tym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
Zezwolenie cofa się w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności m.in.:
• wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
• popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność
przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
• przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
• powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie
6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy,
zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą
napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy
prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
• orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić
z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.
Ponadto, zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się
w stanie nietrzeźwości;
2. osobom do lat 18;
3. na kredyt lub pod zastaw.
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy
sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest
do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
Przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
przypominamy o zamieszczaniu informacji w lokalu o zakazie:
• sprzedaży napojów alkoholowych osobom których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
• osobom do lat 18

•

spożywania alkoholu w sklepie oraz jego obrębie
Małgorzata Nowacka
Podinspektor - koordynator ds. prowadzenia
dokumentacji i GKPiRPA
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Planowane otwarcie kompleksu boisk

Orlik 2012

W dniu 21 stycznia 2011 r. Gmina Czaplinek uzyskała
pozwolenie na użytkowanie wybudowanych w roku 2010
boisk sportowych ORLIK 2012. Budowa tych boisk jest elementem projektu pn. „Budowa boisk sportowych Orlik
2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz
z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
i środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Po naprawieniu przez wykonawcę stwierdzonych
usterek w zakresie pozostałych elementów zagospodarowania terenu wokół boisk stanowiących elementy projektu, w tym trybun, platformy dla niepełnosprawnych i parkingu przy boiskach wraz ze zjazdem na teren boisk i elementami małej architektury oraz uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie w tym zakresie, będzie możliwe rozpoczęcie
użytkowania nowopowstałego kompleksu sportowego.
Kompleks ten będzie zarządzany przez Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego i rozpoczęcie działalności boisk ORLIK 2012 planowane jest
w połowie kwietnia 2011 r.
Zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik
2012” boiska będą ogólnodostępne i bezpłatne.
W związku z posiadaniem boisk Orlik 2012 Gmina
Czaplinek będzie uczestniczyć także w realizacji programu
pn. „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012”. W ramach
tego programu trener środowiskowy zatrudniony do obsługi boisk Orlik 2012 będzie organizował na powstałym
kompleksie dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Do wykonania w roku 2011 pozostaje w ramach projektu przebudowanie drogi dojazdowej do kompleksu boisk od ul. Wałeckiej wraz z przebudową istniejącego parkingu i budową nowych miejsc parkingowych oraz przebudową i rozbudową chodnika.
Termin zakończenia całego projektu został wyznaczony do 30.11.2011r., jednak wykonawca inwestycji deklaruje zakończenie inwestycji w znacznie krótszym terminie
w 2011 roku.
Dariusz Sapiński
Inspektor ds. funduszy pomocowych

Zbieranie ofert na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w Kuźnicy Drawskiej
Gmina Czaplinek w dniu 03.03.2011 r. ogłosiła zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego branży sanitarnej budowy sieci wodociągowej
o długości = 2.250 mb wraz z dziesięcioma przyłączami
do nieruchomości w m. Kuźnica Drawska, gm. Czaplinek.
Zakładany termin wykonania prac projektowych został
ustalony do 30.06.2011 r.
W terminie określonym na składanie ofert, czyli do
dnia 11.03.2011 r. do godz. 11:00, do Urzędu Miejskiego
w Czaplinku wpłynęło 15 ofert. Ceny brutto złożonych
ofert wahają się od 11 685 zł do 52 890 zł.
Dariusz Sapiński
Inspektor ds. funduszy pomocowych

