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OBSZARY NATURA 2000
W dniu 20 grudnia 2006 r. Rada Miejska w Czaplinku negatywnie zaopiniowała projekt wyznaczenia na terenie gminy Czaplinek w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 obszarów specjalnej ochrony ptaków o nazwie „Ostoja Drawska”
i
„Puszcza nad Gwdą”.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczana na
europejskim terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej
w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt
zagrożonych wyginięciem. W skład sieci wchodzą:
- obszary specjalnej ochrony ptaków wyselekcjonowanych na podstawie Dyrektywy Ptasiej,
- specjalne obszary ochronne (siedliska naturalne) wyselekcjonowane na podstawie listy siedlisk priorytetowych (Dyrektywy Siedliskowej).
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody obok
takich już istniejących jak park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, czy inne. Na terenie Gminy Czaplinek do tej formy
ochrony zaproponowano obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego
i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”. Obydwa te
obszary zostały włączone do specjalnego obszaru ochrony siedlisk
„Jeziora Czaplineckie” oraz do obszaru specjalnej ochrony ptaków
„Ostoja Drawska”.
Zaproponowane do objęcia Programem Natura 2000 obszary
pn. „Ostoja Drawska” i „Puszcza nad Gwdą” mogą utrudniać Gminie
realizację priorytetowych działań, jakimi jest swobodne wykorzystanie potencjału turystycznego, zagospodarowanie turystyczne brzegów naszych jezior, przede wszystkim jeziora Drawsko oraz wszelkich inwestycji przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju
Gminy Czaplinek.

JUBILEUSZ 10 – LECIA
Kabel – Technik Polska
Z okazji jubileuszu 10 – lecia Kabel – Technik Polska,
na początku roku Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek Pani
Barbara Michalczik odwiedziła największa firmę w Czaplinku.
Na ręce Prezesa Firmy Pana Andre Gestnera Burmistrz złożyła gratulacje wszystkim pracownikom i podziękowania za
dotychczasową współpracę.

DOPŁATY ZA DEMONTAŻ AZBESTU
Informujemy, że trwają prace nad tworzeniem zasad
rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań demontażu, odbioru i unieszkodliwiania pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na
terenie Miasta i Gminy Czaplinek.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ww. zasad zostanie
przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Czaplinku. O dopłaty
z GFOŚiG ubiegać się będą mogli mieszkańcy MiG Czaplinek
zamierzający przeprowadzić demontaż, odbiór poszycia dachowego i elewacji zawierających azbest.

DOPOSAŻENIE INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
Został zakończony II etap „Budowy zintegrowanego
systemu informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim”, w którym Gmina Czaplinek brała udział. Projekt realizowany przez Zachodniopomorską Regionalna Organizację Turystyczną w Szczecinie i uzyskał dofinansowanie
w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego” ze środków Urzędu
Marszałkowskiego.
W ramach przyznanych środków w Centrum Turystyki w Czaplinku zostały przeprowadzone prace modernizacyjne
oraz dokonano zakupu sprzętu biurowego oraz komputerowego. W budynku Urzędu Miasta i Gminy udostępniony zostanie
min. samoobsługowy kiosk informacyjny z bezpłatnym dostępem do Internetu. To już drugi kiosk multimedialny, dotychczas z podobnego urządzenia można korzystać w Centrum Turystyki.

Dyżury Urzędu Skarbowego
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim
informuje, że w związku ze zmianą przepisów podatkowych
i ograniczeniem obowiązku składania miesięcznych deklaracji
podatkowych, od dnia 01.01.2007 r. nie będą pełnione dyżury
podatkowe w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku
ul. Rynek 6.
Przewiduje się, że wzorem lat poprzednich, w okresie
składania zeznań podatkowych za 2006 r., oddelegowany pracownik Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania i deklaracje podatkowe w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.
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INFORMACJA W SPRAWIE
OPŁATY SKARBOWEJ

ROZPRAWA ADMINISTARCYJNA
W dniu 19 grudnia 2006 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Czaplinku odbyła się rozprawa administracyjna otwarta

Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek jako organ podatkowy
informuje
mieszkańców Gminy Czaplinek oraz podmioty gospodarwszczętego na wniosek firmy PRO KON STAL z siedzibą
cze mające siedzibę na terenie Gminy Czaplinek, że z dniem
w Szczecinie. Głównym celem rozprawy było wydanie decyzji
1 stycznia 2007 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedlistopada 2006 r. o opłacie skarbowej obowiązują nowe zasady
sięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji elemeni formy poboru opłaty skarbowej.
tów stalowych na działce nr 466/9 w m. Broczyno, obręb BroczyIstotne zmiany:
no, gm. Czaplinek.
dla społeczeństwa dotycząca toczącego się postępowania

W rozprawie udział wzięli przedstawiciele Salezjańskiego • Całkowita eliminacja znaków opłaty skarbowej,
Ośrodka Wychowawczego oraz Gimnazjum Towarzystwa Sale- • Wykreślenie weksli z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej,
zjańskiego im. Św. Jana Bosko z siedzibą w Trzcińcu, którzy
• Pobór opłaty skarbowej za czynności administracji rządowej
przedstawili swoje stanowisko w sprawie wybudowania, na sąi samorządowej w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy
siadującej z ośrodkiem i szkołą działce, zakładu produkcji eleUrzędu Miasta i Gminy w Czaplinku PBS O/Czaplinek
mentów stalowych.
86 8581 1027 0400 0505 2000 0003 za pośrednictwem banZ uwagi na brak przedstawicieli firmy PRO KON STAL
ków bądź poczty według obowiązujących cenników oraz taryf
rozprawę odroczono na inny termin, który zostanie uzgodniony
(w Pomorskim Banku Spóldzielczym w Czaplinku bez dodatkowych
ze wszystkimi stronami.
opłat).
Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiązać się będzie z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku
o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy
I PORZĄDEK NA TERENIE GMINY
zezwolenia.
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz
Wszystkich mieszkańców Gminy Czaplinek prosimy
zwolnienia
zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada
o przestrzeganie uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 2006 r. o opłacie skarbowej.

