X/VII-VIII/2007

OTWARCIE HALI
WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W CZAPLINKU

19 października 2007 r

Barbara Michalczik, Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek oraz Stanisław Kuczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku serdecznie zapraszają do hali widowiskowo - sportowej (ul. Wałecka 49 –
wjazd od Szkoły Podstawowej) na UROCZYSTE OTWARCIE OBIEKTU.

W programie:

- 1200 – Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek, przywitanie zaproszonych gości, prezentacja multimedialna na temat prowadzonej inwestycji "Budowa hali widowiskowo-sportowej".
- 1245 – uroczyste otwarcie oraz poświęcenie hali
- 1300 - zwiedzanie obiektu

- 1600-2400- wręczenie wyróżnień, gratulacji zasłużonym dla sportu i kultury z terenu Miasta i Gminy Czaplinek
oraz pucharów za rozgrywki sportowe, występ teatru tańca zakręconego, orkiestra dęta, pokaz karate, zabawa.
Pierwszy mecz rozegrają Nauczyciele kontra Kabel Technik Polska.

W programie m.in.

Mariusz Pudzianowski —Mistrz Świata STRONG MAN!!
Józef Warchoł –wielokrotny mistrz Polski i Europy w KICK BOXINGU!!
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Informacje z Urzędu
OGŁOSZENIE
Zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu
Nr 103/2007 z 26.09.2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy
Czaplinek, przystąpiono do opracowania budżetu na
rok 2008.
Wytyczne, oraz formularze wniosków do budżetu można pobrać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy ul. Rynek 6,
pokój nr 7. Druki znajdują się również
w BIP na stronie
www.czaplinek.pl.

KONTROLA RIO
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.), Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Z dniem 18 września br. przedstawiciele Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie rozpoczęli kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Czaplinek. Przewidywany
termin zakończenia kontroli 25 listopada 2007 r.

OBWODNICA
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na petycję mieszkańców Czaplinka w sprawie konieczności budowy obwodnicy poinformował (po 15 miesiącach), że w planach inwestycyjnych GDDKiA na najbliższe
lata budowa obwodnicy Czaplinka w ciągu drogi krajowej nr 20 nie jest ujęta. Zwrócono się ponownie z zapytaniem czy petycja mieszkańców dot. budowy obwodnicy dla
drogi wojewódzkiej Nr 163 została przekazana wg właściwości
do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W odpowiedzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że petycja
została przekazana wg właściwości do ZDW. Obecnie oczekujemy na odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Konieczność budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka,
Burmistrz przedstawił podczas „VIII Edycji Polsko-Niemieckiej
Konferencji ANTIKON Architektura Ryglowa – wspólne dziedzictwo 2007” oraz na spotkaniu w Drawsku Pom. z udziałem
przedstawicieli Wojewody, Zarządcy Dróg Krajowych, Burmistrzów, Wójtów Gmin, przez które przebiega droga Nr 20.
Uczestnicy spotkania wystosowali petycję do Ministra
Transportu w sprawie zmniejszania środków na remonty i modernizację tej drogi.

ŚWIATOWE DNI TURYSTYKI
Tegoroczne obchody, które odbyły się na Pojezierzu
Drawskim, zorganizowała Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, którego Gmina jest członkiem.
Obchody rozpoczęły się 26 września w Drawsku Pomorskim. W trakcie uroczystości Poseł na Sejm RP Stanisław
Wziątek oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Marcin Sychowski wręczyli odznaki „Za Zasługi dla Turystyki” przyznane rzez Ministra Sportu i Turystyki. W kilkunastoosobowej
grupie odznaczonych osób znaleźli się także przedstawiciele
naszej Gminy: Katarzyna Szlońska-Spirin, Zbigniew Januszaniec. Zarząd SGiPPD złożył podziękowania Wiktorowi Wosiowi
za wieloletni wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia.
Ogłoszono również wyniki konkursu na „Najlepszego
Usługodawcę Branży Turystycznej na Pojezierzu
Drawskim”. Spośród obiektów Gminy Czaplinek uhonorowano:
- Ośrodek Wypoczynkowy "Nad Srebrnym" w Starym Drawsku - laureat
- Ośrodek Wypoczynkowy Wajk w Piasecznie - wyróżnienie
- "Zajazd Machliny" - wyróżnienie.
Wręczeń pamiątkowych grawertonów dokonał w imieniu przedstawicieli branży ubiegłoroczny laureat konkursu Pan
Krzysztof Kusa, właściciel OW „Kusy Dwór”.
Drugiego dnia obchodów Dnia Turystyki zaproszeni
goście oraz dziennikarze, podczas zorganizowanego po Pojezierzu stady tour, odwiedzili Czaplinek oraz Muzeum Zamku
„Drahim” w Starym Drawsku, gdzie odbył się pokaz walk
rycerskich.

SPOTKANIE BURMISTRZA Z ZNP
W dniu 20 września 2007r. odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czaplinku. Głównym tematem było
wprowadzenie zmian do Regulaminu określającego
wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
prowadzonych przez Gminę Czaplinek.
Po dokonaniu analizy wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli, za 8 miesięcy 2007 roku stwierdzono, że w 2007
roku nie ma możliwości wprowadzenia korzystnych dla nauczycieli zmian w Regulaminie określającym wysokość dodatków.
Uzgodniono, że zmiany do regulaminu zostaną opracowane w terminie pozwalającym na wprowadzenie zmian
w wynagrodzeniach nauczycieli od dnia 1 stycznia 2008r.

biuletyn informacyjny
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Informacje z Urzędu
OPŁATA ADIACENCKA
W związku z wybudowaniem
sieci wodnokanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym „Wiejska”
wszczęto postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość miała po ich
wybudowaniu.
Dla 37 nieruchomości stworzono warunki do podłączenia poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
Na dzień 24 maja 2006 r. tj. daty odbioru technicznego wykonanych robót było siedmiu właścicieli nieruchomości, którzy spełniali przesłanki ustawowe do ustalenia opłaty adiacenckiej. W stosunku do tych osób wszczęto postępowanie
o ustaleniu opłaty. Wydano cztery decyzje ustalające opłatę
adiacencką na łączną kwotę 20.570,- zł. Na wniosek dwóch
właścicieli nieruchomości rozłożono opłatę adiacencką na
cztery roczne raty. W toku załatwiania są trzy sprawy o ustaleniu opłaty. W stosunku do osób posiadających prawo użytkowania wieczystego w bieżącym roku zostanie zaktualizowana opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Opłata adiacencka jest unormowana w rozdziale 7 od art.143
do 148a w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z
późn.zm./. Stosownie do tych przepisów burmistrz może
w drodze decyzji administracyjnej ustalić opłatę adiacencką
każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Dotyczy to infrastruktury wybudowanej
z udziałem środków z udziałem środków Skarbu Państwa lub

SPRZEDAŻ DROGI
W związku ze sprzedażą przez Syndyka masy upadłości
Gminnej Spółdzielni w Czaplinku drogi wewnętrznej położonej
w obrębie ewidencyjnym 08 w Czaplinku, położonej przy ul.
Pławieńskiej na rzecz osoby fizycznej, Gmina z przyczyn
prawnych nie mogła skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości, a tym samym uwzględnić wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych Czaplinku i „TSC” S.C. w Czaplinku w sprawie zabezpieczenia dojazdu do magazynu i zakładu.
Jedyną możliwością zapewnienia dojazdu do nieruchomości jest ustanowienie służebności gruntowej przejazdu ustalonego w formie aktu notarialnego, bądź na drodze postępowania
sądowego. Gmina uczestniczyła w Radzie Wierzycieli wraz ze
Spółdzielnią Mieszkaniowa w Czaplinku, która opiniuje sprzedaż
majątku. Syndyk referując zamiar sprzedaży informował wierzycieli, iż brak jest zainteresowania wymienioną nieruchomością,
stąd wyrażono zgodę na sprzedaż z wolnej ręki.

WYMIANA DOWODÓW
OSOBISTYCH
W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem wymiany dowodów osobistych w sierpniu br. wprowadzono dodatkowe godziny przyjmowania wniosków
o wymianę - w każdy czwartek do godz. 17 00,
Do systemu SOO wprowadzono 10 576 formularzy dowodowych.
Dowodów ogólnie wydano 7 283 sztuk, a w okresie 01.01.30.09.07r. - 1 639. Na złożonych 808 wniosków, na wydanie

jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nierucho- oczekuje 277 sztuk, pozostałe oczekują na wydrukowanie
mości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne lub
w Warszawie.
leśne.
Jeszcze około 1 300 mieszkańców gminy powinno
Opłatę adiacencką wnoszą właściciele nieruchomości
i wieczyści użytkownicy, którzy wnieśli jednorazowo opłaty złożyć wnioski o wymianę dowodów. Ostateczny termin
roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

składania wniosków dowodów up ływa z dniem 31 grudnia 2007 r.