XXXIV Ogólnopolski
Turniej Wiedzy o Pożarnictwie
na szczeblu Gminnym

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czaplinku przy
współudziale Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminy Czaplinek, w dniu 16 marca 2011r zorganizował XXXIV edycję w Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek.
Finansowanie nagród i pozostałe koszty zadeklarowało
Nadleśnictwo Czaplinek, przekazując gadżety oraz piękne
nagrody książkowe. Turniej pokaźną kwotą wsparł Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie O/ w Czaplinku oraz
Gmina Czaplinek.
Dyplomy dla uczestników przygotował Czaplinecki
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czaplinku.
W turnieju wzięło udział 17 uczestników, z których najwyższe noty uzyskali:
w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe):
Damian Lewandowski - Szkoła Podstawowa w Broczynie,
w II grupie wiekowej (gimnazja):
1. Sebastian Dębowski - Gimnazjum w Czaplinku,
2. Kamil Czarnecki - Salezjański Ośrodek Wychowawczy
w Trzcińcu,
3. Damian Buczyński - Salezjański Ośrodek Wychowawczy
w Trzcińcu,
oraz III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) do 18 lat:
1. Jagoda Krupa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
2. Mariusz Narewski - Zespół Szkół Podnagimnazjalnych.
Uczestnikom konkursu gratulujemy wyników, sponsorom natomiast dziękujemy za wsparcie finansowe oraz
rzeczowe tej cennej inicjatywy.
Adam Czernikiewicz
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż.
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WYBORY WŁADZ W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
GMINY CZAPLINEK
W I kwartale br. w siedmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czaplinek, podsumowano kolejną kadencję ich działalności.
Na odbytych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
w których gościnnie uczestniczyli Burmistrz, z-ca Burmistrza, przedstawiciele RM oraz Komendy Powiatowej PSP
w Drawsku Pomorskim, omówiono problematykę ochrony
p.pożarowej, dokonania minionego okresu pięcioletniego
oraz założenia na kolejną pięcioletnią kadencję.
W trakcie zebrań dokonano wyborów nowych władz
w OSP na kolejną pięcioletnia kadencję.
Wybory przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi
dla stowarzyszeń statutami w sposób jawny, w wyniku
których jednostki OSP w nowej kadencji reprezentowane
będą przez zarządy w następujących składach.
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Wielkim
w pierwszym terminie zebrania Prezesem jednogłośnie
został dh Marcin Chodorowski, Naczelnikiem dh Michał
Niemienionek. OSP Kluczewo reprezentować będzie
z funkcją Prezesa dh Sylwester Grzybowski oraz Naczelnika dh Przemysław Krupa, OSP Siemczyno Prezes z wieloletnim stażem dh Jerzy Latosiński oraz nowo wybrany
Naczelnik dh. Michał Olejniczak.
Wybory odbyły się również w Ochotniczej Straży Pożarnej w Machlinach, w której funkcję Prezesa powierzono dh Romanowi Gajewskiemu a zadania Naczelnika jednostki pełnił będzie dh Artur Syroka. W Broczynie natomiast przez kolejne pięć lat funkcję Prezesa będzie pełnił
dh Eugeniusz Rogacki, a Naczelnika dh Tomasz Dębowski.
Zmian w składzie zarządu nie dokonano w OSP
Trzciniec, gdzie po raz kolejny Prezesem będzie dh Mirosław Grabczak i Naczelnikiem dh Mieczysław Skrzypa.
W dniu 4 marca wybory odbyły się również w OSP
Czaplinek, w której zdecydowano o rozszerzeniu liczby
członków Zarządu z 5 do 7 osób, w skład którego z pośród członków czynnych powołano strażaków z kadry
młodszej, Joannę Szastko - Sekretarz, Pawła Nowaka z-ca
Naczelnika, Kamila Sepiotka - Członek Zarządu. Stanowisko Prezesa zachował dh Ryszard Góralczyk, a Naczelnika
dh Paweł Stróżyk.

Straż Miejska informuje
Na podstawie art. 10 ust. 1-2a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
rozpoczęła kontrolę nieruchomości pod względem obowiązku
wywozu nieczystości stałych oraz płynnych. Ponadto w
związku z art. 64 §1 KW właściciele posesji zostaną skontrolowani pod względem dopełnienia obowiązku umieszczenia w
odpowiednim miejscu oraz utrzymania w należytym stanie
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą
ulicy lub placu albo miejscowości. Kontroli zostaną poddane
także utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości oraz przestrzeganie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właścicieli.
v
Mieszkańców Gminy Czaplinek informujemy, że Straż
Miejska rozpoczęła pomiar prędkości pojazdów przy pomocy
fotoradaru. Urządzenie do pomiaru prędkości w najbliższym
czasie umieszczane będzie w masztach na ulicy Wałeckiej
oraz na ulicy Złocienieckiej.
v
W marcu Straż Miejska dodatkowo została wyposażona
w urządzenie blokujące koło. Działając na podstawie art.
130a ust. 8 z dnia 20.06.1997r.-Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z dnia 2003r. Nr 58, poz. 515) Straż Miejska jest
uprawniona do założenia urządzenia blokującego koło z powodu pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione.