DBAJMY O CZYSTOŚĆ

gminy. Przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zachowanie porządku zarówno na posesji jak i w jej najbliższym otoczeniu.
Informujemy również, że do obowiązków właścicieli
zwierząt domowych należy m.in. sprzątanie nieczystości,
pozostawionych przez należące do nich zwierzęta z terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku i umieszczania ich w koszach i pojemnikach na odpady komunalne.
Złamanie obowiązku prowadzania psa na smyczy
oraz sprzątania nieczystości pozostawionych przez psa
podlega karze grzywnej do 250 zł.

PRACE SPOŁECZNIE -UŻYTECZNE
W projekcie budżetu Gminy Czaplinek na 2007 r. zabezpieczono kwotę 90 000zł na prace społecznie-użyteczne.
W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek na organizację
prac społecznie użytecznych do Powiatowego Urzędu Pracy w
Drawsku Pomorskim.
Rozpoczęcie prac społeczno-użytecznych planuje się
1 lutego br., a zakończenie 30 listopada br.

Informacje w sprawie opłaty skarbowej można uzyskać
w tut. UMiG w Czaplinku pod numerami telefonów:

•
•
•

Referat Budżetu i Finansów – tel. (094) 37 26 251
Referat Podatków - tel. (094) 37 26 256; 37 26 255
Urząd Stanu Cywilnego – tel. (094) 37 26 238
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.
1635).
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek
Barbara Michalczik

PRACE INTERWENCYJNE
W ramach prac interwencyjnych zatrudniono w Zakładzie
Gospodarki

Komunalnej

w

Czaplinku

7

osób

na

okres

od 8.01.2007r. do 6.04.2007r.
Osoby te zatrudnione będą przy pracach porządkowych
i remontowych na terenie miasta.
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WYBORY W SOŁECTWACH
W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji
władz Samorządów i Sołectw, Rada Miejska w Czaplinku podjęła
uchwałę w sprawie wyborów do organów samorządu
mieszkańców w Mieście i Gminie Czaplinek.
Zarządzono przeprowadzenie w okresie od 15 stycznia
2007r. do 09 marca 2007 r. wyborów do organów jednostek
pomocniczych samorządu mieszkańców Gminy Czaplinek
a) Osiedli : Nr 1, Nr 2 ,Nr 3, Nr 4
b) Sołectw :
Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Drahimek,
Głęboczek, Kołomąt, Kluczewo, Kuszewo, Łysinin, Łazice, Łąka,
Machliny, Nowe Drawsko, Niwka, Ostroróg, Piaseczno, Pławno,
Prosino, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Stare Drawsko, Stare Gonne, Trzciniec, Żelisławie, Żerdno.

GMINNA KOMISJA
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Z dniem 5 stycznia 2007r. Burmistrz Miasta i Gminy
w Czaplinku Zarządzeniem Nr 2/07 odwołał członków Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Czaplinku w składzie:
1) Agnieszka Kałamajska
2) Anna Goździelewska
3) Małgorzata Turczyk
4) Jan Nagórka
5) Arkadiusz Kornacki
W związku z koniecznością poszerzenia składu Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WODOCIĄG OSTRORÓG
W miejscowości Ostroróg, która leży na terenie Gminy
Czaplinek zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmowała się
Gmina Borne Sulinowo – (właściciel sieci wodociągowej
w m. Ostroróg), z ujęcia wody w m. Nobliny ( miejscowość graniczna z m. Ostroróg).
Gmina Borne Sulinowo całą gospodarkę wodno-ściekową
przekazała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. w Szczecinku. W chwili obecnej w przygotowaniu jest umowa pomiędzy PWIK Sp.z o.o. w Szczecinku, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czaplinku, (który zajmie się indywidualnym
rozliczaniem odbiorców wody w m. Ostrorog) na dostarczanie
wody do m. Ostroróg.
Obecnie trwają rozmowy pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Gminą Czaplinek dotyczące przekazania sieci wodociągowej
znajdującej się na terenie m. Ostroróg dla Gminy Czaplinek- wartość księgowa 17 833,33zł. netto.

ŁAGODNA ZIMA
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku, który
w trakcie zimy zajmuje się utrzymaniem ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta za zaoszczędzone środki z zimowego
utrzymania (za okres od 15.11.2006r.do końca roku 2006) zakupił 10 szt. pojemników plastikowych do piasku, które ustawiono na terenie miasta.
Gmina Czaplinek również mniej wyda na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Z budżetu Gminy w chwili obecnej na
ten cel nie wydano ani jednej złotówki, dla przykładu w całym
okresie zimowym 2005-2006 wydano na ten cel 12 000 zł.

o przedstawicieli wybranych środowisk lokalnych Burmistrz Miasta i Gminy wystąpiła do Klubów Abstynenckich, Zakładów
Opieki Zdrowotnej, szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisariatu Policji z prośbą o oddelegowanie przedstawicieli do pracy w
Komisji.
Z wytypowanych osób Zarządzeniem Nr 3/07 z dnia
4 stycznia 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy w Czaplinku powołała z dniem 5 stycznia 2007 roku Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku w następującym składzie:

1.

Agnieszka Kałamajska – przewodnicząca Komisji

2.
3.

Grażyna Grzonkowska – (Eskulap)

4.
5.

Andrzej Kilichowski – (Komisariat Policji)

6.

Anna Ławrynowicz – (Gimnazjum)

7.
8.

Małgorzata Machla – (MGOPS)
Wiesław Runowicz – (Klub AA Pomóż Mi)

9.