ZGODA SYNDYKA
W wyniku prowadzonych od kilku lat negocjacji Syndyk GS w upadłości wyraził zgodę na przekazanie na rzecz
Gminy, garaży położonych na działce 367/2 przy ul. Wałeckiej
i rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy.

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek
przyjmuje interesantów w:
każdy wtorek – w godz. 9.00-11.00
każdy czwartek – w godz. 13.00-16.00

biuletyn informacyjny
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PRACE INTERWENCYJNE

STAN BEZROBOCIA

W ramach prac interwencyjnych na okres od
07.09.2007 do 31.10.2007r. zatrudniono 20 osób. Osoby
te pracowały przy budowie chodnika w miejscowości Sikory
oraz przy infrastrukturze komunalnej i zieleni miejskiej.
Zakończono trzymiesięczny program zatrudnienia 14
osób w ramach robót publicznych, wykonujących pracę konserwacyjno-melioracyjne na terenie Gminy.
W ramach zadania wykonano odbudowę i konserwację rowów otwartych na ok. długości 12,8km. rurociągów
o długości 650mb, oraz cieków podstawowych tj kanał Czaplinek oraz Dobrzyca Leśna na ogólnej długości 1,2 km.
Wykonane roboty wpłynęły na poprawę stosunków wodnych
na powierzchni 280 ha gruntów rolnych i terenów zabudowanych.
Z dniem 17 września br. zorganizowano roboty publiczne na okres 2,5 miesiąca dla 5 pracowników, którzy wykonują roboty konserwacyjne urządzeń melioracji
wodnych w miejscowościach Kluczewo, Czarne Wielkie, Sikory oraz Broczyno.
W ramach prac społecznie użytecznych w lipcu zatrudniono 88 osób, sierpniu - 84, wrześniu - 99. W ramach przygotowania zawodowego zatrudniono w lipcu i sierpniu po 20
osób, wrzesień - 15 osób.

Wskaźnik bezrobocia dla powiatu drawskiego na koniec
czerwca 2007 r. wyniósł – 14,6 %, natomiast na koniec lipca
2007 r. 13,6 %.
Wskaźnik bezrobocia dla gminy Czaplinek:
- na koniec czerwca 2007 wynosi – 11,1 %
- na koniec lipca 2007 wynosi – 10,2%

POMOC dla mieszkańców
MiG Czaplinek
Z inicjatywy p. Z. Suberlaka oraz Z- cy Burmistrza
Gminy Barwice nawiązano wstępne rozmowy z Duńską Fundacją Prøject Öst dot. pozyskania darów dla mieszkańców
Gminy Czaplinek.
Wystąpiono z prośbą do Stowarzyszenia „Koszaliński
Bank Żywności ” o ponowne uwzględnienie i objęcie naszego
terenu wsparciem materialnym. Poinformowano, że partnerem Gminy Czaplinek odpowiedzialnym za zorganizowanie
transportu i rozdzielenie darów będzie Sekcja Osób Niepełnosprawnych działająca przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta
„AMETYST”.

DOCHÓD Z 1 HA

PRZELICZENIOWEGO

Z GOSPODARSTWA ROLNEGO W 2006 R

Miasto
i Gmina
Czaplinek

Ogółem

Zamieszkali na wsi

razem

kobiety

razem

kobiety

783

437

391

217

W okresie od 20.07.2007 r. do 28.09. 2007 r. 33 zakłady pracy
zgłosiły zapotrzebowanie na zatrudnienie 103 osób.
W tym samym czasie, w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
dokonano:
- 2 wpisy do ewidencji,
- 5 zmian w ewidencji,
- 2 wykreślenia z ewidencji.

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pracodawcom,
którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie jest przyzna-

wane na wniosek pracodawcy złożony do Burmistrza
Miasta
i Gminy,
w terminie 3 miesięcy od ukończenia
przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia
wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wynosi:
w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej
pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać, w UMiG pokój
nr 4, tel. 094 372 62 48.

W dniu 20 września br. ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2006 r. Zgodnie z treścią w.w. obwieszczenia dochód ten w 2006 r. wyniósł 1.898 zł tj.
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TERMOMODERNIZACJA
Szkoły Podstawowej w Czaplinku
W związku z brakiem naboru wniosków w br. do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w uzgodnieniu z Komisją
Rozwoju Gospodarczego postanowiono środki zarezerwowane
na udział Gminy w projekcie, przeznaczyć na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.

W ramach postępowania przetargowego dokonano
wyboru wykonawcy robót na wymianę 21 okien w sali sportowej przy szkole od strony południowo-zachodniej, w tym 10
dużych okien w sali od strony parku, przy czym ich wysokość
zostanie zmniejszona o 2/5 wysokości dotychczasowej.
Wartość robót wynosi 106.000 zł. z terminem realizacji do 15.11.2007r.

BUDOWA INSTALACJI
wodno-kanalizacyjnej
na trasie Stare Drawsko- Drahimek
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku
którego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „SANITEX” Jan i Elżbieta
Zdrzałka z Gorzowa Wlkp. Wybór wykonawcy przedłużył się
z powodu wniesienia protestu przez jednego z oferentów.
Gmina odrzuciła wniesiony protest jako bezzasadny, a protestujący nie złożył odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.

Wartość wynosi 992.660,10zł.
Wejście na teren budowy będzie możliwe po dokonaniu
ponownych uzgodnień z nowym właścicielem działki 52/22
w m. Drahimek, który warunkuje swoją zgodę od przekazania
na jego rzecz przez Gminę części drogi wewnętrznej na terenie
gospodarstwa. Do czasu rozstrzygnięcia wniesionej propozycji
roszczeniowej prace nie będą mogły być rozpoczęte, a wykonanie ich w m. Drahimek w roku 2007 jest zagrożone.

PRZEBUDOWA

ULICY Studziennej

Z początkiem sierpnia br. rozpoczęto prace związane
z przebudową ul. Studziennej o nawierzchni z brukowca. Wykonawcą robót jest firma „EKO-BET” Sp. z o.o. ze Złocieńca

za kwotę 311.198,38 zł. Ponieważ ulica Studzienna znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków rodzaj
nawierzchni, zakres robót został wskazany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie. Z tego
powodu również wszelkie prace wykonywane w pasie drogowym wymagają stosownych uzgodnień z WKZ.
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REMONTY ULIC I DRÓG
GMINNYCH
Remonty ulic miejskich: Gmina zaprosiła wykonawców
do składania ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych
dróg
na
terenie
miasta
i gminy zarządzanych przez Gminę Czaplinek. Wpłynęła tylko jedna oferta – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Remonty Dróg
i Mostów Piotr Massel, ul. Dąbrowskiego 1/2, 78 -550 Czaplinek.
Z wykonawcą została podpisana umowa na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich oraz drogi do
m. Niwka. Zadanie wykonano do 30.09.2007r.
Remonty dróg gruntowych: W dniu 04.09.2007r. Gmina
dokonała rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i wyboru
oferenta na wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie
gminy Czaplinek. Za najbardziej korzystną została uznana oferta
firmy Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic, Zbigniew Kowalczyk,
ul. Wasznika 13, 78-550 Czaplinek. Wykonawca przystąpił do remontu dróg gruntowych gminnych, w oparciu o posiadane możliwości finansowe Gminy w m. Cichorzecze, Czarne Wielkie, Drahimek, Łąka, Karsno, Miłkowo, Prosino, Rzepowo, Siemczyno, Żerdno i Żelisławie. Zakończenie zadania ustalono na 15.10.07r.

REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH
W zakresie remontów świetlic wiejskich przygotowano
dokumentacje remontowe, oraz zaproszono 6 firm do złożenia ofert na wykonanie zadań jak nizej:
Czarne Wielkie- wykonanie podłogi w sali wiejskiej
(termin realizacji zadania październik 2007, oraz wykonanie
projektu budowlanego na wykonanie sanitariatów (realizacja
2008r.),
Czarne Małe- przygotowano dokumentację na wymianę poszycia dachu na świetlicy wiejskiej.
Machliny– wykonano dokumentację na wykonanie
remontu poszycia dachu, oraz docieplenie ściany szczytowej.
Zlecono wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Prosinku.
Termin wykonania zadania ustalono do 30 października
2007 r.

KWATERA ŻWP
7 września 2007r. zakończono prace polegające na wymianie 20 płyt nagrobkowych na kwaterze wojennej ŻWP.
Gmina na wykonanie zadanie, po złożeniu stosownego
wniosku otrzymała środki z Rady Ochrony Pamięci Walki
i Męczeństwa w wysokości 10 tys. zł.

biuletyn informacyjny
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OŚWIETLENIE DROGOWE

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI

Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” w Karlinie
- obsługujący oświetlenie drogowe wykonał w bieżącym roku
19 nowych punktów oświetlenia tj. ul. Poznańska przejście
obok firmy B.S i w ul. Pięciu Pomostów. Do końca bieżącego
roku wykonanych zostanie kolejnych 15 nowych punktów
w miejscowościach na terenie Gminy: 4 szt. Motarzewo,
3 szt. Piaseczno, 8 szt. Głęboczek
W sprawie oświetlenia parkingu przy ul. Pławieńskiej interweniowaliśmy od czerwca br. Powodem ostatniej awarii
był uszkodzony kabel ziemny, który naprawiono dopiero
10 września br.