Sylwester Grzybowski
Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku

Nabór na wolne stanowiska pracy
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka
„Partnerstwo Drawy” (LGR) w Szczecinku.
Zarząd Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy” ogłasza
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy w
Stowarzyszeniu;
1. Dyrektor Biura LGR,
2. Specjalista ds. wdrażania i promocji LSROR,
3. Specjalista administracyjno-biurowy.
więcej informacji na stronie www.czaplinek.pl
w artykule Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

Katarzyna Szlońska

Adam Czernikiewicz
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony ppoż.

Sekretarz Gminy Czaplinek

Katarzyna Mazurek
Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

W dniu 24 marca br. w wieku 104 lat zmarła
Pani Klara Giec z Kamiennej Góry,
najstarsza mieszkanka Gminy Czaplinek
Rodzinie i najbliższym
składamy wyrazy szczerego współczucia
Bogdan Kalina
Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Kośmider
Burmistrz Czaplinka

™˜™˜™˜™˜™˜™

NABÓR DO PRACY w Urzędzie Miejskim w Czaplinku

W dniu 17 marca 2011 r. ogłoszony został nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. pozyskiwania
środków pomocowych . Oferty można składać do 30 marca 2011 r. Wszelkie informacje związane z naborem można uzyskać na stronie www.bip.czaplinek.pl

™˜™˜™˜™˜™˜™

™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜
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BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej działką nr 353 o pow. 0,5428 ha, położonej
w Czaplinku przy ul Akacjowej 10,
KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza 763.665,00 zł netto
ZGODNIE Z M.P.Z.P. JEST TO TEREN USŁUG HANDLU,
GASTRONOMII, ADMINISTRACJI,
KULTURY I RZEMIOSŁA

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA
SIÓDMY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej działką nr 532/29 o pow. 0,5987 ha, położonej w Czaplinku przy ul. Kalinowej 1,
KW KO1D/00018366/9.
Cena wywoławcza 184.000,00 zł netto
ZGODNIE Z M.P.Z.P. JEST TO TEREN USŁUG, USŁUG
TURYSTYKI, TEREN PARKINGÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI
MOTEL, ZAJAZD, USŁUGI GASTRONOMI I HANDLU.
I PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 17.09.2009 r.
II PRZETARG – 17.11.2009r.
III PRZETARG – 14.04.2010r.
IV PRZETARG – 25.08.2010r.
V PRZETARG – 09.11.2010r.
VI PRZETARG – 25.01.2011r.
UWAGA CENA OBNIŻONA O 20%
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się
w dniu 19 maja 2011 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 16 maja 2011 r.
W dniu przetargu należy okazać się dowodem wpłaty
wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia
umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (094) 3726254
nieruchomosci@czaplinek.pl
Czaplinek, 15 marca 2011

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA
TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
v oznaczonej działką nr 257 o pow. 0,1466 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 1, KW KO1D/00018120/3
Cena wywoławcza 28.500,00 zł netto
ZGODNIE Z MPZP JEST TO DZIAŁKA PRZEZNACZONA POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE.

I PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 18.11.2010r.,
II PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 27.01.2011r.
v oznaczonej działką nr 223 o pow. 0,2613 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 33,
KW KO1D/00018120/3.
Cena wywoławcza 46.575,00 zł netto
CENY NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁY OBNIŻONY O 50 %

v oznaczonej działką nr 532/18 o pow. 0,2715 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Jaśminowej 3, KW KO1D/00018366/9
Cena wywoławcza 93.440,00 zł
ZGODNIE Z MPZP JEST TO TEREN ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, USŁUG TURYSTYKI

dodatkowe informacje dotyczące zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
• wysokość zabudowy-do 2 kondygnacji w tym poddasze
użytkowe nie wyżej niż 9,0 m
• geometria dachów-pochyłe dwu-lub wielospadowe
• nachylenie połaci dachowych - do 45º
• powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki
• powierzchnia biologicznie czynna-minimum 40% powierzchni działki
W działce 532/18 położona jest siec wysokiego ciśnienia, a dla sieci tej ustanowiona jest strefa ochronna o szerokości 20 m, na której obowiązuje zakaz budowy. Zbycie
działki nr 532/18 nastąpi pod warunkiem, że nabywca ustanowi na rzecz właściciela gazociągu nieodpłatne i na czas
nieokreślony prawo przesyłu gazu.
CENA NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁA OBNIŻONA O 20 %

I PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 23.09.2010r.
II PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 27.012011r.
Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się
w dniu 19 kwietnia 2011 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 15 kwietnia 2011r.
W dniu przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
INFORMACJE TEL. (094) 3726254
nieruchomosci@czaplinek.pl
Czaplinek, 15 marca 2011r.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
na terenie Miasta Czaplinka
Informujemy, że w dniach 8 i 9 kwietnia 2011 r.
(piątek i sobota) Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku
przeprowadzi na terenie miasta Czaplinka zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych.
Mieszkańcy bezpłatnie będą mogli oddać stare meble, tapczany i materace zalegające w domach, strychach
i piwnicach. Zaznaczamy, ze akcja nie obejmuje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tego typu
odpady będą odbierane w późniejszym terminie).
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
08.04.2011 r. - 09.04.2011 r.
Miejsce zbiórki
Czaplinek, ulica: Zbożowa, Rzeźnicka, Czarnkowskiego, Grunwaldzka, Poznańska, Bydgoska, Osiedle
700 – lecia, Kamienna, Komunalna,
Ceglana, Pławieńska, Leśników,
Bema, Studzienna, Wałecka, Spokojna, Dworcowa, Kolejowa, Kościuszki, Chrobrego, Gdańska,
Warmińska, Tartaczna, Kaszubska,
Pomorska, Mazurska, Żuławska,
Toruńska, Osiedle Wiejska
Czaplinek, ulica: Rynek, Sikorskiego, Ogrodowa, Moniuszki, Górna, Jagiellońska, Apteczna, Jeziorna, Słoneczna, Młyńska, Rzeczna,
Długa, Drahimska, Szczecinecka,
Polna, Pięciu Pomostów, Wąska,
Kręta, SM Osiedle Wieszczów, SM
Osiedle Wałecka

Termin zbiórki

8 kwietnia 2011 r.
(piątek)

9 kwietnia 2011 r.
(sobota)

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
przez mieszkańców w określonych wyżej terminach przy
istniejących kontenerach na odpady komunalne,
a w przypadku osiedli domków jednorodzinnych przed posesją, najpóźniej do godziny 11.00 w planowanym dniu zbiórki. Zebrane odpady zostaną wywiezione nieodpłatnie do
Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce.
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Marian Jerzy Rutowicz

JAK PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU?

I KROK – WYBIERZ ORGANIZACJĘ.
Wybierz organizację posiadającą status pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1 % swojego podatku
z wykazu przygotowanego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej do dnia 31 grudnia br. Na liście znajdą się organizację, które miały status organizacji pożytku publicznego
na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2010 roku) i które mają prawo otrzymać 1 %
II KROK – DANE ORGANIZACJI POTRZEBNE DO
PRZEKAZANIA 1 %
dokładna nazwa organizacji, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wszystkie informacje o organizacjach pożytku publicznego można znaleźć ww. wykazie
organizacji mających status organizacji pożytku publicznego
na dzień 30 listopada 2010r. opublikowanym w drodze obwieszczenia przez MIPS http://mpips.gov/bip/index.php?
idkat=2268 oraz na stronach internetowych: Ministerstwo
Sprawiedliwości http://opp.ms.gov.pl/ Departamentu Pożytku Publicznego http://bopp.pozytek.gov.pl/ UWAGA! Podatnik może przekazać odpis 1 % tylko dla jednej organizacji,
nie można podzielić swojego 1 % między kilka organizacji.
III KROK – WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1 % PODATKU
Wypełnij odpowiedni formularz PIT ( PIT 28, PIT 36,
PIT 36L, PIT 37, PIT 38) i ustal wysokość należnego podatku. Po wyliczaniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia
w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego
wpisujemy nazwę i numer, pod jakim widnieje w KRS organizacja,
UWAGA! Kwota przekazywana organizacji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.
IV KROK - REZULTAT
Pieniądze - 1 % pieniądze należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

ORGANIZACJE Z GMINY CZAPLINEK
Kiwanis International Klub Czaplinek Nr KRS: 00000207446
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Nr KRS: 0000278582 z dop.: Komenda Hufca Czaplinek
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile
Numer KRS: 0000061527 z dop.: T05 dotyczy Czaplinka lub
z dopiskiem S09 dotyczy Trzcińca
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Nr KRS 0000116212 z dopiskiem OSP Czaplinek.

