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DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI
BOISKA W MACHLINACH
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę Nr VII/91/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej niektórym
jednostkom samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu „Pomoc finansowa dla jednostek
samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na
terenach wiejskich”.
Gmina po analizie możliwości spełnienia warunków udziału
w programie złożyła wniosek na modernizację boiska w Machlinach. Głównym powodem wyboru tego boiska jest brak ogrodzenia
i niszczenie murawy przez dziki. Wartość zadania określono na
36.000 zł przy współudziale prac mieszkańców. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dotacje w wysokości 50%

ZAKAZ UŻYWANIA SILNIKÓW
NA JEZIORZE CZAPLINO
Informujemy, że w dniu 13 lipca 2007 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 82 opublikowana została Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Powiatu
Drawskiego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia
zakazu używania jednostek pływających wyposażonych
w silniki spalinowe powyżej 5 kW (6,67 KM) na jeziorze
Czaplino w gminie Czaplinek.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 26 lipca 2007 r.

tj. 18.000 zł.
W ramach zadania wykonane będzie ogrodzenie boiska,
ławki, kosze na odpady, zainstalowane nowe bramki oraz wysiana
trawa.

KONKURSY NA DYREKTORA
8 sierpnia br. do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Broczynie przystąpiło 2 kandydatów. Komisja po
przeprowadzeniu postępowania

konkursowego na stanowisko

dyrektora wyłoniła Panią Zytę Jurczyszyn.
Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie wydał
pozytywną opinię dotyczącą wyboru. W związku z tym stanowisko
to zostanie powierzone nowemu dyrektorowi z dniem 1 września
2007 r.
Również
konkurs

8

sierpnia 2007r. odbył się

(drugi) ponowny

na stanowisko dyrektora Przedszkola w Czaplinku. Do

konkursu zgłosiła się jedna osoba. Złożone dokumenty nie spełniały wymagań formalnych, w wyniku czego kandydat nie został
dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego. Obowiązki

dyrektora

Przedszkola w Czaplinku zostaną

powierzone

na okres 6 miesięcy obecnemu wicedyrektorowi – Pani
Górze.

Marii

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIRCÓW
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek informuje, że od 16
sierpnia 2007 roku weszła w życie uchwała Nr X/88/07 Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Czaplinek.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje
podatnikowi podatku od nieruchomości, który:
- nabył od Gminy lub Skarbu Państwa nieruchomość,
- wybudował budynki lub budowle,
- zagospodarował nieruchomość, która przez ponad 3 lata nie
była wykorzystywana do działalności gospodarczej,
przy jednoczesnym zwiększeniu wymaganego zatrudnienia.
Ponadto zwolnione są częściowo budynki, budowle
i grunty za każde nowo utworzone miejsce pracy. Szczegółowe
informacje można uzyskać w UMiG, pokój nr 9, tel. 094 372 62
56.

68 ROCZNICĘ WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek zaprasza delegacje
mieszkańców, szkół, zakładów pracy do składania wiązanek
kwiatów w 68 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Uroczyste składanie wiązanek odbędzie się
1 września 2007r.o godz. 1200 na Cmentarzu Komunalnym w Czaplinku.

biuletyn informacyjny
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WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

JUBILEUSZE

W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem wymia11 sierpnia 2007r. obchodzono niecodzienny jubileusz set-

ny dowodów osobistych wprowadzam dodatkowe godziny przyj-

nej rocznicy urodzin mieszkanki Gminy Czaplinek Pani Klary

mowania wniosków:

Giec. Z życzeniami dla Pani

W Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku

Klary przybyli również – repre-

• w każdy czwartek do godz. 1700
•

zentant Urzędu Marszałkow-

w pierwszą sobotę września tj. 01.09.2007r. od godz. 900

skiego Jerzy Serdyński Dyrek-

- 1200

tor Wydziału Kultury, Edukacji,

Na terenie wiejskim w świetlicach wiejskich:

