INFORMACJA
z prac Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
za okres od 7 lipca 2007 r. do 20 lipca 2007 r.
W okresie między sesjami wydałam 3 zarządzenia:
1.w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku Klubu Sportowego „LECH” w Czaplinku;
dot. przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czaplinku realizacji zadania
dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku socjalno-administracyjnego na stadionie
przy ul. Parkowej w Czaplinku;
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
3. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r.

W okresie od 7 lipca 2007 r. do 20 lipca 2007 roku zrealizowane zostały następujące
działania:
W zakresie budżetu:
Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2007 r. Gminie Czaplinek
zwiększono dotację celową:
- o kwotę 31.871 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- o kwotę 160.727 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Inwestycje kontynuowane:
1. Zagospodarowanie plaży miejskiej.
Zakończono prace związane z wykonaniem budynku socjalno-sanitarnego. Dokonano odbioru
inwestorskiego robót. Prowadzone są czynności odbiorowe wraz z postępowaniem
związanym z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Drawsku Pom. Podpisano umowę o dostawę energii elektrycznej z RE
Drawsko Pom.
2. Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym
w Czaplinku.
Prowadzone roboty budowlane wewnętrzne wchodzą w etap robót wykończeniowych.
Wykonywane są okładziny ścienne, gładzie szpachlowane, roboty malarskie, montowane są
grzejniki i urządzenia sanitarne.
Odbyło się spotkanie dostawcy z inwestorem i wykonawcą na obiekcie hali, by
uszczegółowić dane niezbędne dla dostawy sprzętu i zanalizować uwarunkowania związane
z wykonanymi robotami budowlanymi.
Prowadzone są roboty budowlane zewnętrzne związane z przyłączem sieci cieplnej, budową
parkingu, wejść do budynku, kształtowaniem skarp oraz z wykonaniem ciągów pieszych.
Uzyskano zgodę Ministra Sportu o utrzymanie poziomu dofinansowania ze środków FRKF
w kwocie 1.400.000 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przygotował i przysłał
do podpisania aneks do umowy o dofinansowanie hali.
Inwestycje noworozpoczynane:
1. Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię.
Projektant, wykonujący projekt nieodpłatnie dokonał zmian projektowych na dzień
10.07.2007r.

Wykonawca przygotuje kosztorys na roboty objęte zmianą projektu budowlanego, który
będzie podlegał sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, po czym przygotowany i podpisany
zostanie aneks do umowy. Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zmianę
pozwolenia na budowę.
Wykonawca w części dobudowywanej wykonał ławy, ściany fundamentowe, ściany
przyziemia.
2. Przebudowa ulicy Studziennej w Czaplinku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy
robót, którym została firma EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca za kwotę 311.198,-zł.
Podpisano umowę z wykonawcą robót, dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. i przekazano plac
budowy. Termin realizacji zadania planowany jest w okresie od 05.07. do 30.11.2007r.
Wykonawca przystąpił do realizacji zadania.
3. Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku – II etap.
Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe, przystąpił do wykonania robót budowlanoinstalacyjnych zgodnie z projektem budowlanym.
4. Budynek socjalno-administracyjny na stadionie przy ul. Parkowej w Czaplinku.
Zadanie zostało przekazane do wykonania dla ZGK w Czaplinku zarządzeniem Burmistrza
z dnia 09.07.2007r.
Podpisano porozumienie o dofinansowaniu zadania przez Kabel Technik Polska
w kwocie 20.000,-zł. Zakładany termin wykonania zadania do 30.11.2007r.
5. Budowa II etapu sieci wod.-kan. i deszczowej Osiedla „Wiejska” w Czaplinku.
Trwają obecnie uzgodnienia umowne pomiędzy Wykonawcą, firmą EkoWodrol Sp. z o.o.
z Koszalina a Gminą, związane z właściwym zabezpieczeniem umowy. Wykonawca zamierza
rozpocząć roboty w III dekadzie lipca.
6. Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22.
Zakład Usług Projektowych Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka zaprojektował trasę,
wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przygotowuje
dokumentację do uzgodnienia na ZUD w Drawsku Pom.
7. Projekt budowlany modernizacji ulicy Tartacznej..
Projektant, p. Anna Rejman z Drawska Pom., otrzymała mapę do celów projektowych.
