Basen,
Centrum handlowe,
Duży skate park,
Fontanna i pomnik papieża,
Lodowisko,
Park linowy,
Piękny park z różami,
Piękny park,
Pomnik Jana Pawła ii,
Ryby,
Skate park,
Spacerowymi wokół zieleni,
Stoki narciarskie,
Uroki małego, czystego miasteczka otoczonego trasami
Wybudowanie zoo,
Wyspa bielawa,
Zamek w starym Drawsku,
Dbać o zwierzęta,
Jakie ma ono
Edukacyjnie muzycznie,
pełnić funkcje
Powinno pełnić funkcje miasta otwartego na różne propozycje,
inne, niż
Żadne,
pełni obecnie?
Bądźmy wyzwoleni, zapomnijmy o pieniądzach, więcej zieleni,
Co ma dać
Biura turystyczne,
utrzymanie
Coś nowoczesnego,
gminie innego,
niż to jest dzisiaj? Lokale nie powinni ze sobą konkurować, powinny być u nas kluby nocne,
by młodzi turyści mogli się zabawić, powinny być organizowane
festiwale, konkursy, Czaplinek powinien zachęcać turystów do
ponownego przyjazdu tutaj. Powinna powstać galeria, kino, basen.
Młodzi ludzie, którzy tu pozostaną
Park rozrywki,
Płatne parkingi,
Podatki z centrum handlowego,
Turystyka i rolnictwo – dużo ziemi niezagospodarowanej,
Wyciąg nart wodnych,
Zmniejszyć burmistrzowi pensje,
Czaplino i w innych miejscach widokowych,
Co ma się
Czystsze chodniki, na których nie będzie psich odchodów,
zmienić
Lepszy stadion, orliki nowe,
w wyglądzie
Ma być kolorowe i pełne parków,
Czaplinka
Mają wybudować basen i 2 orliki,
za 10 lat?
Mniej szarości – więcej zadbanych domów i kamienic „kolorów”,
Mniej zieleni,
Nad jeziorem Drawsko ma być molo,
Busy odwożące do małych wsi, co 30 minut,
Nie sądzę, aby cokolwiek się zmieniło.
Co nowego
ma Czaplinek
wyróżniać
od podobnych
miejsc?

Jakie obyczaje
i tradycje
mają być u nas
troskliwe
pielęgnowane
i rozwijane?

Jaką nową
atrakcję
zaproponujemy
inwestorom?

Obwodnica dla ciężarówek,
Odremontowanie budynków,
Pieszych powinny być światła, przy chodnikach barierki, tam gdzie jest
najwięcej ruchu, rondo, obok gimnazjum powinno się zmienić, powinno
być więcej zieleni,
Powinno być bardziej bezpiecznie np. Przy przejściach dla
Powstanie więcej miejsc rozrywki,
Remont gimnazjum
Ruchome chodniki,
Rynek bez samochodów, ławki wzdłuż nadbrzeża j.
Trasa rowerowa do jazdy extremalnej,
Unowocześnienie miejsc publicznych, modernizacja rynku,
Więcej biedronek,
Więcej reklam neonowych,
Więcej zieleni, postawmy też na polskość,
Współczesność
Wszystkie drogi naprawić, ścieżki rowerowe zrobić,
Wszystko,
Zoo,
Brak,
Choinka na rynku, zajączki wielkanocne, szopka, nowy rok
Wyzwolenie Czaplinka,
Dożynki, dyskoteki
Dzień wagarowicza,
Gościnność,
Halloween, dzień truskawki, dzień kolęd i pastorałek,
Ma nie zabraniać się chodzenia na Haloowen,
Pieczenie chleba,
Pochodzenia polskiego, Adwent, Boże Narodzenie, Andrzejki, Wielkanoc,
mikołajki, jasełka
Regaty,
Segregowanie śmieci, dbanie o przyrodę,
Światełka na święta w mieście, zabawy na dni Czaplinka itp. Bo na razie
to jest wiocha,
Święta muzyczne,
Takie jak teraz,
Te najstarsze, na których opiera się historia Czaplinka,
Wędkarstwo,
Wszystkie te tradycje, które zostały przeniesione na nasze ziemie przez
osiedlających się ich płatników,
Zbieranie truskawek,
Budowa basenu krytego,
Coś nowego, czego jest najmniej i żeby być oryginalnym, kręgielnia,
Jeziora,
Ośrodek przy plaży
Kino, basen,
Legalizacja trawy

Co będzie
charakteryzować
obecność
Czaplinka
w Internecie?