Turystyki i Sportu, oraz przed-

- Broczyno – 03.09.2007r. od godz. 900 - 1000

stawiciele władz samorządo-

- Machliny – 03.09.2007r. od godz. 1030 - 1130

wych Barbara Michalczik Bur-

- Siemczyno – 04.09.2007r. od godz. 90 - 1000
- Rzepowo – 04.09.2007r. od godz. 1030 - 1130
- Sikory – 05.09.2007r. od godz. 900 - 1000
- Czarne Wielkie – 05.09.2007r. od godz. 1030 - 1130
- Kluczewo – 06.09.2007r. od godz.900 - 1000
- Prosinko – 06.09.2007r. od godz. 1030 - 1130
- Czarne Małe - 07.09.2007r. od godz. 900 - 1000

mistrz Miasta i Gminy w Czaplinku, Stanisław Kuczyński Przewodniczący Rady Miejskiej, Roman
Gajewski radny Rady Miejskiej, Katarzyna Szlońska – Spirn Sekretarz Gminy, oraz wielu innych dostojnych gości. W imieniu Premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego
wręczono listy gratulacyjne.

W tych dniach, w świetlicach wiejskich będzie również
możliwość wykonania zdjęć.

Z okazji dziewięćdziesiątych
urodzin Pani Bronisławy Skubij,

Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek

Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek

Barbara Michalczik

Barbara Michalczik wraz Kierownikiem
Referatu Spraw Obywatelskich Wiesła-

Nabór kandydatów na stanowiska

wą Odważną, złożyła serdeczne życze-

w Urzędzie Miasta i Gminy

nia, składając na ręce jubilatki dyplom,
bukiet kwiatów oraz drobny upominek.

W związku z wolnymi stanowiskami w Urzędzie ogłoszono nabór na stanowisko Informatyka – konserwatora oraz
Podinspektora ds. kontroli wewnętrznej. Ogłoszenia
o naborze wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Czaplinku, na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu
Pracy w Drawsku Pomorskim Filia w Czaplinku oraz opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Na wolne stanowisko Informatyka – konserwatora do
dnia 11 lipca 2007 r. wpłynęła tylko 1 oferta – p. Ireneusza
Grzyba. Kandydat spełnił formalne wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Ireneusz Grzyb.
Na wolne stanowisko Podinspektora ds. kontroli
wewnętrznej do dnia 20 lipca 2007 r. wpłynęła również 1 oferta. Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu.
W wyniku zakończenia procesu naboru na stanowisko została
wybrana Pani Beata Biegajło.

Z okazji 95-tych urodzin
Pani

Janiny

Hancewicz,

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy

w

Czaplinku

Aleszko wraz

Robert

z Kierownikiem

Referatu Spraw Obywatelskich
Wiesławą

Odważną, złożył

serdeczne życzenia składając
na ręce jubilatki bukiet kwiatów.
Wszystkim jubilatom życzymy długich lat zasłużonego odpoczynku w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

biuletyn informacyjny
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Informacje z Urzędu
REALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W MIESCIE I GMINIE
PROJEKT BUDOWLANY SIECI

Budowa II etapu sieci

wodno -kanalizacyjnej i deszczowej
Osiedla „Wiejska”
Ponownie postępowanie przetargowe na wykonanie robót
instalacyjnych, wyłoniło wykonawcę którym została firma EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Koszt realizacji inwestycji
to 637.506,- zł.
Firma EkoWodrol prace rozpoczęła w dniu 7.08.2007r
i zgodnie z zawartą umową zakończy 17 listopada br. W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty w pełnym zakresie na
ul. Lipowej, a możliwość korzystania z dostawy wody, w ocenie
wykonawcy, przez mieszkańców już zasiedlonych budynków nastąpi około 15 września br.

wodociągowej w Kluczewie
Zinwentaryzowano sieci wodociągowej w obrębie Kluczewa
wraz z koloniami, jak również stan faktyczny i technicznego stacji.
Przyjęto założenie o wyłączeniu z opracowania modernizacji stacji
i zasilania Kluczewo wodą ze stacji w Starym Drawsku, od Drahimka. 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 Kluczewie ze
znaczną rezerwą. Powierzchnia działki, na której jest stacja
w Kluczewie, 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.

Budynek socjalno-administracyjny na

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku
którego wybrano wykonawcę prac projektowych. Zadanie to wy-

stadionie przy ul. Parkowej

konywał będzie Zakład Usług Projektowych Krzysztof Piątkowski
ze Szczecinka za kwotę 59.170,- zł. z terminem realizacji do
30.11.2007r.