Termin wykonania projektu ustalono do 31.10.2007r.
8. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek i Czaplinek –
Łąka.
Przygotowano pełną dokumentację przetargową. Ogłoszono w dniu 13.07.2007r.
postępowanie przetargowe z terminem składania ofert na dzień 06.08.2007r. Dokumentacja
przetargowa dotyczy również robót związanych z budowa sieci wod.-kan. do m. Łąka.
Wykonawca, który zostanie wybrany w drodze prowadzonego postępowania będzie
realizował oba zadania z tym, że w roku 2007 zadanie St. Drawsko – Drahimek, a w roku
2008 zadanie Czaplinek – Łąka.
9. Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Kluczewo.
Dokonano zinwentaryzowania tematu sieci wodociągowej w obrębie m. Kluczewo wraz
z
koloniami,
jak
również
stanu
faktycznego
i
technicznego
stacji.
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Przyjęto założenie o wyłączeniu z opracowania modernizacji stacji i zasilania m. Kluczewo
wodą ze stacji w Starym Drawsku, od m. Drahimek. Koszty modernizacji stacji byłyby
większe niż koszty budowy sieci od Drahimka do Kluczewa, a wydajność ujęcia i stacji
w Starym Drawsku zaspokaja potrzeby wodne w m. Kluczewo ze znaczną rezerwą.
Powierzchnia działki, na której jest stacja w m. Kluczewo, jest zbyt mała, by można było
zlokalizować obiekty uzdatniające wodę, budynek stacji wymaga gruntownego remontu, brak
drogi dojazdowej (obecnie po terenie prywatnym), a zmniejszenie ilości stacji to również
i obniżka kosztów eksploatacji.
Przygotowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego
z terminem do 30.07.2007r.
10. Budowa wodociągu Miłkowo - Motarzewo.
Wykonano prace projektowe. Obecnie pozyskujemy potrzebne decyzje i prowadzimy
niezbędne uzgodnienia. Rozpoczęcie robót instalacyjnych będzie możliwe nie wcześniej, jak
w II połowie września br.
W ostatnim czasie wystąpił problem z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu, skutkiem
czego było wyeksploatowanie się pompy po stronie hydraulicznej. ZGK wymienił zużytą
pompę i dostawy wody dla odbiorców wróciły do normy.

11. Wykonanie projektu budowlanego wymiany pokrycia dachowego oraz rekonstrukcji
wieży ratusza miejskiego w Czaplinku .
Ogłoszono zbieranie ofert na opracowanie projektu budowlanego na stronie internetowej
Urzędu oraz zamieszczono informację o prowadzonym postępowaniu w „Głosie
Koszalińskim”.
Termin składania ofert upłynął 12.07.07r. Wpłynęły 3 oferty. Najniższa opiewa na kwotę
14.493,60 zł, najwyższa na kwotę 48.800,-zł.
12. Wymiana drzwi wejściowych w budynku ratusza w Czaplinku .
Zaproszono potencjalnych wykonawców do złożenia ofert na wykonanie wymiany drzwi wg
posiadanego projektu budowlanego. Zaproszenie opublikowano na stronie internetowej
Urzędu oraz zamieszczono informację o prowadzonym postępowaniu w „Głosie
Koszalińskim”.
Termin składania ofert upłynął 12.07.07r. Wpłynęły 3 oferty. Najniższa oferta wynosi kwotę
10.980,00 zł, najwyższa kwotę 24.883,-zl. Gmina wystąpi o uzupełnienie złożonych ofert
o przedstawienie przez wykonawców przykładów wykonanych drzwi w obiektach
zabytkowych.
13. Planowanie przestrzenne.
W dniu 09.07.2008r. podpisano umowy z wykonawcą, tj. firmą „INTEGRA” Sp. z o.o.
z Poznania na:
1.Sporządzenie czterech projektów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinka na kwotę – 140.300 zł.
2.Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
ewidencyjnego Ostroróg – na kwotę 73.200 zł.
3.Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czaplinek – na kwotę 43.920 zł.
Termin wykonania opracowań – 31.12.2008r.
Przygotowywane są dokumenty niezbędne do zaproszenia do składania ofert na wykonanie
zmiany studium w obrębie Żelisławie oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinka.