Zygmunt Skibicki – (Klub AA Ametyst)

Grażyna Juszczyk – Kucza – (Szkoła Podstawowa)

Jolanta Laaser – (Zespół Szkół)

10. Halina Wasylów – (Medyk)
Ustępującym członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składamy serdeczne podziękowania za trud,
poświęcenie, zaangażowanie oraz odwagę w podejmowaniu działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych Gminy
Czaplinek. Nowym członkom Komisji życzymy wytrwałości, wielu
sukcesów i satysfakcji z realizacji zadań ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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SPONSOR pomaga mieszkańcom
Dzięki Pani Marzannie Groblewskiej wrócił do nas SPONSOR,
który kilka lat temu finansował grupie najstarszych mieszkańców naszej Gminy wycieczki i inne atrakcje. W tym roku
SPONSOR przekazał na konto Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku
kwotę w wysokości 19.088,50 zł, którą również prosił wykorzystać na realizację projektu dla najstarszych mieszkańców Miasta
i Gminy Czaplinek.
Po rozmowach i ostatecznych uzgodnieniach ze SPONSOREM
realizowany projekt składać się będzie z dwóch części. Pierwsza
część, koncert kolęd i pastorałek, skierowany jest dla wszystkich
mieszkańców Miasta i Gminy Czaplinek.
Koncert ORKIESTRY KAMERALNEJ ACADEMIA działającej przy Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się 20 stycznia
2007 roku o godzinie 15.00 w Kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Czaplinku. ORKIESTRA KAMERALNA ACADEMIA działa już od 15 lat. Ma za sobą wiele świetnie przyjętych
występów zagranicznych. Jej muzycy, kierowani przez prof. Bohdana Boguszewskiego są znakomitymi fachowcami, filarami filharmonii. W koncercie uczestniczyć będzie 45 osobowy chór, 15 osobowa
orkiestra, dyrygent, chórmistrzyni i solista.
W drugiej części projektu, uroczystej kolacji z częścią artystyczną dzieci z Przedszkola w Czaplinku uczestniczyć będą główni
beneficjenci tzn. 90 osobowa grupa najstarszych mieszkańców naszej Gminy.

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Informujemy, że Burmistrz MiG Czaplinek przyjmuje interesantów w:

PRÓBA URUCHOMIENIA FILII
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
W CZAPLINKU

Mając na uwadze dobro mieszkańców, Burmistrz Miasta
i Gminy Czaplinek Pani Barbara Michalczik wystąpiła do Starosty
Powiatu Drawskiego z oficjalną prośbą o rozważenie możliwości
utworzenia w Czaplinku filii Wydziału Komunikacji. Gmina Czaplinek deklaruje pomieszczenie, wyposażenie oraz poniesienie niezbędnych kosztów instalacji łącza internetowego z oprogramowaniem. Obecnie oczekujemy na podanie przez Starostę wysokości kosztów uruchomienia filii.

DZIAŁKI NA OSIEDLU
„WIEJSKA”
W związku z dużym zainteresowaniem nabyciem działki
budowlanej informujemy, że sukcesywnie będziemy przygotowywać wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży i ogłaszać przetargi na osiedlu „Wiejska” w Czaplinku.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zostało
jeszcze 80 działek przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe w tym 16 pod zabudowę szeregową.
Informacje o ogłoszonych przetargach podawane są do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i na stronie internetowej
www.czaplinek.pl
Do dnia dzisiejszego od roku 2000 zostało sprzedanych
46 działek, w tym 32 oddano w użytkowanie wieczyste.
W chwili obecnych w trakcie sprzedaży tj. przygotowanych do zawarcia umów notarialnych jest 6 nieruchomości.
Na prace związane z uzbrojeniem tego terenu w infrastrukturę techniczną tj. instalację wodno-kanalizacyjną i deszczową poniesione zostały nakłady finansowe wynoszące
605.841,00 zł.
Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości oraz sposobu ich sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Czaplinku pod numerem tel. (094) 37 26 209 lub 37 26 254.

każdy wtorek – w godz. 9.00-11.00
każdy czwartek – 13.00-16.00

KOMUNIKAT
Informujemy, że w związku z dostarczaniem materiałów
informacyjnych do biuletynu z zewnątrz, Urząd zastrzega sobie
prawo dokonywania zmian w przesyłanych tekstach oraz wyboru
dostarczonych informacji. Informacje można przesyłać na
e-mail: biuletyn@czaplinek.pl,
lub dostarczać do Centrum Turystyki, ul. Rynek 1. tel./fax
375 47 90

UWAGA UŻYTKOWNICY
WIECZYŚCI
Przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2007 r.
należy uiszczać opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2007 r.
Termin płatności upływa 31 marca 2007 r.
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PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZAPLINEK

W PRAWO WŁASNOŚCI

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH

ogłasza przetarg nieograniczony

W CZAPLINKU

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca •
przy ul. Lipowej 23 oznaczonej nr dzia łki 222 o pow.
2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
0,3362 ha, KW 18120
w prawo własności wszystkie osoby fizyczne będące
cena wywoławcza : 55.200,00 zł.
w dniu wejścia w życie ustawy tj. 13 października 2005 r.
użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej na Zgo d ni e z MPZP d z i ałk a pr z e z nac z o na j e s t
cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznap od b ud ow nict w o mie s z ka niow e i og rod nict w o
czonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, mogą wystąpić z wnioskiem o przekształcenie do •
przy ul. Jesionowa 1 oznaczonej nr działki 232 o pow.
Burmistrza Miasta i Gminy
w Czaplinku.
0,1556 ha, KW 18120
Przypominamy jednocześnie, że podjęta została
cena wywoławcza : 31.400,00 zł.
uchwala Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXVIII/328/06 z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Zgo d ni e z MPZP d z i ałk a i p r z e z n ac zo na j e st
p od b ud ow nict w o mie s z ka lno –p e ns j ona t owe
bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkaniowe.
Wnioski należy składać w sekretariacie UMiG wraz z •
przy ul. Jarzębinowej 10 oznaczonej nr działki 367 o pow.
oryginalnym odpisem z księgi wieczystej i kserokopią doku0,1071 ha, KW 18120
cena wywoławcza : 21.600,00 zł.
mentu potwierdzającego nabycie prawa użytkowania wieczystego.
Zgo d ni e z MPZP d z i ałk A p r z e z n ac zo na j e st
p od b ud ow nict w o mie s z ka niow e , j ed norod z i nne