Przebudowę budynku wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku za kwotę 230.000 zł. Prace powinny zakończyć

Wykonanie projektu budowlanego

się do 30.11.2007r.
Na terenie budowy wykonano wykopy pod ławy fundamentowe w dobudowywanej części budynku, gdzie znajdować się

wymiany pokrycia dachowego oraz rekonstrukcji
wieży ratusza miejskiego

Przygotowane zostały dokumenty ofertowe na wykonanie
będzie węzeł sanitarny, odkopane zostały ściany fundamentowe
prac projektowych, na podstawie których zebrano, w ramach zaw celu wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej.
Przed przystąpieniem do wykonania skutecznej izolacji proszenia, oferty od 3 wykonawców. Ofertę najkorzystniejszą
złożyła firma „CONVIT” W. Konstantynowicza z Wałcza za kwotę
należy wzmocnić ławy i ściany fundamentów.
14.493,-zł. Z Wykonawcą podpisano umowę, z terminem realizacji
do 30.10.2007r.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
na trasie Stare Drawsko – Drahimek i Czaplinek – Łąka

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową skrzyżo-

Przygotowano pełną dokumentację przetargową. Wyko- wania na Placu 3-go Marca w Czaplinku i koniecznością poprawy
nawca, który zostanie wybrany w drodze prowadzonego postępo- bezpiecznego korzystania z usług PKS, z dniem 13.08.2007r. dowania będzie realizował oba zadania z tym, że w roku 2007 zada- tychczasowy parking przy ul. Złocienieckiej wykorzystywanie St. Drawsko – Drahimek, a w roku 2008 zadanie Czaplinek – ny jest jako zajezdnia dla autobusów i podróżnych.
Łąka.
Planowany czas zmiany dotychczasowego sposobu użytkowaOgłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nia parkingu zakładany jest do 15.10.2007r. Wprowadzone oznakorobót. Termin składania ofert upłynął 10.08.2007r. Wpłynęło 6 wanie pionowe uniemożliwi wjazd na parking dla wszystkich jego
ofert, które są obecnie przedmiotem ich oceny przez komisję dotychczasowych użytkowników na czas określony.
Prosimy o zrozumienie podjętej decyzji i jednocześnie przeprzetargową. Planowane rozpoczęcie robót na zadaniu budowy
sieci wod.-kan. na trasie Stare Drawsko – Drahimek od II dekady praszamy za utrudnienia z tym związane.
września br.

biuletyn informacyjny
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WNIOSKI O POŻYCZKĘ

KONTROLA FERMY
Podczas Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku, Pan Bolesław
Groździej występując w imieniu protestujących przeciwko budowie
biogazowni w rejonie Miłkowa mieszkańców sołectwa Broczyno zarzucił brak kontroli nad stosowaniem gnojowicy pochodzącej
z fermy trzody chlewnej w Byszkowie należącej do firmy AGRI PLUS
Sp. z o.o. (dawniej Prima). W związku z tym Burmistrz MiG Czaplinek wystąpił z prośbą do Inspekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie

Z WFOŚIGW
Gmina Czaplinek złożyła 2 wnioski o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zadania:

•

Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare
Drawsko-Drahimek
- 333 272,00 zł,

–

kwota

wnioskowana

pożyczki

o przekazanie informacji na temat prowadzonych kontroli Inspekcji
w zakresie stosowania tego rodzaju nawozu oraz ich wyników.
Inspekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że ferma
w Byszkowie zakwalifikowana jest do instalacji, których prowadzenie

•

wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Ferma w Byszkowie
uzyskała takie pozwolenie wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 19 lipca 2005 r.
Dotychczasowe kontrole fermy w Byszkowie nie wykazały
uchybień w stosowaniu nawozów naturalnych. Ostatnia kontrola
przeprowadzona została w dniu 8 sierpnia 2007 r. i wykazała, że:

Wodnej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 09.08.2007r. rozpatrzył te wnioski i podjął uchwałę o skierowaniu ich jako zasadne na posiedzenie Rady Nadzorczej WFOŚiGW, które plano-

•

•
•

Powstająca w procesie hodowlanym gnojowica magazynowana jest w lagunie o pojemności 36 000 m3 oraz w 2 osadnikach o pojemności 5 000 m3; łączna pojemność magazynowa zbiorników pozwala na przetrzymanie gnojowicy w okresie 6 miesięcy;
Spółka AGRI PLUS wydzierżawiła ponad 1300 ha gruntów,
na których zagospodarowuje gnojowicę;