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W zakresie gospodarki komunalnej:
1. W dniu 10 lipca br. wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska uczestniczyliśmy w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie, które
odbyło się w Wardyniu Górnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
uchwałę w sprawie wytycznych w zakresie ustalania przez Zarząd spółki cen za stałe
odpady komunalne oraz w sprawie wdrażania systemu selektywnej zbiorki odpadów.
Ustalono cenę przyjmowanych od uprawnionych przewoźników do składowiska odpadów
komunalnych
w kwocie 90 zł brutto łącznie z opłatą za składowanie odpadów. Cena ta będzie
obowiązywała do 31 grudnia 2007 r. Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów
będzie poprzedzone okresem przejściowym, trwającym do 31 sierpnia 2007 r. W okresie
przejściowym będą ustalane w trybie negocjacji z uprawnionymi przewoźnikami:
-warunki rozstawiania na nieruchomościach pojemników do selektywnej zbiorki
odpadów,
-warunki
organizacyjne
odbioru
„czystych”
odpadów
surowcowych
i biodegradowalnych, przy założeniu, że odpady te będą przyjmowane do Zakładu
nieodpłatnie.
2. W dniu 18 lipca br. Zastępca Burmistrza spotkał się z p. Krukowskim Lechem
Wiceprezesem Firmy Victoria Cymes, a zarazem właścicielem gruntu przy ul.
Złocienieckiej w sprawie udostępnienia gruntu pod budowę chodnika.
W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
W dniu 16 lipca 2007 r. Gmina Czaplinek podpisała akt notarialny dotyczący przejęcia od
PKP za zaległości podatkowe w trybie art. 66 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej
nr działki 5 o powierzchni 1,3457 ha, położonej w Czaplinku, obręb 06. Obecnie
przygotowujemy ofertę do sprzedaży przejętej nieruchomości.
W zakresie oświaty:
1.Ogłoszony został konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Broczynie i dyrektora Przedszkolu w Czaplinku. Konkurs odbędzie się w sierpniu.
2. W terminie od 20 sierpnia do 15 września. w UMiG można składać wnioski o udzielenie
pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów na rok szkolny 2007/2008 stypendium szkolnego lub zasiłku.
Pomoc materialna przyznawana jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły, pracownika socjalnego. Stypendium może być przyznane uczniowi
z rodziny gdzie dochód na osobę
nie przekracza 351 zł netto.
Wnioski o udzielenie pomocy materialnej oraz szczegółowe informacje dotyczące
warunków uzyskania pomocy można uzyskać w UMiG - pokój nr 4.
3. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007r. uruchomiony został
Rządowy program pomocy uczniom w 2007r.:
1) Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana dzieciom
rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej lub uczniom z klas I-III,
2) pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju jest udzielana uczniom
szkół podstawowych i gimnazjum.
Program kierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do III
- kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach
kształtuje się następująco:
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Klasa 0: 70 zł
Klasa I: 130 zł
Klasa II: 150 zł
Klasa III: 170 zł
Pomoc uczniom udzielana jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora
szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego. Wnioski o udzielenie pomocy będą do pobrania
w Szkole Podstawowej w Czaplinku , w Gimnazjum oraz w Urzędzie M i G. Wypełnione
wnioski wraz z kompletem wskazanych w nim dokumentów należy składać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej w Czaplinku i w Gimnazjum, a rodzice uczniów szkół wiejskich
wnioski będą mogli złożyć w Urzędzie M i G, pokój nr 4.
W zakresie promocji i turystyki:
1. W dniach 6-8 lipca br. na terenie Gminy Czaplinek odbyły się uroczyste obchody 600lecia Starostwa Drahimskiego.
Obchody rozpoczęto w piątek otwarciem pleneru ceramicznego i tkackiego na obrzeżach
zamku Drahim.
W sobotę na czaplineckim rynku odbył się jarmark, którego szczególny charakter
podkreśliła obecność Grupy Odtwórstwa Historycznego „VON BORCKE” ze Złocieńca.
Podczas jarmarku zorganizowano turniej rycerski, bieg dam, pokaz tańca i szarfiarzy oraz
inscenizację legendy drahimskiej.