OPŁATY ZA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU

Przetarg odbędzie się 1 5 l u t e g o 2 0 0 7 r . o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6

Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku przypomina,
że z dniem 31 stycznia 2007 roku mija termin złożenia
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
oraz uiszczenia opłaty I raty z tytułu korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w terminie do dnia 31 stycznia 2007 r. a także nie złożenie oświadczenia o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych w tym terminie spowoduje
wygaśnięcie z mocy prawa posiadanych zezwoleń

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%

zgodnie

z art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego do
PBS o/Czaplinek 868581 1027 0400 0505 2000 0003 w terminie
do dnia 12 lutego 2007 r. – włącznie i okazanie dowodem
wpłaty w dniu przetargu.
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.
INFORMACJE TEL. (094 ) 372 62 54 lub 372 62 09

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 167, poz. 1372
z późn. zm.) Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy w Czaplinku pok. nr 2 tel. 094 37 26 245.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
z jedynie uzasadnionej przyczyny.

biuletyn informacyjny
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KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIE GMINY
CZAPLINEK

Wspaniałą inicjatywą wykazali się mieszkańcy Machlin, którzy w ramach pomocy sąsiedzkiej z otrzymanych od ZNM materiałów wyremontowali mieszkanie. Dzięki tej pomocy poszkodowani
mieszkańcy Machlin Święta Bożego Narodzenia mogli spędzić

Gmina Czaplinek przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Czaplinek na okres 01.01.2007 – 31.12.2009”.
Dokonano wyboru wykonawcy, którym został Powszechny
Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Szczecinku Centrum Obsługi Klienta w Drawsku Pom. przy cenie ofertowej brutto
113.751,00 zł.

w swoim domu.
Niepokojąca w ostatnim okresie ilość zdarzeń pożarowych
w budynkach mieszkalnych, spowodowała, że na szczeblu Gminy
rozpatruje się możliwość powołania trójek kontrolnych, których
zadaniem będzie wizytowanie obiektów budowlanych pod względem bezpieczeństwa p.pożarowego.

POŻAR W SYLWESTRA
W nocy z 31.12.2006 na 01.01.2007 roku ok. godziny 23

30

w wielorodzinnym budynku przy ul. Rzeźnickiej 7 w Czaplinku,
wybuchł pożar. Ogień rozprzestrzenił się po klatce schodowej
i poddaszu użytkowym, a przypuszczalną przyczyną zdarzenia
była nieszczelność komina. Budynek zamieszkują 24 osoby,
a w feralna noc w mieszkaniach przebywało 20 lokatorów i ich
gości. W trakcie prowadzenia samodzielnej ewakuacji mieszkańców, poszkodowane zostały cztery osoby, które niezwłocznie zostały objęte opieką medyczną.
W akcji gaśniczej brały udział dwa zastępy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czaplinku oraz zastęp Jednostki Ratowniczo
– Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
Akcję gaśniczą zakończono w Nowy Rok o godzinie 2 15.
Po chwilach grozy, służby ratownicze opuściły teren nieruchomości objętej pożarem, mieszkańcy natomiast zostali na miejscu bez
gazu, prądu i wody. Procedury śledcze, oceny rzeczoznawców
spowodowały, że zarządzający budynkiem ZNM w Czaplinku,
zmuszony był do pozostawienia lokatorów bez w/w. mediów na
przynajmniej dwa kolejne dni.
Władze czaplineckie gwarantują wsparcie w wykonaniu
remontu zniszczonych części budynku, ZNM zajął się szybką organizacją najpilniejszych robót i napraw, a najbardziej poszkodowanym pomocy udzielił MOPS w Czaplinku. Lokatorom szczerze
współczujemy

i

życzymy

szybkiego

doprowadzenia

swo-

ich mieszkań do stanu używalności.
W dniu 21-12-2006 roku miał miejsce pożar budynku
mieszkalnego w miejscowości Machliny.
Przyczyną pożaru były również wadliwe kominy dymowe.

POMOC POWSZECHNEGO
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
W miesiącu grudniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń udzielił Gminie Czaplinek wsparcia finansowego na cele ochrony przeciwpożarowe w wysokości 5000 złotych.

Dzięki szybkiemu zauważeniu zagrożenia i błyskawicznej inter-

Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zakup

wencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Machlinach, budynek urato-

38 szt. węży gaśniczych, które zostaną rozdysponowane wśród

wano, a szacunkowe straty wyniosły ok. 2000 złotych. >>>>

jednostek OSP z największymi brakami w tym wyposażeniu.

biuletyn informacyjny
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WNIOSKI NA DOŻYWANIE DZIECI
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku
informuje, że od 02.01.2007 r. przyjmuje wnioski rodziców
o dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
Stosowny

wniosek

wraz

z

kompletem

zaświadczeń

•

Serwis poświęcony pracy. Będzie pozwalał korzystać mieszkańcom z regionu z podstawowych usług takich jak ogłoszenia dla
poszukujących pracy jak i poszukujących pracowników. Również
będą zamieszczane artykuły tematyczne oraz linki i opisy ciekawych serwisów.