I MŁODZIEŻY

MUR OPOROWY
W UL. SZCZECINECKIEJ-POLNEJ
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w drodze
decyzji nakazał Gminie Czaplinek naprawę ogrodzeń i stanowiących część konstrukcyjną murów oporowych w terminie
6 miesięcy oraz wyłączenie z użytkowania odcinka chodnika
ulicy Szczecineckiej do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Gmina Czaplinek złożyła odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego wnosząc o jej uchylenie.
Uzasadnienie: obowiązek naprawy murów oporowych obciąża
zarządcę drogi powiatowej – Starostę Drawskiego zgodnie
z art. 25 ustawy o drogach publicznych„budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg
różnej kategorii wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym … należy do zarządcy drogi
wyższej kategorii „
Obecnie oczekujemy na decyzję Inspektora Wojewódzkiego.

26 czerwca br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na
zadanie publiczne: Przeciwdziałanie patologiom społecznym –
zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym na czas wakacji w domach od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. Oferty były zbierane do 26 lipca br. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i po zaopiniowaniu
ofert przez komisję opiniującą zostały przydzielone następujące
dotacje:
Związek Harcerstwa Polskiego na zadanie pn. „Twoja
wiedza Twój sukces – przez wypoczynek, sport i terapię do
lepszego życia” – 5 tys. zł,
Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku na zadanie
„Wakacyjna przygoda z OSP w Czaplinku” – 6 tys. zł,
Czaplinecki Ośrodek Kultury na zadanie pn.
„Wakacyjna przygoda na mojej wsi” – 9 tys. zł. Dzięki tym dotacjom wyżej wymienione organizacje i instytucje zorganizowały dla dzieci min. wycieczki do Kołobrzegu, zajęcia sportoworekreacyjne, zajęcia sportowo-pożarnicze, zajęcia w świetlicach
wiejskich, liczne konkursy z nagrodami. Z zajęć prowadzonych
przez OSP, ZHP i CzOK łącznie skorzystało 257 dzieci.
Z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz z budżetu MGOPS dofinansowano wyjazdy do Kołobrzegu i Międzyzdrojów dzieci nie uczestniczących
w zajęciach organizowanych przez CZOK.
Półkolonie były również zorganizowane przez Oratorium
św. Jana Bosko i trwały od 23 do 27 lipca br. W ramach półkolonii organizowane były liczne zajęcia sportowe, edukacyjnohistoryczne, profilaktyczne oraz wycieczki do Kołobrzegu
i Świdwina. W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci.
W Gminnym Centrum Informacji w okresie wakacji letnich
prowadzone były zajęcia pn. „Zabawa z komputerem”. Dzieci
uczyły się podstawowej obsługi komputera, korzystały z internetu, poprzez zabawę poznawały historię Czaplinka.

ORGANIZACJA RUCHU na ulicy Ogrodowej
Wprowadzona zmiana organizacji ruchu na okres sezonu letniego dot. wyłączenia z ruchu pojazdów samochodowych na
odcinku ul. Ogrodowej łączącym ul. Sikorskiego z ul. Długą przyniosła pozytywne rezultaty dla bezpieczeństwa ruchu pieszego
mieszkańców i odwiedzających nas turystów.
W związku z trwającą przebudową skrzyżowania na Placu 3–Marca – budową ronda i zamknięciem ul. Długiej, została
utrzymana obowiązująca organizacja ruchu. W celu uzyskania opinii mieszkańców na temat organizacji ruchu na ulicy Ogrodowej
na stronie Internetowej Gminy Czaplinek uruchomiono sondę w sprawie wyłączenia z ruchu pojazdów samochodowych na tej
ulicy.
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WYBORY 2007
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZAPLINEK
z dnia 14 września 2007r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. nr 46, poz. 499 z poźn. zm. ) – podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
Nr

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

obwodu

Miasto – ulice: Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa,
Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasz1

2

3

4

5

6

tanowa, Kręta, Leśników od Nr 1 do Nr 21, 23, 25, 27, Lipowa, Młyńska,
Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów,
Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna,
Szczecinecka, Wąska, Wiejska.

Gimnazjum
w Czaplinku
ul. Słoneczna 27

Miasto – ulice: Bydgoska, Ceglana, Czarnkowskiego, Jana Długosza,
Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16,

Czaplinecki Ośrodek Kultury
w Czaplinku

18, 20,20a, Komunalna, Kolejowa, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Pławieńska, Poznańska, Rzeźnicka, Spokojna, Pawła Wasznika, Zbożowa,
Złocieniecka

ul. Pławieńska 1a
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Miasto – ulice: Generała Józefa Bema, Chrobrego, Gdańska, Kaszubska,
Kościuszki, Leśników Nr 22, 24, 26, 28, Mazurska, Pomorska, Tartaczna,

Szkoła Podstawowa
w Czaplinku

Toruńska, Studzienna, Wałecka, Warmińska, Żuławska.

ul.Wałecka 49

Gmina – ulice: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Staszica, Żeromskiego

Zakład Budżetowy
Przedszkoli w Czaplinku

Gmina – miejscowości: Czarne Małe, Cichorzecze, Karsno, Kołomąt,
Kuszewo, Łazice, Łąka, Łysinin, Niwka, Piekary, Pławno, Psie Głowy,

ul. Grunwaldzka 5b
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Czaplinku

Ostroróg, Sikory, Stare Kaleńsko, Studniczka, Wełnica, Zdziersko, Żelisławie

ul. Pławieńska 18

Gmina – miejscowości: Głęboczek, Piaseczno, Rzepowo, Siemczyno,
Wrześnica.

Sala wiejska
w Siemczynie

Gmina – miejscowości: Brzezinka, Czarne Wielkie, Drahimek, Kluczewo – ulice: Białego Orła, Gminna, Górna, Kościelna, 5 –go Marca, Polna,
7

8

Kolonia Kluczewo, Kuźnica Drawska, Nowe Drawsko, Prosino, Prosinko,
Stare Drawsko, Stare Gonne, Sulibórz, Żerdno.
Gmina – miejscowości: Broczyno, Byszkowo, Dobrzyca Mała, Kamienna Góra, Kosin, Machliny, Miłkowo, Motarzewo, Nowa Wieś, Podstrzesze,
Trzciniec, Turze.

Szkoła Podstawowa
w Kluczewie

Budynek Przedszkolny
w Broczynie

Lokale wyborcze czynne będą od godz. 600 - 2000
Burmistrz Mia sta i Gminy
Barbar a Michalczik
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WYBORY 2007
Adresy i numery telefonów
Obwodowych Komisji Wyborczych
działających na terenie miasta i gminy Czaplinek
w dniu 21 października 2007 r.

Umieszczanie plakatów
Uprzejmie informuję, że dla celów prowadzenia kampanii wyborczej, związanej z wyborami do Sejmu RP i Senatu

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słonecznej 27 – tel. 094 375 57 35

RP zarządzonymi na 21 października 2007 r.,

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Czaplineckim Ośrodku Kultury w Czaplinku przy ulicy Pławieńskiej 1a
– tel. 094 375 5506

2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 – tel. 094 375
56 55

cze na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach,

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Zakładzie
Budżetowym Przedszkoli w Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej 5b
– tel. 094 375 51 03

cy nieruchomości.

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czaplinku przy ul. Pławieńskiej 18 –
tel. 094 375 50 01

prawny posiada Gmina Czaplinek, w których mogą być

Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 z siedzibą w sali wiejskiej w Siemczynie – tel. 094 375 45 23

1. Na terenie miasta Czaplinka są to:

- Obwodową Komisję Wyborczą nr 7 z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Kluczewie – tel. 094 375 89 18
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 z siedzibą w budynku
Przedszkolnym w Broczynie – tel. 094 375 87 17
Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie jest
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 195
Numery telefonów do Komisji: 094 340 44 04 fax
094 342 50 86
094 341 06 23

WYBORCO!
Do dnia 11.10.2007r. można składać wnioski przez wyborców przebywających czasowo na obszarze Gminy lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców. Wnioski można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy
Czaplinek w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.
Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed
dniem wyborów Urząd Miasta i Gminy, który sporządził spis
wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia do oddania głosu w innym miejscu niż wynikałoby
to z adresu zameldowania.
Zaświadczenia wydaje się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Czaplinku pok. Nr 2 w godzinach pracy Urzędu do 19.10.2007
r.