Jak będziemy
budować kapitał
społeczny, zgodę
w gminie?

Co nowego
zaproponujemy
dzieciom
i młodzieży?

Kluby nocne,
Korty do tenisa, ścieżki do biegania,
Ośrodek spa,
Wybudowanie nowych miejsc rozrywki,
Wyciąg do nart wodnych.
Barwna i widoczna strona, najważniejsze informacje i atrakcje, jakie u
nas są,
Fan page na facebook, wszelkie wiadomości z Czaplinka, powinny być na
bieżąco, przekazywać w ciekawy sposób,
Filmiki na Youtube, wystawy samochodów,
Jaki jest Czaplinek, turyści, aby wiedzieli, po co jadą, zwiedzenie, dobre
żywienie,
Klimat serdeczności, pięknej przyrody (nie z lotu ptaka, tylko z
perspektywy ludzi),
Nic,
Przejrzysta strona,
Restauracja Truskawka, dania z truskawek ze względu na to, ze w
Czaplinku jest obchodzony dzień truskawki,
Skromność
Stwórzmy bogatą w zdjęcia oprawę graficzna,
Widoki, zabytki,
Więcej informacji o tym, co się dzieje w Czaplinku,
Wszystkie informacje o gminie,
Zdjęcia.
Akcje i festyny plenerowe da różnych grup społecznych, nie tylko dla
emerytów i dzieci, tu mieszkają także ludzie o wyrafinowanych gustach,
Dawać robotę odpowiednim osobom, nie byle komu,
Imprezy integracyjne,
Ludzie są tak podzieleni, że trudno wyobrazić sobie zgodę,
Miłością, szacunkiem, zrozumieniem i troską,
Mniejsze podatki,
Organizując więcej imprez gminnych pod różnymi hasłami, wiosna, latem
czy nawet zimą i każdą porą roku,
Pomagając sobie nawzajem, organizując różne spotkania, które nas do
siebie zbliżą,
Występami na ich rzecz,
Zalegalizujcie trawę a wszyscy się dogadają,
Załatwić im pracę by mogli więcej zarobić na utrzymanie rodziny,
Kino, teatr,
Kółka muzyczne, plastyczne,
Lekcje muzyczne i plastyczne na świeżym powietrzu,
Lekcje tańca,
Lekcje tenisa,
Lepsza murawa na stadionie i kolejny Orlik,
Mniej lekcji, dłuższe wakacje, zniżki dla dzieci o 20 %,
Nauki jazdy konnej,
Nowe boisko do siatkówki,

Czego
nowego
się wszyscy
nauczymy?

Jakie mają być
nowe,
przyszłościowe
powiązania
komunikacyjne
gminy?

Nowe drużyny sportowe,
Rozrywkę dla młodzieży, nie ma co tu robić!!!,
Różne koncerty i wyjazdy szkolne,
Scena na koncerty,
Strzelnica łukowa i pistoletowa,
Studia,
Szkoły ponad gimnazjalne,
Tablety zamiast podręczników,
Taniec,
To samo, co i dorosłym, dzieci powinny spędzać więcej czasu z rodzicami,
Trasy rowerowe w lesie,
Zieleń, parki, zielone lasy, zielone łąki, bądźmy zieloni,
Zoo,
Dbać o przyrodę,
Dbałości o tereny ogólnodostępne,
Dbania o porządek na plaży i wyprowadzania tam psów,
Grania w piłkę nożną,
Korupcji,
Krytykowania,
Lepiej dbać o środowisko,
Nauczymy się wspólnie rozwiązywać problemy i brać odpowiedzialność
za miasto,
Niczego się nie nauczymy
Nie być zacofanym,
Odpowiedzialności za otoczenie i ludzi wokół bez
Oglądania filmów, pływania,
Poznawania ludzi, odkrywania własnych pasji,
Prawa,
Szacunku do własnego miasta,
Szanować zieleń, Czaplinek,
Tańca,
Wspólnej pracy,
Współdziałania,
Pisania projektów,
Współpracy ze sobą i szacunku do innych,
Wykształcenia,
Że przy władzy powinny być inne osoby,
Że przyroda to podstawa, na niej wszystko się opiera, więcej zieleni,
Że trzeba żyć w zgodzie,
Żeby umilać życie innym,
Jeden autobus komunikacji miejskiej,
Nowa linie kolejowe,
Obwodnica,
Poczta elektroniczna,
Rozmowa ludzi, zbieranie podpisów,
Rozmowa z ludźmi,
Statek,