•

o dochodach całej rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie
podania należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z ww. pomocy mogą skorzystać rodziny, w których dochód

e- praca

e-turystyka

Serwis poświęcony Turystyce, zawierający informacje o turystyce
z regionu oraz informacje o ofertach wczasów, agroturystyki,
noclegach itp.

netto na osobę nie przekracza kwoty 526,50 zł
Termin składania wniosków na dożywianie na drugi
semestr upływa 09.02.2007 r.

KALENDARZ IMPREZ NA 2007

ZASIŁEK RODZINNY
Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, które jeszcze nie
złożyły wniosków o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, które w roku szkolnym 2006/07 rozpocz ęły roczne

Informujemy, że przystąpiono do tworzenia kalendarza
imprez GMINY CZAPLINEK na 2007 r. W związku
z tym prosimy przedstawicieli klubów sportowych, organizacji społecznych,
stowarzyszeń, itd., o zgłaszanie do Urzędu Miasta i Gminy swoich propozycji i projektów. Odpowiednio wcześnie zgłoszenie własnych propozycji umożliwi lepszą ich koordynację i stworzenie
jednego, spójnego kalendarza imprez dla Gminy.

przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówkę" mogą ubiegać się
o ww.

dodatek. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Podstawa prawna:

W sprawie tej prosimy kontaktować się z Centrum
Turystyki,
ul. Rynek 1 tel./fax 094 375 47 90
turystyka@czaplinek.pl

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 222 poz. 1630).

„TURYSTYKA - WSPÓLNA SPRAWA"
Szkolenia i doradztwo dla turystyki dofinansowane z EFS

W SIECI CZ@PLINKA
W

ramach

realizacji

projektu

nr

Z/2/2.32/

I/1.5/487/05 pn. „W sieci Cz@plinka” dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 12.00

W województwie zachodniopomorskim od sierpnia 2006 r.
realizowany jest projekt "Turystyka - wspólna sprawa". To
pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla
branży turystycznej. Skorzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów, które wspierają rozwój turystyki, takich jak:
organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

odbędzie się spotkanie z lokalnymi gestorami branży turystycznej, na którym zaprezentowany będzie portal Wrota Czaplinka.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności branży oraz pod-

W ramach portalu Wrota Czaplinka powstaną serwisy tematycz-

niesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce. Służy temu
wielki program szkoleń. Program szkoleń obejmuje:

ne:

•
•

•

e-urząd

turystycznych w formule sieciowej, tj. we współpracy różnych podmiotów działających na jednym obszarze,

e- gospodarka

Serwis poświęcony gospodarce, będzie zawierał informacje
o biznesie z regionu oraz informacje o ofertach inwestycyjnych
i warunkach ich realizacji.

>>>>>>>>>>>

tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów

•

różne zagadnienia związane z zarządzaniem produktem

i przedsiębiorstwem turystycznym, języki obce.

>>>>>>>>
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Wśród tematów szkoleń są m.in.: rozwój turystyki w regionie dzięki współpracy partnerskiej, skuteczny marketing turystyczny, źródła finansowania projektów turystycznych. W ramach szkoleń językowych do wyboru są cztery języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Każdy uczestnik może skorzystać
z konsultacji indywidualnych lub grupowych w zakresie tematów omawianych na szkoleniach.
Oferta projektu to nie tylko szkolenia i doradztwo. W ramach projektu powstaną grupy partnerskie, składające się
z przedsiębiorców, samorządowców oraz organizacji działających
w branży – wszystkich, którym zależy na rozwoju turystyki. Ich
zadaniem jest tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych
produktów turystycznych w ścisłej współpracy partnerów w danym regionie.
W wyniku starań Gminy Czaplinek o utworzenie lokalnej
grupy partnerskiej, która zajmować się będzie stworzeniem nowych markowych produktów turystycznych w dniach 17, 24
i 30 stycznia 2007 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 na
sali posiedzeń tut. Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się
cykl spotkań grup partnerskich.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH LOKALNYCH
GESTORÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH WARSZTATOWYCH ORAZ DO ZGŁASZANIA SWOICH PROPOZYCJI, POMYSŁÓW MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYZNYCH DLA GMINY CZAPLINEK.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku osobą odpowiedzialną za realizację projektu TURYSTYKA WSPÓLNA
SPRAWA jest Sekretarz Pani Katarzyna Szlońska – Spirin,
która zainteresowanym udzieli bliższych, szczegółowych informacji
na powyższy temat.

OPEROBUS
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do korzystania ze
specjalnej linii autobusowej Operobus, który zawita do miejscowości na trasie Szczecinek – Szczecin, by przywieźć publiczność
na przedstawienie operowe a po przedstawieniu bezpiecznie odwieźć do domu. Przez całą podróż towarzyszyć będzie pilot.
Repertuar tegorocznych oper rozpoczoł się już od 6
stycznia i jest dostępny w Centrum Turystyki przy ul. Rynek 1
w Czaplinku.
Rezerwacja biletów na przedstawienie nie później niż 5
dni przed spektaklem w kasie Opery na Zamku, tel. (094)
4 888 333, posługując się hasłem – „Operobus”, podać imię
i nazwisko oraz miejscowość.
Gmina Czaplinek wsparła program Operobus w roku bieżącym kwotą 1.000 zł.

U W A G A PODATNICY
Wszystkim podatnikom podatku od środków transportowych przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji DT-1
wraz z załącznikiem i wpłacenia bez wezwania I raty podatku do
dnia 15 lutego 2007 roku na konto U M i G w Czaplinku
Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział Czaplinek
86 8581 1027 0400 0505 2000 0003

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO
Przypominamy producentom rolnym, że składanie wniosków wraz
z fakturami o zwrot części podatku akcyzowego za okres od
1 września 2006 r do 28 lutego 2007 r należy składać od 1 marca
2007r do 31 marca 2007r w tutejszym UMiG (pokój nr 9).
Faktury winny zawierać:
-imię i nazwisko producenta rolnego, NIP, ilość zakupionego
oleju napędowego w litrach.