Komitety Wy-

borcze mogą zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z 12 kwietnia
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr
46, poz. 449 z późn. zm.) umieszczać plakaty i hasła wyborurządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych
wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarząd-

Informuję, że ustaliłam następujące miejsca, do których tytuł
umieszczane plakaty i hasła wyborcze.

bramy budynków:
ul. Wałecka 11, 17,
ul. Długa 6, 7, 14, 28,
ul. Generała Władysława Sikorskiego 10,
ul. Słoneczna 25,
ul. Moniuszki 34,
ul. Szczecinecka 8,
ul. Drahimska 9.
2. Na terenie gminy są to:
tablice ogłoszeń w miejscowościach: Stare Drawsko,
Nowe Drawsko, Stare Gonne, Żerdno, Prosino, Łazice, Czarne Wielkie, Sikory, Kołomąt, Kluczewo, Łysinin, Ostroróg, Psie Głowy, Żelisławie, Prosinko,
Pławno, Głęboczek, Niwka, Siemczyno, Piaseczno,
Trzciniec, Machliny, Rzepowo, Broczyno, Kuszewo,
Byszkowo, Drahimek, słup ogłoszeniowy w miejscowości Czarne Małe.

Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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WYBORY 2007
TRANSPORT NA WYBORY
DO SEJMU RP i DO SENATU RP w dniu 21 października 2007r.
MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

OSTRORÓG

10,45

ŁYSININ

10,55

CZARNE MAŁE

11,00

ŁAZICE

11,10

NOWE DRAWSKO

14,00

STARE DRAWSKO

14,05

DRAHIMEK

14,10

PROSINO

15,00

PROSINKO

15,05

KOL.CZARNE WIELKIE

10,50
PRZYSTANEK PKS

LOKAL WYBORCZY
SKR Czaplinek

KLUCZEWO

KLUCZEWO

CZARNE WIELKIE

11,00

STARE GONNE

11,05

KUSZEWO k/p.Malarskiego

12,30

KUSZEWO skrzyż.

12,35

SIKORY

12,40

KOŁOMĄT od strony
m. Sikory

12,45

GŁĘBOCZEK

14,30

RZEPOWO

14,40

PIASECZNO

14,45

PSIE GŁOWY

10,00

PŁAWNO

10,10

ŁĄKA

13,00

KAMIENNA GÓRA

11,30

BYSZKOWO

11,35

TRZCINIEC

11,40

NOWA WIEŚ

12,45

MOTARZEWO

12,55

MACHLINY

13,05

MIŁKOWO

13,15

STARE KALEŃSKO

10,00

ŻELISŁAWIE

10,10

WRZEŚNICA

11,00

SIEMCZYNO

NIWKA

11,45

SKR CZAPLINEK

KUŹNICA DRAWSKA

13,00

ŻERDNO

14,00

KARSNO

15,15

SKR Czaplinek

SIEMCZYNO

SKR Czaplinek

BROCZYNO

SKR CZAPLINEK

KLUCZEWO
SKR CZAPLINEK
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WYBORY 2007
ZARZĄDZENIE NR 101/07
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Na podstawie art. 48 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2a, ust. 6 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1.
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 21 października 2007 r. powołuję następujące Obwodowe Komisje Wyborcze:
1. Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 z siedzibą w Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słonecznej 27, w składzie:
1)
Wioletta Żwirko zam. Czaplinek
2)
Andrzej Polewacz zam. Czaplinek
3)
Weronika Matus zam. Sikory
4)
Mariola Bożena Lewandowska zam. Czaplinek
5)
Elżbieta Latosińska zam. Siemczyno
6)
Elżbieta Mieczysława Florczyk zam. Czaplinek
7)
Jolanta Teresa Czapiga zam. Czaplinek
2.
Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 z siedzibą
w Czaplineckim Ośrodku Kultury w Czaplinku przy ulicy
Pławieńskiej 1a, w składzie:
1)
Marcin Kowalski zam. Czaplinek
2)
Ewa Maria Kowalczyk zam. Machliny
3)
Anna Natalia Sobieszczuk zam. Trzciniec
4)
5)
6)
7)

Eugenia Szastko zam. Czaplinek
Sabina Stanisława Smyk zam. Czaplinek
Andrzej Wasilewski zam. Czarne Wielkie
Janina Gąszcz zam. Czaplinek

3.
Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 z siedzibą
w Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej
49, w składzie:
1)
Zygmunt Skibicki zam. Czaplinek
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bogdan Jan Rudzki zam. Czaplinek
Anna Polewacz zam. Czaplinek
Marcin Olaf Krężołek zam. Czaplinek
Halina Ewa Wasilewska zam. Czaplinek
Barbara Kowalska zam. Czaplinek
Aleksander Józef Fudała zam. Czaplinek

4.
Obwodową Komisję Wyborczą nr 4 z siedzibą
w Zakładzie Budżetowym Przedszkoli w Czaplinku przy
ul. Grunwaldzkiej 5b, w składzie:
1)
Maria Halina Skowron zam. Czaplinek
2)
Teresa Jadwiga Andreasik zam. Czaplinek
3)
Marta Ziomek zam. Czaplinek
4)
Izabela Joanna Krężołek zam. Czaplinek
5)
Barbara Anna Wierzbicka zam. Czaplinek
6)
Zygmunt Roch Szepietowski zam. Czaplinek
7)
Anna Janina Bronis zam. Czaplinek
5.
Obwodową Komisję Wyborczą nr 5 z siedzibą
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czaplinku przy ul.
Pławieńskiej 18, w składzie:
1)
Jerzy Wach zam. Czaplinek
2)
Krystyna Rudzka zam. Czaplinek
3)
Dariusz Barna zam. Czaplinek
4)
Iwona Nurkiewicz zam. Czaplinek
5)
Mieczysław Henryk Durmaj zam. Sikory
6)
Helena Jeruzalska zam. Czaplinek
7)
Bogdan Jan Kalina zam. Czaplinek
6.
Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 z siedzibą w
sali wiejskiej w Siemczynie, w składzie:
1)
Ryszard Derbot zam. Czaplinek
2)
Kazimierz Kuzio zam. Rzepowo
3)
Łukasz Piotr Lutyński zam. Czaplinek
4)
Bartłomiej Rachmaciej zam. Czaplinek
5)
Danuta Sobkowska zam. Czaplinek
6)
Kazimiera Waracka zam. Siemczyno
7)
Adam Jerzy Czernikiewicz zam. Czaplinek
Obwodową Komisję Wyborczą nr 7 z siedzibą
7.
w Szkole Podstawowej w Kluczewie, w składzie:
1)
Bogusław Robert Parzuchowski zam. Czaplinek
2)
Czesław Andrzej Chochoł zam. Stare Drawsko
3)
Waldemar Matus zam. Sikory
4)
Piotr Paweł Oleszkiewicz zam. Czaplinek
5)
Elżbieta Trzcińska zam. Kluczewo
6)
Mieczysław Józef Doroń zam. Kluczewo
7)
Barbara Walentyna Rogala – Kluska zam. Kluczewo
8.
Obwodową Komisję Wyborczą nr 8 z siedzibą
w budynku Przedszkolnym w Broczynie, w składzie:
1)
Brunon Bronk zam. Czaplinek
2)
Alicja Gryglewicz zam. Machliny
3)
Aleksandra Ziomek zam. Czaplinek
4)
Jerzy Roman Głowacki zam. Czaplinek
5)
Renata Katarzyna Dębowska zam. Broczyno
6)
Katarzyna Monika Mazurek zam. Czaplinek
7)
Bożenna Zalipska zam. Czaplinek
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Informacje z Urzędu
REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY
Druga i zarazem ostatnia runda negocjacji w sprawie
regionalnych programów operacyjnych zakończyła się pod
koniec sierpnia br. dla pięciu województw. Negocjacje dla
pozostałych zakończyły się pod koniec września br.
Jako ostatnie, negocjowane były programy RPO z Komisją Europejską województw mazowieckiego i zachodniopomorskiego.
Po przyjęciu programów prze Komisję Europejską
i Zarządy Województw – Rada Ministrów w drodze uchwały
określi zakres i warunki dofinansowań.
Po odpisaniu kontraktów przez Ministra Rozwoju Regionalnego z Marszałkiem o dofinansowanie RPO środkami
pochodzącymi z UE i budżetu Państwa, dopiero zostaną
ogłoszone pierwsze konkursy czyli nabór wniosków.
Nastąpi to w ostatnim kwartale br.
Najwięcej problemów było z zapisami dot. NATURA –
2000. Inwestycje, które będą negatywnie oddziaływały na te
obszary nie będą mogły być współfinansowane ze środków
RPO.

ZMIANA PLANU
zagospodarowania przestrzennego
Województwa Zachodniopomorskiego
Zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego zainteresowani mogą

zgłaszać wnioski do planu w terminie do 30 października 2007 r. na adres:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
lub
Wydział Infrastruktury
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego, ul. Mickiewicza 41,
70-383 Szczecin.