Czy będziemy
do gminy
wpuszczać
samochody?

Jak pogodzimy
konflikt funkcji
ochrony natury
i turystycznej?

Czym
pokonamy
konkurentów?

Taxi, autobusy dojeżdżające na wioski przez 24 h,
Telefony komórkowe, email, czat, FB,
Tramwaj,
Więcej busów,
Więcej pociągów
Zamiast dużych autobusów lepiej niech jeżdżą małe busy, ale częściej,
Jeśli będzie obwodnica to duże tiry pójdą bokiem,
Nie – 11 razy,
Nie, absolutny zakaz samochodów, więcej zieleni,
Niechętnie,
Pewnie, ludzie musza jakoś nas odwiedzać,
Tak 23 razy
Tak, żeby nie psuć przy okazji natury i zatruwać środowiska,
Zależy, jakie,
Brak turystów,
Dawać ludziom nauczki, ze zanieczyszczają, aby ludzie czuli się jak u
siebie,
Hałasu i dużych inwestycji,
Ludzie musza nauczyć się szanować naturę, dbać o czystość środowiska
potrzebne są lepsze kosze na śmieci, częściej wypróżnianych, więcej
toalet
Ochrona natury to priorytet, turystyka piesza, kajakowa bez
Oddzielimy to od siebie,
Sadzić więcej roślin,
Stawiać strażników,
Trzeba robić ścieżki jak w górach,
Tylko NATURA,
Utworzyć więcej ścieżek po lasach, brzegiem naszego pięknego jeziora,
organizować spotkania na łonie natury, ucząc o jej ochronie,
Więcej szlaków pieszych i rowerowych,
Więcej śmieciarek i oczywiście tańsze wywozy.
Atrakcyjnością położenia,
Dobrą szkołą i wykształceniem,
Fontanną
Jeziorem drawsko,
Lepszym sprzętem,
Mamy piękne jeziora, parki to ściąga turystów. Są atrakcje
Miasteczkach tego nie ma, więc trzeba z tego korzystać,
My będziemy pracować w grupie,
Nasza północnozachodnią gościnnością,
Nowoczesnością,
Otwartością na świat – naszym pięknym krajobrazem
Piękna okolicą i malowniczym położeniem,
Po co ich niszczyć, gdy wierzy się w siebie inni nie stanowią problemu,
Porządkiem w mieście,
Pracowitością, pomysłowością, odpowiednia, ciekawą reklamą i
mądrością,

MASZ INNE
WAŻNE PYTANIE
O PRZYSZŁOŚĆ
GMINY?
WPISZ PONIŻEJ.

Siłą,
Skate park,
Solidarnością, ciszą, dobrym jedzeniem, wieloma
Takie jak spływy kajakowe, rowery wodne itp., a w wielu
Turystyką
Tym, że będziemy mieć lepsze autobusy,
Wypiekami,
Zróżnicowanymi punktami gastronomicznymi,
Czy będą organizowane koncerty amerykańskich i kanadyjskich
wykonawców?
Czy będą organizowane wymiany młodzieży dla 1 KLAS Gimnazjum?
Czy kiedyś powstanie HM
Czy można zrobić park dla psów?
Czy powstanie centrum handlowe?
Czy w końcu zostanie zrobiona droga rowerowa i przechodnia wokół
całego jeziora Drawsko?
Czy zostanie zrobiona droga pieszo rowerowa wokół jeziora Drawsko?
Czy zrobicie kolejnego orlika i lepsza murawę na stadionie?
Kiedy będzie skate park?
Kiedy poprawicie nasze świetne drogi?