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Barbara Michalczik wraz z Zastępcą Robertem Aleszko, uczestniczyli w uroczystościach wigilijnych:
- Koła Polskiego Związku Emertytów, Rencistów i Inwalidów
w Czaplinku, które odbyło się 19 grudnia br. W spotkaniu wzięło
udział blisko 60 osób z terenu naszej Gminy.
- Klubu Seniora, które odbyło się 20 grudnia br. w Czaplineckim
Ośrodku Kultury. Na uroczystość przybyło przeszło 80 osób. Spotkanie uświetnił występ artystyczny III klasy, S.P. w Czaplinku.
- Sołtysów Gminy Czaplinek, które odbyło się 21 grudnia br.
w sali narad UMiG.
- Członków Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Ametyst" wraz
z sekcją rodzin osób niepełnosprawnych, które odbyło się 21 grudnia br.
- Na świąteczne spotkanie, przybyły także przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek.
- Harcerze z KH ZHP w Czaplinku przekazali na r ęce Pani Burmistrz
Betlejemskie Światło Pokoju.
- Dla osób bezdomnych i samotnych MiG Czaplinek w dniu 22 grudnia.
- Stowarzyszenia Pokolenia oraz Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych koła w Czaplinku.
- Uczniów i pracowników SP w Kluczewie w dniu 22 grudnia.
- Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czaplinku, które
odbyło się 16 grudnia w Szkole Podstawowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek otrzymała również zaproszenie
na jasełka szkolne, które odbyły się 19 grudnia w Szkole Podstawowej w Machlinach.

biuletyn informacyjny
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UTRZYMANIE DRÓG
W OKRESIE ZIMOWYM

Odśnieżanie i posypywanie ulic chodników
dróg gminnych i powiatowych w okresie zimy
na terenie miasta Czaplinka

2006/2007

Poniżej prezentujemy kolejności odśnieżania ulic i dróg MiG Czaplinek.

Droga
KR A J O W A n r
20
Drawsko Pom. – Szczecinek
ul. Złocieniecka plac 3
– Marca
ul. Dąbrowskiego
ul. Al. 7 – go KPP

WOJEWÓDZKA
W granicach administracyjnych miasta
Ul. Wałecka
Ul. Długa
Ul. Drahimska
Ul. Pławieńska

WOJEWÓDZKA
Nr 163 Wałcz – Kołobrzeg
Nr 171 Czaplinek –
Barwice
Nr 177 Czaplinek Mirosławiec

Odpowiedzialny
RDK Szczecinek
Tel. dyż
37 40 358

Nr 1969 Rzepowo –
Siemczyno
Nr 1970 Rzepowo –
Głęboczek – Siemczyno
Nr 1285 Czarne Wielkie –
Polne
Nr 1977 Dr. Nr 20 –
Rakowo
Nr 2000 Czaplinek – N.
Kaleńsko
Nr 2005 Broczyno –
Byszkowo
Nr 2006 Trzciniec – do
dr. Nr 163

II – jezdnia odśnieżona na całej szerokości i na całej
długości posypana

RDW Drawsko II – jezdnia odśnieżona na całej szeroPom.
Tel. dyż. 602 103
737
36 339 34
Odpowiedzialni:
A. Rejman
Tel. 36 337 58
kom. 602 400 947
Zb. Majchrowicz
Tel.
0 602 400 948
J. Lipski
kom. 602 400
949

ZDP Drawsko
Pom.
Tel. 36 332 83
kom. 602 895
008
Zb. Kot
Tel. 36 702 89
kom.
607 144 060
W. Massel
Tel. 375 59 91
kom. 607 144
090
R. Badziągowski
Tel. 375 42 54
kom. 608 157
956

I

II

III

Rynek

Parkowa

Osiedle Spokojna

Sikorskiego

Grunwaldzka

Osiedle Tartaczna

Zejście od ul. Moniuszki do Gimnazjum
Ogrodowa

Poznańska

Osiedle 700 – lecia

Moniuszki

Sł. Zienkiewicz
Tel. 37 23 940
kom. 604 458 344

POWIATOWA
Nr 1964 N. Worowo –
Kluczewo
Nr 1095 Ogartowo –
Sikory
Nr 1282 Barwice –
Kluczewo
Nr 2001 Czaplinek –
Czarne Małe
Nr 2002 Czarne Małe Łysinin

Standard zimowego utrzymania dróg (opis)

kości i na całej
długości posypana

III – jezdnia odśnieżona na całej szerokości
i posypana na:
skrzyżowaniach
z drogami
odcinki dróg
o pochyleniu> 4%
przystankach autobusów
innych miejscach
ustalonych przez
zarząd drogi

V – odśnieżony co
najmniej jeden pas
ruchu, jezdnia posypywana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

Bydgos ka
Apteczna

Pilska
Kamienna

Jagiellońska

Górna

Młyńska

Przystanek PKS

Bema

Jeziorna

Szczecinecka

Leśników

Czarnkowskiego

Polna

Kochanowskiego

Słowackiego

Wałecka – chodniki
j.n.*

Rzeźnicka

Komunalna

Słoneczna

Kręta

Dworcowa

Pięciu Pomostów

Kolejowa

* ul. Wałecka – zwalczanie skutków zimy na chodnikach – na odcinkach: strona lewa od Szkoły Podstawowej wraz z wysepką do ul. Kościuszki strona prawa od kontenera TP S.A. do ul. Bydgoskiej, od

ul. Poznańskiej do budynku

ul. Wałecka 56, od ul. Kochanowskiego do ul. Słowackiego.
Powyższe ulice utrzymuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. Ulice i
chodniki wyznaczone do utrzymania w 1-ej kolejności winny być zabezpieczone
do godz. 7.00. Bezpośredni nadzór nad realizacją sprawuje:

Kazimierz Kulik tel. dyżurny 375 -50-13 i kom.. 697 776 683
Przypomina się właścicielom, administratorom, dzierżawcom
nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku,
przez oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanie-

VI – jezdnia zaśnieżona, prowadzi się
odśnieżenie interwencyjne w zależności od potrzeb,
jezdnie posypywane
po odśnieżeniu w
miejscach wyznaczonych przez ZD

czyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości.(art.
5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku we granicach Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.)