REALIZACJA PROJEKTÓW
TOWN TWINNING
Jednym z programów umożliwiających współpracę międzynarodową obywateli UE jest Town Twinning – Partnerstwo
Miast. Gmina Czaplinek na początku 2007r. złożyła wniosek do
tego program na dofinansowanie pobytu gości z niemieckich
miast partnerskich, którzy będą uczestniczyć w uroczystej gali
sportu.
Wniosek uzyskał opinie pozytywną i otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.490 euro.
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych wspólnie przeprowadziły konkurs na projekt
realizowany w miejscowościach do 6000 mieszkańców - KULTURA BLISKA 2007 (Chrońmy dziedzictwo kulturowe).
Udział w konkursie polegał na zgłoszeniu projektu, którego istotą była troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania
o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi.
Miło nam poinformować, że projekty złożone przez
Szkołę Podstawową w Kluczewie i Teatr „Kotelioty”
z Czaplinka otrzymały dofinansowanie w kwocie po
6.000 zł. Projekt Szkoły Podstawowej w Kluczewie pt.
„Cmentarze – pamięć, obecność, znak” zakłada uporządkowanie
starych,
zaniedbanych,
poniemieckich
cmentarzy
w Kluczewie i Broczynie, wydanie informatorów o historii i tradycji tych miejscowości, postawienie tablic informacyjnych,
a przez to poprawę estetyki wsi.
Projekt Teatru „Kotelioty” pt. „Pieśń o średniej wsi”
zakłada odtworzenie i przywrócenie łemkowskich korzeni kulturowych społeczności obecnie zamieszkałej we wsi Rzepowo.
W ramach projektu odbywać się będą cykliczne spotkania
mieszkańców Rzepowa, podczas których prowadzone będą
warsztaty śpiewu i haftu krzyżykowego, zostanie wydany folder
informacyjno-promocyjny o wsi. Dzięki projektowi zostanie
utworzony również zespół „My ze Średniej Wsi” wykonujący
pieśni dawne, pieśni w języku ukraińskim zapamiętane przez
najstarszych mieszkańców Rzepowa.
Zakończono realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu
„Pożyteczne wakacje”.
>>>>>>
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Projekty realizowały dwa sołectwa: Łąka i Trzciniec.
Projekt sołectwa Łąka „W poszukiwaniu tradycji naszego
regionu” zakładał zapewnienie dzieciom atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego.
Dzieci w ramach projektu brały udział w zajęciach prowadzonych w Żelisławskim Zapiecku, zwiedziły Izbę Muzealną
w Czaplinku, osadę średniowieczną „Sławogród” oraz ruiny
zamku Drahim w Starym Drawsku. Dzięki tym zajęciom i wycieczkom dzieci poznały historię naszego regionu. Głównym
celem projektu sołectwa Trzciniec pn. „Podwórko moich
marzeń” było utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw.
Dzięki
uzyskanej
dotacji
zakupiono
materiały
i urządzenia potrzebne do realizacji projektu. Wszystkie prace
związane z montażem i urządzeniem placu zabaw wykonali
bezpłatnie mieszkańcy sołectwa.
„CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA
WSIACH”
Zgłoszony przez Gminę Czaplinek projekt na remont
i wyposażenie świetlicy OSP w Machlinach do programu
„Centra kształcenia na odległość na wsiach” realizowany
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 został przyjęty do realizacji.
Obecnie
oczekujemy
na
podpisanie
umowy
z beneficjentem.
Projekt zakłada wyposażenie świetlicy w:
1. Wysokiej klasy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem: 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9
stanowisk
stacjonarnych,
w
tym
jeden komputer
o wysokich parametrach przystosowany do nauki programów
graficznych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym ).
2. Specjalistyczny sprzęt do obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych.
3. Sprzęt biurowy: drukarkę, telefax.
4. Meble biurowe.
5. Bezpłatny dostępno wysokiej jakości szkoleń e- learningowych.

6. Bezpłatny dostęp do Internetu ( koszty okablowania sieci,
dostępu i korzystania z Internetu będą pokryte z budżetu projektu ).

WYSTAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH AGRO SHOW
Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, UMiG
zorganizował dn. 22 września br. wyjazd na wystawę

maszyn i urządzeń rolniczych AGRO SHOW 2007
do BEDNAR k/Poznania.
Rolnicy mieli okazje zobaczyć ekspozycję sprzętu rolniczego połączoną z praktycznymi pokazami maszyn podczas
pracy.
Na specjalnie przygotowanym ringu i poletkach pokazowych można było zobaczyć w pracy nawet po kilkanaście
maszyn z danej grupy asortymentowej, co dla zainteresowanych rolników było wyjątkową okazją do poczynienia porównań nie tylko maszyn, ale także różnych technologii. Tradycyjnie na wystawie AGRO SHOW 2007 prezentowane były NOWOŚCI wśród maszyn rolniczych wprowadzone na rynek
w okresie od poprzedniej wystawy. Rolnicy mieli okazję spotkać się z producentami i sprzedawcami oraz z najlepszymi
specjalistami z branży rolniczej.
Z wyjazdu skorzystało 38 rolników.

BADANIA PROFILAKTYCZNE
Trwa realizacja programu badań przesiewowych dla
wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Przesiewowe bezpłatne badania dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie zachodniopomorskim
wykonują trzy szpitale: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Pracownia Endoskopii, ul. Unii Lubelskiej 1,
tel. (091) 425-32-29 lub 425-32-31, Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony, Pracownia Endoskopii, ul.
Arkońska 4, tel. (091) 454-10-07 wew. 405 oraz Specjalistyczny
Szpital im. Prof. Sokołowskiego, Pracownia Endoskopii,
ul. Sokołowskiego 11, tel. (091) 442-73-10.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w
ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej.
Do badań kwalifikują się:
- wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita gru-

7. Ponadto w ramach projektu na świetlicę będzie można zatrudnić, na koszt realizatora projektu osobę do opieki nad
powstałą placówką oświatowo – edukacyjną.

bego,
- osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które
miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego
stopnia ( rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Projekt trwać będzie od 1.II.2008 r. do 30.VI.2008r. Po
zakończeniu realizacji projektu sprzęt zakupiony na potrzeby
projektu przejdzie na własność Gminy.

pię w ostatnich 10 latach.

Z badań nie mogą skorzystać osoby, które przebyły kolonosko-
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
CZAPLINEK
OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W CZAPLINKU
- przy ul. Wiejskiej 5 oznaczonej nr działki 361 o pow. 0,0990
ha, KW 18120 Cena wywoławcza: 28.800,00 zł
- przy ul. Wiejskiej 7 oznaczonej nr działki 360 o pow. 0,0992
ha, KW 18120 Cena wywoławcza: 28.900,00 zł
- przy ul. Wiejskiej 9 oznaczonej nr działki 359 o pow. 0,1000
ha, KW 18120 Cena wywoławcza: 30.400,00 zł

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
CZAPLINEK
OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
PRZY UL. WAŁECKIEJ W CZAPLINKU
W skład której wchodzi działka oznaczona nr 25/1 o pow.
0,5889 ha i działka oznaczona nr 24 o pow. 0,2921 ha, KW
Cena wywoławcza: 801.300,00 zł (netto)
ZG ODNI E Z M PZP J ES T TO TER EN ZA B U DOW Y
W I ELOR ODZI NNEJ.
W OB R ĘBI E TEG O TER ENU M OŻNA LOK A LI Z OW A Ć WS ZYS TK I E F U NK CJE ZW I Ą ZA NE
Z OB S Ł U G Ą M I ES ZK A ŃCÓW
( U S ŁU G I P OD S TA WO WE N P . H A N D EL , G AS TRO N O MIA).

- przy ul. Wiejskiej 11 oznaczonej nr działki 358
o pow.
0,1442 ha, KW 18120 Cena wywoławcza: 43.900,00 zł
- przy ul. Drahimskiej oznaczonej nr działki 54/2
o pow.
0,0628 ha, KW 24081 Cena wywoławcza: 25.400,00 zł
ZG ODNI E Z M PZP D ZI A Ł K I PR ZEZNA CZON E S Ą
POD B U DOW NI CTW O M I ES ZK A NI OW E,
J EDNOR ODZI N NE
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22 %
Przetarg odbędzie się
w dniu 3 0 p a ź d z ie r n ik a 2 0 0 7 r . o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. RYNEK 6
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego
do PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008
w terminie do dnia 26 października 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.