Podczas trwania jarmarku w kościele Św. Trójcy odbyła się konferencję pn. ”Między
joannitami, krzyżakami, Brandenburczykami i Pomorzem. Drahim – północna rubież
dawnej Rzeczypospolitej w 600 - lecie Starostwa Drahimskiego”, którą poprowadził
prof. Waldemar Łazuga z Poznania. Kolejny punktem programu było otwarcie wystawy
archeologicznej pn. ”Wykopaliska archeologiczne zamku Drahim” w Izbie Muzealnej.
Otwarcia dokonał Jacek Borkowski - kierownik działu archeologicznego Muzeum
Okręgowego w Koszalinie oraz Ignacy Skrzypek.
Równorzędnie na obrzeżach zamku Drahim odbywał się jarmark średniowieczny, na
którym prezentowali się lokalni artyści i producenci. Wszyscy zainteresowanie mogli
popróbować swoich sił w lepieniu naczyń, oraz tkaniu sukna. Wieczorem odbył się szturm
na zamek połączony z pokazem fajerwerków oraz degustacją kuchni średniowiecznej.
Ostatniego dnia obchodów 600-lecia Starostwa Drahimskiego odbył się pokaz rzemiosła
z wczesnego średniowiecza. W niedzielę odbył się koncert organowy w wykonaniu
absolwenta Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – dr hab.
Radosława Marca.
Przez cały okres trwania obchodów w murach zamkowych można było obejrzeć ekspozycje
oręża dawnego, pokazy walk rycerskich oraz zabawy plebejskie w wykonaniu Rycerzy
Bractwa Bogusława V ze Słupska Puszkarze Księcia Kazimierza V Szczecińskiego.
Uroczystych obchodach 600-lecia Starostwa Drahimskiego wzięli udział między innymi:
Wicewojewoda Zachodniopomorski – Marcin Sychowski, Starosta Powiatu Drawskiego –
Stanisław Cybula, goście z niemieckiego miasta partnerskiego Marlow z Burmistrzem
Heino Schutt, przedstawiciele władz ościennych starostw, gmin, radni, sołtysi, mieszkańcy
oraz turyści.
2. W dniu 10 lipca br. uczestniczyłam z Sekretarzem Gminy w posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w Czaplinku, którego głównym
tematem była organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Turystyki na Pojezierzu
Drawskim.
3. W dniach 13-14 lipca br. w ramach DNI CZAPLINKA odbyły się następujące imprezy:
-jarmark solny połączony ze zlotem motocykli,
- regaty kajakowe i żeglarskie,
- turniej piłki siatkowej na plaży miejskiej,
- projekcja filmu fabularnego „Królestwo Niebieskie”.
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Na zakończenie obchodów Dni Czaplinka 2007 r. odbyły się koncerty zespołów: BEZ ATU
i „AKCENT”, oraz widowisko TAŃCZĄCE FONTANNY.
4. W dniu 21 lipca br. w Sikorach odbędą się uroczyste obchody 60-lecia OSP SIKORY.
Uroczystość rozpocznie się mszą świętą. Następnie przemarsz Kompanii Honorowej na plac
uroczystości, a tam przywitanie gości, odczytanie historii OSP oraz strażacka zabawa
5.W dniu 21 lipca br. o godz. 10 00 w Sikorach odbędzie się PIKNIK
ARCHEOLOGICZNY. W programie:
- produkcja (wyrabianie masy gliniastej, kształtowanie naczyń na kole garncarskim,
zdobienie) i wypalanie naczyń gliniastych,
- pokazy związane z tkactwem i włókiennictwem (tkanie, barwienie tkanin, dalsza obróbka),
- średniowieczne jubilerstwo - produkcja przedmiotów luksusowych,
- średniowieczne kaletnictwo - produkcja wyrobów skórzanych,
- produkcja narzędzi krzemiennych,
- kuchnia średniowieczna,
- wyroby z kości i rogu,
- gry i zabawy średniowieczne.
6. W dniu 21 lipca br. w miejscowości Psie Głowy odbędzie „Jagodowe Święto”. Święto
rozpocznie się o godzinie 17 00 mszą świętą w podziękowaniu za „dary lasu”. O godz. 1800
– zabawa taneczna.
7.W dniu 22 lipca 2007r. w Siemczynie odbędzie się „HENRYKOWSKIE SPOTKANIE
W PAŁACU I FOLWARKU”. Już od godz. 1400 będzie możliwe zwiedzanie pałacu,
udziału w loterii fantowej oraz grach i zabawach dla dzieci i dorosłych.