Pozostałe drogi powiatowe

Odśnieżanie interwencyjnie w zależności od potrzeb

Pozostałe drogi gminne - zamiejskie

Odśnieżanie interwencyjne w zależności od potrzeb
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DYŻURY RADNYCH
Rady Miejskiej w Czaplinku
Lokal przy ul. Rynek 1 w Czaplinku
Klub Radnych „Dla Czaplinka”: Anna Minkiewicz, Andrzej
Szwaja, Andrzej Wesołowski, Marian Zalipski
Dyżur: każdy pierwszy piątek miesiąca w godz 17.30- 18.30
Klub Radnych PSL: Roman Gajewski, Bogdan Kalina, Stanisław
Kuczyński, Andrzej Polewacz, Władysław Wojtowicz
Dyżur: każda pierwsza środa miesiąca w godz. 17.00- 18.00
Klub Radnych „Niezależni”: Wacław Mierzejewski, Kazimiera
Waracka, Ryszard Mrówka
Dyżur: każda pierwsza środa miesiąca w godz. 9.00- 10.00
Klub Radnych „Niezależny Ruch Samorządowy”: Ewa Sobczak, Sebastian Matułojć, Zdzisław Łomaszewicz
Dyżur: każdy drugi piątek miesiąca w godz. 17.00-18.00

Radny Wacław Mierzejewski
ul. Rynek 1 (wejście od ul. Sikorskiego) w Czaplinku:
w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 900-1000
Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wałecka 56 w Czaplinku:
- w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 1530-1630

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI
W dniu 28 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek Barbara Michalczik wraz z Zastępcą Robertem Aleszko,
uczestniczyli
w
świąteczno-noworocznym
spotkaniu
z przedsiębiorcami z terenu Gminy Czaplinek. Spotkanie to było
okazją do dyskusji na temat problemów i potrzeb z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Na zakończenie spotkania Burmistrz, Barbara Michalczik, złożyła wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

DYŻURY RADNYCH KLUBU „NIEZALEŻNI”

ZŁOŻONE PROJEKTY

w 2007 roku:
Radny Ryszard Mrówka

Gmina Czaplinek w ramach przynależności do Związku
miejscowość
Broczyno
Ostroróg
Czarne Małe
Łysinin
Miłkowo

data
10.01
12.06
07.02
14.09
07.03
10.10
04.04
14.11
09.05
12.12

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uczestniczy w przygotowaniu

godzina

miejsce

1700-1800

świetlica OSP

1600-1700

świetlica

wego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty” - INTERREG IIIB.

00

16 -17

świetlica

2.

1600-1700

świetlica

1600-1700

do uzgodnienia

00

następujących projektów:
1. Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku solnego- markoŚladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicz-

nej oferty turystycznej - INTERREG IIIA.

PODZIĘKOWANIE

R a d na Ka z imie ra Wa ra c k a

W dniu 16 grudnia na czaplineckim deptaku odbył się Jarmiejscowość

data

godzina

miejsce

Siemczyno

06.01
06.06

1800-1900

świetlica

Piaseczno

02.02
04.09

1500-1600

świetlica

Rzepowo

10.03
01.10

1500-1600

świetlica

kę bożonarodzeniową.

Głęboczek

03.04
03.11

1500-1600

świetlica

mi osobami zaangażowanymi w organizację Jarmarku

Kaleńsko

02.05
04.12

1500-1600

świetlica

Jarmaku.

mark Świąteczny, podczas którego można było zakupić produkty regionalne, wyroby rękodzielnictwa lub choinkę. Jarmarkowi
towarzyszył koncert kolęd i pastorałek. Na rozgrzanie Ochotnicza
Straż Pożarna serwowała grochówkę z kuchni polowej oraz kawę
i herbatę. Równocześnie na czaplineckim rynku otwarto szopBurmistrza MiG Czaplinek spotkała się ze Wszystkii serdeczne podziękowała osobą za pomoc w organizacji
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WYBORY W PZW
W dniu 16 grudnia 2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Sprawozdawczo –Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW
w Czaplinku. Podczas Zgromadzenia podsumowano działalność
w roku 2006 oraz przyjęto zadania na rok 2007.
W związku ze złożoną rezygnacją przez Prezesa
Pana Marka Andreasika oraz członków Zarządu Koła, odbyły
się wybory nowych władz.
1. Piotr Milko
- Prezes Zarządu Koła,
2. Anna Marszałek
- wiceprezes ds sportu,
3. Mieczysław Sobczak
- wiceprezes ds młodzieży,
4. Leszek Skocz
- sekretarz,
5. Piotr Kukuła
- skarbnik,
6. Robert Powierski
- gospodarz, rzecznik dyscyplinarny,
7. Józef Gębka
- członek,
8. Jerzy Marszałek
- członek.