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

Przetarg odbędzie się w dniu
2 7 l is t op a d a 2 0 0 7 r . o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego do PBS o/Czaplinek 48 8581 1027
0400 0505 2000 0008 w terminie do dnia 23 listopada
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
nieruchomosci@czaplinek.pl www.wrota.czaplinek.pl
Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z jedynie uzasadnionej przyczyny.
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KONTROLA GOSPODARKI
ODPADAMI
Pierwszą kontrolę z udziałem Komendanta Straży Miejskiej i inspektora ds. ochrony środowiska przeprowadzono w
miejscowości Ostroróg w dniach 23 – 27 sierpnia br.
Skontrolowano 23 gospodarstwa, w tym 4 domki letniskowe. Właściciele nieruchomości kontrolowani byli głównie pod
względem posiadania:

•
•
•

pojemnika szarego na stałe odpady komunalne,
umów z odbierającym odpady,
dowodów wpłat za korzystanie z usług w zakresie wywozu odpadów, zbiornika do gromadzenia nieczystości
płynnych,

•

>>>>>>
W przypadku przedsięwzięcia polegającego na budowie
stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na dachu
budynku przy ul. Długiej 31 w Czaplinku (wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
tego przedsięwzięcia wpłynął do tut. Urzędu 31 maja 2007 r.)
nadal trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko.
Mieszkańcy Osiedla Nr 1 będący stronami w postępowaniu wnieśli zażalenie do Ministra Środowiska od postanowienia
Wojewody Zachodniopomorskiego uzgadniającego warunki
realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem ochrony
środowiska.

umowy z odbierającym nieczystości płynne, dowodów

wpłat za korzystanie z usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości polegających na braku na terenie nieruchomości jakiegokolwiek pojemnika na odpady oraz zbiornika
na nieczystości płynne. Większość mieszkańców Ostrorogu nie
ma podpisanych umów z odbierającym odpady oraz nieczystości ciekłe. Wszyscy skontrolowani właściciele nieruchomości
zostali pouczeni o ciążących na nich obowiązkach związanych
z utrzymaniem porządku
i czystości na terenie nieruchomości oraz konsekwencjach wynikających
z niewypełnienia
tych obowiązków.
W celu sprawdzenia wywiązywania się niektórych
mieszkańców Ostrorogu z obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona zostanie rekontrola.
W najbliższym czasie planowane są kontrole w Głęboczku, Starym Drawsku, Pławnie, Machlinach.

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
i Kodeksem Postępowania Administracyjnego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody informowane są strony
i społeczeństwo (społeczeństwo informowane jest poprzez zamieszczanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń UMiG w Czaplinku
oraz stronie internetowej).
>>>>

RATUJMY KASZTANOWCE
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek, zwraca się w imieniu Kancelarii Prezydenta RP, Lasów Państwowych i Fundacji
Nasza Ziemia do wszystkich mieszkańców o włączenie się do
akcji ochrony kasztanowców przed ich szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Dziewięć lat temu szrotówek kasztanowcowiaczek przybył do Polski. Od dziewięciu lat bezlitośnie niszczy nasze kasztanowce. Tegoroczne lato, deszczowe i chłodne, nie sprzyjało
jednak szkodnikowi - namnożyło się go znacznie mniej niż w
latach ubiegłych.
Dzięki temu, jeśli wszyscy chwycimy grabie w dłoń, jesteśmy w stanie do reszty zdziesiątkować szrotówkową populację.
Jesienne grabienie i utylizacja liści kasztanowca pozostają najprostszą, a przy tym niewątpliwie najtańszą, metodą
zwalczania szkodnika. Skuteczna walka ze szrotówkiem uzależniona jest jednak od skali działania. Musi mieć ona masowy
charakter, aby motyl nie przemieszczał się z jednego obszaru
na drugi.
Wystarczy - zgodnie z Zasadą Zorro - 3 x Z:
ZGRABIĆ, ZEBRAĆ liście do worków (wypełnione worki
należy mocno zawiązać!), ZUTYLIZOWAĆ. UWAGA!
Przez utylizację liści rozumie się:
a) kompostowanie w miejscu znacznie oddalonym od kasztanowców, przy czym liście powinny być przysypane warstwą
ziemi lub innych kompostowanych odpadów. Kompost pozyskany z liści zawierających larwy szrotówka może być udostępniony do wykorzystywania najwcześniej jesienią następnego roku
– nie wiosną, ze względu na ryzyko przywrócenia przezimowanych larw szrotówka w pobliże kasztanowców,
>>>>>>>
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b) zakopanie liści pod co najmniej 30-centymetrową warstwą ziemi. W przypadku płytszej warstwy istnieje niebezpieczeństwo
wygrzebania się larw i ich powrotu na kasztanowce wiosną.
Przypominamy również, że zgodnie z polskim prawem odpady
roślinne powinny podlegać kompostowaniu, a nie paleniu.
Zwracamy się z prośbą do placówek oświatowych, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ogrodów działkowych, właścicieli posesji o włączenie się w ratowanie powszechnie
występującego, bardzo lubianego drzewa i wygrabianie opadłych,
porażonych liści kasztanowców.
Informujemy, że liście zebrane w pryzmy lub zapakowane
do worków foliowych, odbierane będą przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Czaplinku po uprzednim zgłoszeniu pod numerem
telefonu (094) 372 62 11. Worki na zgrabione liście będą wydawane przez Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku (pok. nr 4), z wyłączeniem właścicieli terenów prywatnych.
Właściciele terenów prywatnych mogą zakopywać zebrane
liście pod 30 cm warstwą ziemi lub kompostować we własnym
zakresie zgodnie z ww. zasadami. Informacje na temat szczegółów akcji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska UMiG w Czaplinku pok. nr 4 pod nr tel. (094)
372 62 11.

W dniu 20 października br. Nadleśnictwo Czaplinek
wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym organizuje akcję grabienia liści na terenie miasta (park przy LO, okolice PKP).

SPRZĄTANIE ŚWIATA
– POLSKA 2007
W dniach 7-8 września br. odbyła się kolejna edycja
spływu kajakowego pn. „Sprzątanie Drawy” w ramach

projektu „Jesienne porządkowanie rzeki Drawy –
skutecznym narzędziem promocyjno-edukacyjnym”.
Projekt współfinansowany był przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Czaplinek
pozyskała dotację w wysokości 1.190 zł na realizację zadania oraz wsparcie finansowe ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w wysokości 500 zł.
Podczas akcji zebrano ok. 3,5 m 3 odpadów. Wysprzą-

tane zostały brzegi jeziora Drawsko, wyspy Bielawy
oraz rzeki Drawy na odcinku Czaplinek-Złocieniec.
Odbiór i transport odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Wardyniu Górnym zapewnił nieodpłatnie
„EKO-FIUK” S.C. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
z siedzibą w Połczynie Zdroju za co serdecznie dziękujemy.
W dniach 14-15 września i 21-23 września 2007 r. po
raz kolejny na terenie miasta i gminy Czaplinek odbyła się ak-

ZLOT PTTK
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Gmina
Czaplinek byli współorganizatorami VIII Szkoleniowego Zlotu
SKKT Województwa Zachodniopomorskiego. 9 września
2007r. uczestnicy Zlotu zwiedzili Gminę Czaplinek, poznając najatrakcyjniejsze zabytki i miejsca. Celem zlotu była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia w szkołach działalności turystyczno - krajoznawczej, uzgodnienie wspólnych działań m.in.
w zakresie szkolenia opiekunów i młodzieży, organizacji imprez
o zasięgu wojewódzkim, a także popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Pojezierza Drawskiego.

SZKOLENIA PCK
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
Szkolenie składa się z części merytorycznej i praktycznej.
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu kursantom wydawane
będą zaświadczenia ukończenia szkolenia z certyfikatem UE, honorowane we wszystkich krajach unijnych. Wszelkie informacje
można uzyskać w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK, ul. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. (094) 3630048 lub
0692053472.

cja

„Sprzątanie

Świata-Polska

2007”.

Jak co roku w akcji udział wzięły szkoły i przedszkola
z terenu Gminy Czaplinek oraz Komenda Hufca ZHP w Czaplinku. W akcji uczestniczyło 1440 osób. W tym roku
akcja Sprzątania Świata na terenie Gminy Czaplinek powiązana była ze zbiórką surowców wtórnych. Zebrano ok. 6m3
surowców wtórnych i ok. 6m3 pozostałych stałych odpadów
komunalnych. Wysprzątane zostały brzegi jeziora Drawsko na odcinku Czaplinek-Stare Drawsko, brzegi jeziora
Czaplino, Machliny Duże, Machliny Małe, Broczyno,
Pławno, Dołgie, okolice m. Kołomąt, Trzciniec, Kluczewo i Brzezinki oraz tereny zielone miasta Czaplinka.
Gmina zakupiła worki, rękawice oraz zapewniła transport odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Wardyniu Górnym.
Akcja współfinansowana jest przez Powiatowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Czaplinek
uzyskała z Powiatowego Funduszu dotację w wysokości 1 000
zł na realizację zadania.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
CZAPLINEK