W programie przewidziano również dwa koncerty: muzyki poważnej w wykonaniu
kwartetu „WIEDEŃSCY MISTRZOWIE I NIE TYLKO” oraz czaplineckiego zespołu
TO-TO.
8. W dniu 22 lipca br. o godz. 16.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się
koncert organowy w wykonaniu Piotra Bielskiego – studenta II roku w klasie P. Grajtera
i adiunkta doktora habilitowanego R. Marca Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek zgłosiła 3 miejscowości (Kluczewo, Sikory, Machliny) do udziału
w projekcie „Centra kształcenia na odległość na wsiach” Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz budżetu. Projekt zakłada uruchomienie
Centrów Kształcenia wyposażonych w sprzęt komputerowy umożliwiający naukę online
osobom z terenów wiejskich. Centra będą prowadziły bezpłatne szkolenia e-learning m.in.
z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkim, szkoleń zawodowych
i przedmiotowych.
2. Szkoła Podstawowa w Kluczewie otrzymała dofinansowanie z Fundacji Wspomagania
Wsi w ramach programu „Kultura Bilska” na realizację projektu pn. „Cmentarze- pamięć,
obecność, znak”. Projekt zakłada uporządkowanie i oznakowanie terenów cmentarzy
poniemieckich w dwóch miejscowościach: Kluczewie i Broczynie. W ramach projektu
zostanie wydany folder promocyjny w dwóch wersjach językowych.
3. W dniu 10 lipca br. odbyło się spotkanie sołtysów z przedstawicielem firmy DGA SA
w sprawie przygotowywania Programu Rozwoju Wsi dla 13 miejscowości z terenu naszej
gminy. Program Rozwoju Wsi jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się
o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013, działanie Odnowa i rozwój wsi.
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4. W dniu 24 lipca br. w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „W sieci
Cz@plinka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.5
Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się kompleksowa kontrola
projektu. Kontrolę przeprowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkie w Szczecinie.
5. Gmina Czaplinek w ramach prowadzonej kampanii „Włącz światła, włącz myślenie”
przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymała: 200 szt. opasek, 30
szt. kamizelek odblaskowych, 30 CD z najnowszą wersją prezentacji multimedialnej pod
hasłem „Pamiętaj masz jedno życie”, 4 000 ulotek informacyjnych, 200 szt. zapachów
samochodowych, 15 szt. gry „Klub Pancernika” dla dzieci, plakaty promujące bezpieczne
zachowanie na drodze, 10 szt. filmu „Eksperyment”.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W dniu 26 czerwca br. ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
zadanie z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym. W ramach tego zadania przyjęto
następujące zadanie priorytetowe: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
pozostającym na czas wakacji w domach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2007 r. Termin
składania ofert do 26 lipca br. Głównie oczekujemy na ofertę zapewnienia zajęć dla dzieci
w świetlicach wiejskich.
W zakresie współpracy zagranicznej:
1. Podczas obchodów DNI CZAPLINKA Gmina Czaplinek gościła 12-osobową delegację
z Marlow oraz Bad Schwartau.
2. W dniach 9-10 lipca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w warsztatach związanych
z projektami infrastrukturalnymi w ramach Euroregionu Pomerania, które odbyły się
w Lychen i Feldbergu. Podczas spotkania podpisano umowę partnerską pomiędzy
Regionem „Jezior Drawskich”, Regionem „Feldberger Seen” i Regionem Uckermarkische
Seen”. Strony umowy pragną inicjować i prowadzić współpracę we wszystkich
dziedzinach życia, w szczególności w dziedzinie edukacji, wspierania młodzieży, sportu,
turystyki, ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz w dziedzinie rozwoju
gospodarczego. W celu realizacji własnych zamierzeń powołano „Wspólną Grupę
Roboczą Jeziora Drawskie/Feldberger Seen/Uckermarkische Seen”. Grupa robocza jest
odpowiedzialna za opracowanie i koordynację wspólnych projektów. Należy do niej
osmiu przedstawicieli Regionu Jezior Drawskich i po trzech przedstawicieli Regionów
Feldberger Seen i Uckermarkische Seen
Z zastępcą burmistrza przyjęliśmy 43 mieszkańców, którzy zgłosili 49 spraw do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Barbara Michalczik
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