TARGOWISKO MIEJSKIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zajmujących się handlem obwoźnym do korzystania z Targowiska Miejskiego w Czaplinku mieszczącego się w Czaplinku przy ul. Zbożowej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/179/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 lutego 2008 roku stawki
opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Czaplinek przedstawiają się następująco:
1. Przy ul. Zbożowej w Czaplinku:
a) od sprzedaży ze stoiska za 1m2 powierzchni zajętej lub rozpoczętej
- 1,50zł.
b) za każdy kolejny rozpoczęty m2 powierzchni powyżej 10m2 zajętej na sprzedaż warzyw i owoców
- 0,80zł.
c) od sprzedaży ze stołu zadaszonego o długości do 1,80m będącego wyposażeniem targowiska
- 6,00zł.
2. W innych miejscach:
a) od sprzedaży za miejsce nie przekraczające 5m2 powierzchni
- 13,00zł.
b) za każdy rozpoczęty m2 powyżej
- 2,00zł.
Agnieszka Kałamajska Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
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NASI PIŁKARZE

Zarząd Klubu L.K.S. Lech Czaplinek informuje że będzie rozgrywał swoje mecze rundy wiosennej IV ligi na boisku w Czaplinku
ul. Parkowa 2 w następujących terminach:
LECH - BAŁTYK Koszalin

26.03.2011 So. Godz. 1400
Godz. 15

00

LECH - DARZBOR Szczecinek

09.04.2011 So.

LECH - KLUCZEVIA Stargard

30.04.2011 So. Godz. 1500

LECH - LEŚNIK - ROSSA Manowo

25.05.2011 Śr.

Godz. 1700

LECH - DRAWA Drawsko Pom.

04.06.2011 So.

00

LECH - HUTNIK Szczecin

18.06.2011 So. Godz. 1700

Godz. 15

LECH II - KORONA Człopa

27.03.2011 Nd. Godz. 1300

LECH II - POGOŃ Połczyn Zdrój

10.04.2011 Nd. Godz. 1300

LECH II - CALISIA Kalisz Pomorski

17.04.2011 Nd. Godz. 1300

LECH II - JEDNOŚĆ Tuczno

01.05.2011 Nd. Godz. 1300

LECH II - GROM Giżyno

15.05.2011 Nd. Godz. 1300

LECH II - DRAWA Drawsko Pom.
LECH II - MIRSTAL Mirosławiec

29.05.2011 Nd. Godz. 1300
11.06.2011 So. Godz. 1800

L.K.S Lech II Czaplinek będzie rozgrywał swoje mecze rundy
wiosennej na boisku w Czaplinku - ul. Parkowa 2 w następujących terminach:
Zbigniew Florczak
Kierownik LKS LECH Czaplinek

NIERUCHOMOŚCI W SIECI
Lokalizacja działek gruntu w przestrzeni bywa niejednokrotnie zadaniem trudnym. W czasach rewolucji teleinformatycznej
gdy internet jest najpowszechniej stosowanym narzędziem do czerpania informacji oraz załatwiania codziennych spraw, coraz
większego znaczenia nabiera możliwość dostępu do szeroko pojętej informacji geoprzestrzennej. Przez wieki ludzie rysowali mapy i wykorzystywali je do orientacji w przestrzeni. Obecnie najpopularniejszym sposobem opisu przestrzeni są mapy cyfrowe oraz
systemy informacji geograficznej określane jako systemy informacji przestrzennej lub systemy informacji terenowej.
Przy pozyskiwaniu informacji o nieruchomościach, ich przybliżonych granicach, położeniu oraz ukształtowaniu terenu, praktycznym i prostym sposobem jest skorzystanie z portalu Geoportal dostępnego na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl.
Projekt Geoportal to infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, powstały wskutek implementacji
przez Polskę unijnej dyrektywy INSPIRE obowiązującej od 15 maja 2007 r., która ustanawia jednolitą infrastrukturę informacji
przestrzennej. Korzystając z Geoportalu uzyskamy między innymi informacje o :
- opracowaniach i danych geoprzestrzennych, w tym dane o charakterze katastralnym, które zawierają informacje dotyczące
geometrii działek ewidencyjnych,
- opracowaniach ortofotomap lotniczych i satelitarnych.
Portal udostępnia również mapy topograficzne, dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa, a także dane
z państwowego rejestru nazw geograficznych. Co istotne, korzystanie z informacji i funkcji Geoportalu jest darmowe,
a adresatem projektu jest każdy z nas. Poruszanie się po stronie internetowej nie jest skomplikowane, a pomaga w tym intuicyjnie zaprojektowane menu.
Misją przedsięwzięcia jest rozwój i kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencją rozwoju projektu będzie usystematyzowanie i ujednolicenie rozproszonych w instytucjach danych geoprzestrzennych niezbędnych do prowadzenia procesów
inwestycyjnych. Powszechny dostęp do informacji będzie miał wpływ na zwiększenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych i podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej danych geoprzestrzennych i dostępu do nich.
Wystarczy zatem otworzyć stronę www.geoportal.gov.pl, kliknąć zakładkę „mapy”, następnie wpisać nazwę miejscowości i
numer ewidencyjny działki gruntu aby zlokalizować nieruchomość w każdym miejscu Polski. Powiększając mapę, można także
przy pomocy zdjęć satelitarnych zaplanować na przykład trasę wycieczki rowerowej.
Tomasz Wilczyński
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki terenami