Nawożenie pól odbywa się sprzętem wyposażonym w węże
wleczone, uznanym jako najlepsza dostępna technika.
Na podstawie „Raportów aplikacji gnojowicy” ustalono, że
nawożenie pól wokół fermy w Byszkowie w bieżącym roku odbyło
się w dniach: 2.04-7.04; 24.04-30.04, 4.05-17.05; 18.06.-24.06.
Zastosowane dawki nawożenia wyniosły 27 m3/ha i były
znacznie niższe od dopuszczalnych (45 m3/ha) określonych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.

I ETAP PRAC NA CMENTARZU
KOMUNALNYM
W ramach środków finansowych budżetu Gminy Czaplinek,
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace pielęgnacyjne na
cmentarzach. W ramach prac usunięto cztery uschnięte drzewa,
wyłożono kostką polbrukową część alejki oraz przesunięto i uporządkowano teren wokół punktów poboru wody.
Na nowym cmentarzu usunięto także chore drzewa i przeprowadzono prace pielęgnacyjne pozostałego drzewostanu zgodnie
z decyzją Starosty Powiatu Drawskiego. Uzgodniono również z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody pielęgnację trzech lip- pomników przyrody. W dwóch istniejących punktach poboru wody wymieniono instalację wodociągową i obudowano je kostka polbrukową.
Do projektu budżetu na 2008 r. złożono wniosek na dalsze prace
porządkowe.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla
„Wiejska” w Czaplinku – kwota wnioskowana pożyczki
- 347 955,96 zł
Zarząd Wojewódzki Ochrony Środowiska i Gospodarki

wane jest w m-cu wrześniu br.
Po zrealizowaniu inwestycji i osiągnięciu zamierzonego
efektu ekologicznego Gminie zostanie umorzone 30% wykorzystanych kwot pożyczek.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W MACHLINACH
Z dniem 1 września 2007r. Szkoła Podstawowa w Machlinach, nie rozpocznie działalności edukacyjno – wychowawczej z powodu braku uczniów.
Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Machlinach
złożyli wnioski o przeniesienie ich dzieci do Szkoły Podstawowej
w Broczynie (19 uczniów) oraz do Szkoły Podstawowej w Czaplinku (3 uczniów). Jeden uczeń zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Machlinach
deklaracje o przeniesieniu uczniów do szkół w Broczynie i Czaplinku złożyli na spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Czaplinek. Na spotkaniu Pani Burmistrz poinformowała że Pani Zyta
Jurczyszyn, dotychczasowy dyrektor SP w Machlinach, wygrała
konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Broczynie.

KOMUNIKAT
Informujemy, że w związku z dostarczaniem materiałów
informacyjnych do biuletynu z zewnątrz, Urząd MiG zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian w przesyłanych tekstach oraz
wyboru dostarczonych informacji. Informacje można przesyłać
na e-mail: biuletyn@czaplinek.pl,
lub dostarczać do Centrum Turystyki, ul. Rynek 1.
tel./fax 375 47 90
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PRZETARG
Gmina Czaplinek z siedzibą przy ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, tel. 094 375 50 31 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie remontów dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie gminy Czaplinek
(CPV – 45 233 142) Zakładany zakres zadania obejmuje branżę drogową.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia
można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, pokój nr 3b
– nieodpłatnie. Specyfikacja zamówienia będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.czaplinek.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia - do 15.10.2007r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunkiem wzięcia udziału
w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 1000,-zł.
- załączenie do oferty;
1. Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1pkt. 1-3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Kryteria oceny ofert - cena – 100%
Termin składania ofert upływa dnia - 29.08.2007r. godz. 1100.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w budynku
UMiG Czaplinek, ul. Rynek 6, pokój nr 7.
Koperta winna być oznaczona: „Przetarg na wykonanie remontów
dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Czaplinek”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój
nr 5 w dniu 29.08.2007r. godz. 1110.
Termin związania ofertą – 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Inspektor ds. drogownictwa Zbigniew Witasek UMiG w Czaplinku,
tel. 094 375 50 31 w godz. 730 - 15oo.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2007 r. pod numerem 136693-2007