CZAPLINECCY KOLARZE

OGŁAS ZA PR ZETARG
NI EOGRA NICZONY

Czaplineccy kolarze nadal walczą w barwach TUR-PLAST
Czaplinek. W połowie sierpnia Jan Dymecki, Jerzy Macioszek
oraz Andrzej Florczak wystartowali w Wyścigu Ziemi Wągrowieckiej. Ostatecznie zajęli kolejno IX, XII i X miejsca.
W ostatnich dniach sierpnia kolarze uczestniczyli w Wyścigu o Puchar Polski, w którym Jan Dymecki nie dojechał
do mety z powodu kraksy, natomiast Jerzy Macioszek uplasował się na XIV pozycji.
2 września Jan Dymecki wystartował w Maratonie dookoła Jeziora Miedwie. Mimo nieprzyjemnych zdarzeń podczas wyścigu Jan Dymecki na mecie pojawił się jako pierwszy.
8 września drużyna kolarzy startująca w barwach
TUR-PLAST Czaplinek walczyła w Mistrzostwach Polski. Niezwykle ciężka i najeżona licznymi podjazdami trasa postawiła
przed uczestnikami nielada wyzwanie. Kolarze 6 razy zmagali
się z podjazdami sięgającymi 6 km. Jeden z podjazdów był
częścią ostatniego etapu Tour de Polonie. Na tak trudnych trasach zdarzają się liczne kraksy, które czasem kończą się poważnymi obrażeniami. Jan Dymecki z powodu defektu roweru
nie dotarł do mety, natomiast Jerzy Macioszek i Andrzej Florczak zdobyli kolejno V miejsce w klasie 3B oraz VIII miejsce w
klasie 3A.
22 września zakończył się wyścig Gryf Maraton MTB. VI
edycja tego wyścigu odbyła się w Szczecinie. Jan Dymecki mimo defektu roweru wywalczył II miejsce w swojej grupie.
Klasyfikacja generalna 6 edycji wyścigu wyłoniła zwycięzcę Jan Dymecki zdobył zaszczytne I miejsce. W klasyfikacji open
spośród około 600 uczestników reprezentant TUR-PLAST Cza-

Na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno, gm. Czaplinek oznaczonej jako działka nr 36/2 o pow.
0,1700 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym (dawny
spichlerz na zboże) o powierzchni 463,10 m2, KW 24054
Cena wywoławcza: 228.500,00 zł
Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga!
W przypadku, gdy przetarg wygra osoba, która nie spełnia wymogów art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o
kształtowaniu ustroju rolnego
/Dz.U. nr 64 poz. 592 / prawo
pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji, działającej na
rzecz Skarbu Państwa, wówczas zostanie sporządzona umowa warunkowa sprzedaży.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega
zwolnieniu z
podatku VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. nr 54 poz. 535 z
późn. zm.)

Przetarg odbędzie się
15 listopada 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu

plinek uplasował się na III pozycji.

Miasta i Gminy 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 terminie do dnia 12 listopada 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
www.wrota.czaplinek.pl
nieruchomosci@czaplinek.pl
Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Gratulujemy wspaniałych wyników wszystkim kolarzom
oraz życzymy kolejnych sukcesów.
W imieniu zawodników serdecznie dziękujemy firmie
TUR-PLAST za ogromne wsparcie, dzięki któremu kolarze mogą zdobywać coraz to lepsze wyniki. Jednocześnie mamy nadzieję, na dalszą współpracę i pomoc w realizacji kolejnych
planów naszych zawodników.
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„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE

świadczeń rodzinnych

dożywiania” w 2007 r.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym uzyskanie
stosownej informacji i złożenie dokumentów na nowy okres
zasiłkowy 2007/2008 wnioski były przyjmowane
w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od połowy lipca, ponadto w sierpniu wydłużono godziny pracy codziennie do 1700.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada
obowiązek wypłaty świadczeń za wrzesień osobom,
które złożyły wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca
- do końca września.
Natomiast osobom, które złożyły wniosek w okresie od
1 sierpnia do 30 września świadczenia za wrzesień mogą być
wypłacone do końca października.
Pracownicy ośrodka pomocy, aby na czas wypłacić
świadczenia pracowali w sierpniu codziennie po kilkanaście
godzin i w wolne soboty. Starano się, aby świadczeniobiorcy
nie czekali do końca października na wypłatę należnych zasiłków.
Pierwsze świadczenia zostały wypłacone w dniach 6-12
września (dotyczy to osób, które złożyły komplet dokumentów
do dnia 14.08.2007). Następny termin wypłaty ustalony został
na 20-21 września (dotyczy to osób, które złożyły komplet
dokumentów do dnia 6.09.2007), a kolejny termin przewidziano na 27-28 września.
Od lipca do 24 września 2007 r. złożonych zostało
ponad 1000 wniosków. Na zaliczkę alimentacyjną do chwili
obecnej od komorników wpłynęło 75 wniosków.
W sprawach tych wydano ponad 950 decyzji, z tego 25 odmownych (głównie z powodu przekroczenia kwoty kryterium
uprawniającego do zasiłku). Do rozpatrzenia na obecną chwilę pozostało ponad 140 wniosków. Systemem świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy objęto 1100 rodzin.
Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o ustalenie
prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, aby otrzymać świadczenia za wrzesień powinny złożyć wniosek do końca września.
Przypominamy osobom, które korzystają z zaliczek alimentacyjnych, iż świadczenie to jest przyznawane na okres
zasiłkowy i aby uzyskać wsparcie w tej formie należy złożyć
wniosek do właściwego komornika sądowego.
Uwaga! Osoby pobierające świadczenia w przypadku
wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o tym
organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu
lat obejmuje pomocą w formie dożywiania znaczną liczbę
uczniów szkół Gminy Czaplinek. W roku bieżącym z takiego
wsparcia mogą skorzystać rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł netto.

Gmina

Czaplinek wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego
z wnioskiem o środki finansowe w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i otrzymała

kwotę 820.000 zł przy udziale własnym 240.000 zł.
Dzięki programowi objęto od stycznia do czerwca pomocą 965 uczniów. W nowym roku szkolnym od 6 wrze-

śnia br. korzysta 712 uczniów z tej formy pomocy, i tak:
- w Szkole Podstawowej w Czaplinku

-308 uczniów - 3,00 zł

koszt posiłku,
- w Gimnazjum w Czaplinku-159 uczniów - 3,50 zł koszt posiłku,
- w Szkole Podstawowej w Kluczewie - 18 uczniów - 2,00 zł
koszt posiłku,
- w Szkole Podstawowej w Broczynie- 60 uczniów

- 2,00 zł

koszt posiłku,
- w ZSP w Czaplinku -46 uczniów- 4,70 zł koszt posiłku,
- w Przedszkolu przy ul. Grunwaldzkiej - 62 dzieci- 3,00 zł
koszt posiłku,
- w Przedszkolu w Broczynie- 32 dzieci - 2,00 zł koszt posiłku,
- w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek - 14 dzieci 3,00 zł koszt posiłku,
- w Zespole Szkół w Łubowie- 8 uczniów - 2,50 zł koszt posiłku,
- w OSW w Bobrowie- 5 uczniów - 4,40 zł koszt posiłku.

Rodzice uczniów, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownych wniosków mogą je składać codziennie
w godzinach pracy ośrodka.
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ODPUST PARAFIALNY

WYJAZDY SENIORÓW
DO SKRZATUSZA
Dzięki nawiązanej współpracy z tajemniczym Sponsorem,
który w styczniu br. sfinansował Koncert Noworoczny i uroczystą kolację dla Seniorów, a w czerwcu br. dwudniowy
wyjazd nad morze, został zrealizowany następny projekt:
wyjazd Seniorów Gminy Czaplinek do Skrzatusza. Sponsor
wyraził zgodę na wykorzystanie zaoszczędzonych środków
finansowych w wysokości 1.618,69 zł z realizacji projektu pn.
”Czaplineccy Seniorzy Nad Polskim Morzem” z przeznaczeniem dla Seniorów z terenów wiejskich Gminy Czaplinek.
Zaproponowany sponsorowi projekt, którego celem był wyjazd Seniorów do Skrzatusza na Mszę Świętą w intencji DOBROCZYŃCY został przez niego zaakceptowany.
W dniu 21 września 2007 roku 85 osobowa grupa
Seniorów z terenu Gminy Czaplinek uczestniczyła w wyjeździe do Skrzatusza. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć relikwie
-piuską i różaniec Ojca Świętego Jana Pawła II, które zostały
ofiarowane przez papieża Polaka. W realizacji projektu Gminie Czaplinek pomogli księża parafii Czaplinek, za co składamy serdeczne podziękowania.
16 września br. czaplinecka parafia zorganizowała
pielgrzymkę, która wzięła udział w uroczystościach odpustowych u stóp Matki Bożej Bolesnej Skrzatuskiej Pani
w Skrzatuszu.
Dziękujemy wszystkim za wspólną troskę o rozwój
życia duchowego i udział w pielgrzymce. Wiara zawsze szuka
miłości a rozum znajduje. Czas, który poświęcamy na modlitwę, Bóg zwróci nam z błogosławieństwem w naszych czynach.