„CHOINKA W LESIE”
Zima to ciężki okres dla zwierząt leśnych. Uczniowie klasy
II „c” i III ZKS ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku mając na uwadze dobro zwierząt postanowili im pomóc. Wspólnie z członkami
Koła Łowieckiego „Myśliwiec” w Czaplinku oraz nauczycielkami
paniami – Beatą Węgrzynowską oraz Żanetą ChamarczukSiwek „wyprawili” choinkę w lesie.
Dzieci i myśliwi (A. Fudała, A. Tobiasz i A. Podstawski),
19 grudnia 2006r. w ramach zajęć lekcyjnych, złożyły

w paśniku

przyniesioną przez siebie żywność dla zwierząt leśnych, rozłożyły
sól w „lizawkach” a potem dosadzały w lesie drzewka owocowe.
Całą akcję zakończyło prawdziwe myśliwskie ognisko z kiełbasą
i herbatą prawie z kociołka.
Atrakcją wycieczki był również sam transport dzieci do lasu,
bowiem zostały one dowiezione starą, dobrą, a przez niektórych
całkiem zapomnianą „bonanzą”. Dzieci składają podziękowania dla
organizatorów, którym było Koło Łowieckie "Myśliwiec" w Czaplin-

PIERWSZE GRZYBY

ku, jak i rodzicom uczniów za to, że wyrazili zgodę na uczestnictwo
dzieci w tak pożytecznej ale i mądrej akcji.

Mieszkance Gminy Czaplinek Pani Helenie Jeruzalskiej
udało się znaleźć dużą, jak na tę porę roku ilość gąsek, podgrzybków i boczniaków. Mieszkanka Czaplinka jest miłośniczką
codziennych spacerów i jak sama twierdzi uwielbia las i grzyby.
W ubiegłych latach informacja o znalezisku Pani Heleny znalazła
się na łamach gazet. Wtedy to udało się znaleźć piękny okaz
prawdziwka niespotykanych rozmiarów.
Pani Helenie gratulujemy i życzymy kolejnych przygód na
leśnych szlakach

PODZIĘKOWANIA
DLA 6-LATKÓW
W dniu 8 stycznia br. Pani Burmistrz Barbara Michalczik
oraz Pani Sekretarz Katarzyna Szlońska-Spirin odwiedziły przedszkolaków przy ul. Grunwaldziej. Celem spotkania było podziękowanie wychowawcom i przedszkolakom za przygotowanie świątecznych ozdób choinkowych na czaplineckim deptaku.

BIEG PO ZDROWIE
Stowarzyszenie "Złocieniecki Klub Karate Kyokushin-Kan"
zaprasza wszystkie chętne osoby do wspólnego biegu nad
brzegiem jeziora Drawsko, który odbędzie się 13.01.2007r.
(sobota).
Start o godz. 11.00 z przystani MKS na plażę. Następnie
krótki trening połączony z rozciąganiem i powrót.
Zapraszamy wszystkie Stowarzyszenia oraz osoby prywatne do włączenia się w tę inicjatywę. W przypadku opadów atmosferycznych bieg nie odbędzie się.
Bliższe informacje i szczegóły pod nr: 604 789 648 po 15.30 Marek Aleszko Zapraszamy do odwiedzania Naszej strony www.karatezlocieniec.pl
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
14 stycznia 2007 r. rusza kolejny, XV Finał akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy prowadzą aukcje,
z których dochody przekazywane są na cele charytatywne. W tym roku po raz drugi będą zbierane środki dla ratowania życia dzieci
poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania pierwszej pomocy. W licytacjach udział może wziąć każdy.
Gmina Czaplinek w imieniu mieszkańców MiG Czaplinek wystawia na aukcję wyrób lokalny, jakim jest

Miód Drahimski
Słój z pięcioma litrami miodu zapakowany w ręcznie wykonaną drewnianą skrzynkę, trafił na stron www.allegro.pl, gdzie zostanie
zlicytowany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na aukcji pojawi się również oferta Pana Zbigniewa Mikiciuka, właściciela Zamku Drahim w Starym Drawsku.

Honorowy Kasztelan Zamku Drahim,
który zostanie uroczyście wręczony zwycięzcy podczas inauguracyjnej imprezy „600-lecie Starostwa Drahimskiego”, otwierającej coroczny cykl imprez o nazwie „Lato z Histori ą”. Wystawiony tytuł obejmuje bezpłatny pobyt na Zamku Drahim, możliwość organizacji
własnej imprezy, bezpłatne wstępy na imprezy organizowane na zamku. Zapraszamy do aukcji.
Gmina Czaplinek wystawia również na aukcje,

fotel,

który przez lata zdobił gabinet Burmistrza Miasta i Gminy Czapli-

nek. Fotel i wiele innych przedmiotów wylicytować będzie można 14 stycznia br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury. Dochody ze sprzedaży przekazane zostaną na cele charytatywne, na konto WOŚP.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do przekazywania różnych rzeczy do licytacji, która odbędzie się w Ośrodku Kultury
w dniu 14.01.2007r.

Czaplinecki Ośrodek Kultury zaprasza na

XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
początek godz. 16.00
W programie : Zespół Rockowy ,,DAYLIGHT”, Studio Tańca To-To, Teatr ,,YES” w sztuce ,,Królewna Śnieżka i
krasnoludki”, Julia Jaworska – skrzypce, Adrian Sobczak - taniec BREAK DANCE, Studio Piosenki TO – TO, Krzysztof Urlich - ,,Kwadrans z gitarą pełną niespodzianek”, Zespół rodzinny Rutkowskich - ,, BEZ ATU”, Teatr BAJERA- stoisko z gadżetami WOŚP.
Kwestować będą wolontariusze – uczniowie LO w Czaplinku

„BIULETYN INFORMACYJNY”

- ZOSTAŁ WYDRUKOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA
I GMINY W CZAPLINKU, UL. RYNEK 6,

www.czaplinek.pl , e-mail: biuletyn@czaplinek.pl, tel. 094 375 47 90.
w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1 , tel. 502 532 969.

78-550 CZAPLINEK

D R U K: Przedsiębiorstwo Prywatne GRAŻYNA - Waldemar Sopoćko
NAKŁAD: 1000 egz.

EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