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 50 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

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie z Urzędu Miejskiego w Czaplinku wiadomości tekstowych sms
o ważnych wydarzeniach ( m.in. o nadchodzących zagrożeniach, załamaniu pogody, awariach prądu, gazu, wody, informacje
o sesjach i komisjach problemowych, imprezach kulturalnych ) wysyłanych na mój nr tel............................................................. .

Imię i nazwisko:………………………………………………………….……………………………………...
Czytelny podpis: ………………………………………………………………………………..………………
Data: ……………………………………………………………………………………………………………..
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Wykaz Referatów i Samodzielnych Stanowisk
Urzędu Miejskiego w Czaplinku

Referat Ogólnoorganizacyjny.
Biuro Obsługi Interesanta

Karolina Dyśkowska; Justyna Wenelska

czaplinek@czaplinek.pl

94 372 62 01

Małgorzata Gozdek

Kierownik Referatu

organizacyjny@czaplinek.pl

94 372 62 39

Referat Inwestycji i Budownictwa.
Marek Młynarczyk

Kierownik Referatu

inwestycje@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 705

94 372 62 41

smykm@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 704

94 372 62 36

giwojnoz@czaplinek.pl

tel. sł. 508 284 367

94 372 62 54

programy@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 711

94 372 62 13

turystyka@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 584

94 375 47 90

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Mieczysław Smyk

Kierownik Referatu

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
Zenon Giwojno

Kierownik Referatu

Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego.
Małgorzata Fedorowiat-Nowacka Kierownik Referatu

Referat Turystyki i Promocji
Monika Doroba

p.o. Kierownika Referatu

Referat Budżetu i Finansów.
Manuela Nowak

Zastępca Skarbnika Gminy

94 372 62 50

Referat Podatków.
Monika Poliwka

Kierownik Referatu

monikapoliwka@czaplinek.pl

94 372 62 56

Referat Spraw Obywatelskich.
Wiesława Odważna

Kierownik Referatu, pełnom. ds. niejawn. odwaznaw@czaplinek.pl

94 372 62 45

Samodzielne Stanowiska.
Adam Lutyński
Barbara Dąbrowska - Łątkowska
Anna Żywicka-Rachwał
Bożena Bujnowska
Beata Biegajło
Małgorzata Nowacka
Ireneusz Grzyb

Podins. zarządz. kryzys., sp. obr. i ob. cywil.
Podinspektor ds. oświaty
Inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
Podinsp. – koordyn. ds. dok.i GKPiRPA
Adm. Bezp. Inform. - Informatyk - kons.

kryzys@czaplinek.pl
oswiata@czaplinek.pl
zywickaa@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 712

tel. sł. 665 777 715
beata.biegajlo@czaplinek.pl
nowacka09@wp.pl
igrzyb@czaplinek.pl

tel. sł. 510 086 870

94 372 62 61
94 372 62 12
94 372 62 57
94 372 62 38
94 372 62 06
94 375 45 23
94 372 62 06

Straż Miejska.
Sylwester Grzybowski

tel. sł. 665 777 709

Komendant Straży Miejskiej

94 375 12 20

Pracownik ZDOR Barzkowice
Agnieszka Przeorska

Doradca z TZD w Drawsku Pom.

„BIULETYN INFORMACYJNY”

odr@czaplinek.pl

94 372 62 04

-

ZOSTAŁ WYDRUKOWANY NA ZLECENIE
URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU, UL. RYNEK 6, 78-550 CZAPLINEK

www.czaplinek.pl, e-mail: biuletyn@czaplinek.pl, tel. 094 372 62 00.
w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1 , tel. 502 532 969.

D R U K: Przedsiębiorstwo Prywatne GRAŻYNA - Waldemar Sopoćko
NAKŁAD: 2000 egz.
EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