Tegoroczny odpust parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego był poprzedzony kanoniczną
wizytacją naszej zakonnej wspólnoty przez Czcigodnego
Księdza Inspektora Zbigniewa Łepki. Odbyła się ona w
duchu ojcowskiej i braterskiej rozmowy i przyjaźni. Utwierdziła naszą wspólnotę w prawidłowym kroczeniu

i reali-

zacji programu działań według ducha Świętego Jana Bosko i
naszego posłannictwa do młodzieży. Zostały podkreślone
życie wspólnotowe i braterskie, to co nas łączy najbardziej
„trzy stoły” w kaplicy – kościele, w jadalni i w świetlicy.
Praca w „zagłębiu katechetycznym”, prowadzeniu parafii, czuwaniem nad młodym pokoleniem, daje duże możliwości
działania i rozwoju umiejętności dla każdego

z nas.

Uroczystą Mszą konwentualną 14 września została
zakończona wizytacja, a rozpoczynała obchody odpustowe.
Głównym kaznodzieją odpustowym, który głosił kazania
i poprowadził główne uroczystości z procesją Eucharystyczną był ks. Dyrektor i Proboszcz z Rumii Jan Oleksiuk.
W swojej homilii podkreślił znaczenie krzyża Chrystusa i
podejmowanie go codziennego dnia oraz kroczenia za Nim,
dając liczne przykłady z naszego ziemskiego życia, aż do
heroicznej miłości do tego sztandaru jakim jest krzyż Chrystusowy. Na zakończenie Mszy Świętej odpustowej specjalne podziękowania złożyli ks. Dyrektor i Proboszcz Kazimierz Chudzicki oraz Pani Burmistrz Barbara Michalczik za przybycie, wygłoszone słowo Boże oraz pamięć
o Czaplinku, która jest żywa i ciągle wspominana, a kojarzą-

SALON PRASOWY
EURO-SALON prasowy zaprasza na spotkanie do Czaplineckiego Ośrodka Kultury oraz do współpracy. Firma poszukuje Partnera do prowadzenia atrakcyjnie zlokalizowanego salonu prasowego w Czaplinku.
Spotkanie adresowane jest do osób prowadzących
własną działalność gospodarczą lub chętnych do jej otworzenia oraz dysponujących wolnymi środkami finansowymi. Euro-Salon oferuje w pełni wyposażony obiekt, działalność w
sprawdzonym systemie franchisingowym.
Osoby zainteresowane podjęciem działalności zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 11 października 2007 r. o godz. 18.00 w Czaplineckim Ośrodku
Kultury lub kontakt na www.eurokiosk.pl.

ca księdza Dyrektora Jana jako bardzo dobrego piłkarza
i zakonnika.
Udział

w

uroczystościach

wzięli

współbracia

z Trzcińca i kapłani proboszczowie całego dekanatu Barwickiego.
Uroczystości

zostały

zakończone

przy

wspólnym

stole

i zaproszeniu do udziału całego dekanatu w Peregrynacji Relikwii Świętego Dominika Savio, które odbyły się w dniach 26
i 27 września br.

Jak uczy nas ks.J. Bosko „że z krzyża musimy czerpać moc przez modlitwę i medytację i jest darem, gdyż Bóg
go zsyła swoim przyjaciołom”.
Ks. Jarek Kobiałka
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PEREGRYNACJA RELIKWII
ŚWIĘTEGO DOMINIKA SAVIO

>>>>>>
Apel Jasnogórski i wręczenie szkaplerzny zamykał pierwszy
dzień peregrynacji relikwii świętego Dominika Savio.
Trwały czuwania indywidualne i zespołowe, licznie

Dzięki inicjatywie ks. Dyrektora i Proboszcza Kazimierza
Chudzickiego i w czaplineckiej parafii mogliśmy gościć relikwie
świętego Dominika Savio patrona ministrantów, dzieci i młodzieży, matek oczekujących potomstwa i małżeństw niemogą-

przybywali pielgrzymi z całej diecezji a ma tą okoliczność

cych mieć dzieci. Cała peregrynacja odbyła się 26-27 IX

odbyły się modlitwy brewiarzowe obu salezjańskich wspól-

2007 r. Poprzedzona była nowenną ku Jego czci, każde
wieczorne kazania wspominały o życiu Świętego Dominika,
Jego heroicznych cnotach w dążeniu do świętości; modlitwie, postanowieniach z I Komunii Świętej, różnych sytuacjach życiowych w szkole i w oratorium i jak my możemy
osiągnąć świętość w dzisiejszych czasach opierając się na
przykładzie 15-sto letniego świętego.
W szkole zostały przeprowadzone katechezy związane
z życiem i dążeniem do świętości przez Dominika Savio oraz jak
wyglądał proces ogłaszający Go błogosławionym i świętym.
Dzieci i młodzież z uwagą zadawały liczne pytania o swoim
rówieśniku związane z Jego życiem ziemskim i jakich cudów
dokonał, dlaczego jest ich patronem, jednym słowem były to
bardzo aktywne lekcje religii.
Na czas peregrynacji dzieci z przedszkola Sióstr Salezjanek przygotowały scenkę z życia świętego i nauczyły się wiwatować na cześć Świętego Dominika Savio. Cała parafia wyuczyła się nowych pieśni ku czci świętego patrona młodzieży. Sam
program peregrynacji był podzielony tak, aby każdy mógł
uczestniczyć w modlitwach i Eucharystii. Jako pierwsza Msza
Święta odbyła się dla dzieci ze Szkoły Podstawowej, gdzie naprawdę kościół był wypełniony uczniami i wiernymi.
Potem uczniowie ze Szkół Ponadgimnazjalnych, następnie
udział wzięli dzieci z przedszkola naszych sióstr
z Czaplinka i Połczyna Zdróju. Na spotkanie przybyła młodzież pielgrzymką z naszego salezjańskiego ośrodka
z Trzcińca
wraz z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami oraz zarząd
Salosu.
Główna Msza Święta odbyła się o godzinie 18 –tej, poprzedzona była czuwaniem naszych ministrantów a odbyła się
przy obstawie Liturgicznej Służby Ołtarza z całego dekanatu,
liturgii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Inspektorialny Duszpasterz Młodzieżowy z Piły ks. Mariusz Wencławek sdb. Po tej Eucharystii odbyło się przedstawienie, które
przypominało życie i świętość Dominika Savio. Jako ostatnia
Msza Święta której przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz podkreślała godność i znaczenie potomstwa w naszych rodzinach.
>>>>>>>>

a Salezjanie Współpracownicy przygotowali posiłek w salezjańskim oratorium.
Następnego dnia rano przy czuwaniu indywidualnym
not i Msza Święta dla ogółu. Ubogacona Liturgia Eucharystyczna kończąca pobyt relikwii w naszej parafii przypadła
do udziału naszym gimnazjalistom, którzy stanęli na wysokości

zadania.

Przygotowane

komentarze,

modlitwy

i śpiewy porywały ducha do Pana Boga. Wyciszona młodzież przeżywała spotkanie ze swoim „Rówieśnikiem”, zawierzyła swoją młodość prosząc Świętego Dominika Savio
o wstawiennictwo i opiekę. Najbardziej trudnym czasem
było pożegnanie i wyprowadzenie relikwii z naszego wieczernika, zauważało się wzruszenie i łzy.
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i aktywny
udział w peregrynacji relikwii Świętego Dominika Savio
a szczególnie Dyrekcji Naszych Czaplineckich Szkół.
Święty Dominiku Savio dziękujemy, że do nas przybyłeś i wskazałeś nam drogą do świętości i pomożesz nam
ją wybierać każdego dnia.
Ks. Jarek Kobiałka

ROWEROWY RAJD JESIENNY
Tegoroczna edycja Rowerowego Rajdu Jesiennego
młodzieży Gimnazjum w Czaplinku odbyła się 29 września
2007 roku.
Tym razem w rajdzie wzięła udział grupa 32 uczniów
w wieku 14-16 lat. Organizatorami i opiekunami młodzieży
byli: nauczyciele Gimnazjum w Czaplinku oraz członkowie
Czaplineckiego Towarzystwa Rowerowego (CTC).
Uczestnicy rajdu składają podziękowanie wydziałowi
promocji UMiG w Czaplinku za zaopatrzenie rajdu w materiały promocyjne podnoszące poziom bezpieczeństwa rowerzystów w czasie pokonywania trasy oraz szczególe podziękowania dla pani Burmistrz MiG Czaplinek za zapewnienie
uczestnikom rajdu słodkiego poczęstunku.
I choć pogoda nie rozpieszczała to i tak humory dopisywały.
Janusz Kowalczyk
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I WYSTAWA GOŁĘBI MŁODYCH
Środkowo – Pomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie
oraz Zachodniopomorski Klub Gołębi „Gdańskich Wysokolotnych” w Szczecinie

zapraszają na

I Wystawę Gołębi Młodych
27 października 2007r. godz. 700-2000
Uroczyste otwarcie wystawy o godz. 1200

VI Wystawę Klubową - Gdański Wysokolotny
28 października 2007r. godz. 700-1500

Wszystkich chętnych zapraszamy do Hali Widowiskowo – Sportowej w Czaplinku
(ul. Wałecka 49)
W szczegółach prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Polewaczem

„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.