LEGALIZACJA SAMOWOLI
BUDOWLANYCH
Pół roku na darmową legalizację!
Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną?
Nie ma jednoznacznej definicji „samowoli budowlanej”- przyjmuję się jednak, że samowolą budowlaną jest każde naruszenie
ustawy Prawo budowlane. Samowola budowlaną nie określimy,
więc jedynie wybudowanego domu bez pozwolenia na budowę,
ale również będzie nią:
- przystąpienie do robót budowlanych bez pozwolenia lub wprowadzenie istotniejszych zmian w projekcie w czasie wykonywania robót budowlanych,
- prowadzenie robót budowlanych bez kierownika budowy lub
bez dziennika budowy oraz prowadzenie robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
- użytkowanie budynku bez zgody nadzoru budowlanego, zmiany sposobu użytkowania np. zrobienie zakładu krawieckiego z
budynku mieszkalnego, lub warsztatu stolarskiego z cukierni,
- przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku np. przez dobudowanie ganku, tarasu lub nawet piętra bez stosownych pozwoleń,
Samowolą jest też budowa obiektów, na które nie jest
potrzebne pozwolenie na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie.
Dotyczy to np. ogrodzeń, budynków gospodarczych o pow. do
35 m2 lub altan o powierzchni do 25 m 2 w miastach i 35 m2 poza
miastem.
Decyzje o tym czy nastąpiło przekroczenie przepisów
prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolę
budowlaną podejmuje INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO.
Kogo obejmie darmowa legalizacja?
Darmowa legalizacja obejmie, jedynie budynki, które zostały
wybudowane pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a 11 lipca 1998 r. W
okresie tym musiało nastąpić zakończenie budowy. Do darmowej legalizacji konieczne jest również, aby budynek był użytkowany, co najmniej przez pięć lat przed 11 lipca 2003 r. i by
przed ta datą nie było wszczęte przez organ nadzoru budowlanego żadne postępowanie administracyjne w sprawie wybudowanego nielegalnie budynku.
Kto i kiedy może składać wnioski o darmową
legalizację?
Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dnia 10 maja 2007 r. /
Dz.U. nr 99 poz. 665/ przewiduje, że możliwość bezpłatnego
zalegalizowania samowoli obowiązuje jedynie do 1 stycznia
2008 r.
Po tej dacie będzie trzeba ponieść opłatę legalizacyjną.
>>>>>>>>>>>

biuletyn informacyjny

6

Informacje z Urzędu
>>>>>>>>
Jakie dokumenty należy złożyć?
Przede wszystkim legalizacja będzie dopuszczalna jedynie wówczas, gdy obiekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie takie wydaje
burmistrz.
W przypadku, jeśli obiekt znajduje się na gruncie, który nie
jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, właściciel będzie musiał przedstawić zaświadczenie o zgodności budynku z decyzją ustalającą warunki zabudowy.
Do darmowej legalizacji należy również przedstawić powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:

•

inwentaryzację powykonawczą obiektu, sporządzonej przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane,

•

ekspertyzę, że legalizowany obiekt spełnia wymagane

CZAPLINEK NA
THE TALL SHIPS' RACES 2007
W dniach 4-7.08.2007 r. w Szczecinie odbył się finał Światowego Zlotu Żaglowców. Podczas imprez towarzyszących Gmina
Czaplinek prezentowała swoje walory turystyczne.
Stoisko promocyjne Czaplinka zorganizowano w ramach
współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego. Uczestnicy The Tall Ships' Races na stoisku mogli
otrzymać bezpłatne informacje dotyczące atrakcji turystycznych
Czaplinka, możliwości uprawiania turystyki aktywnej, bazy noclegowej. Stoisko promocyjne odwiedziło kilka tysięcy osób w tym
wielu gości z Niemiec. Mieszkańcy Szczecina często pytali o warunki w mieście i na stadionie z uwagi na planowane odwiedziny
podczas rozgrywek piłkarskich z klubem LKS Lech Czaplinek.

przez prawo warunki techniczne i nadaje się do użytkowania,

•

decyzję o dopuszczeniu do użytkowania oświadczenie o
braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej
Straży Pożarnej.
Gdzie należy złożyć wniosek?

Organem, do którego należy wystąpić z wnioskiem w sprawie
dopuszczenia budynku do użytkowania jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim
Ryszard Jędrzejczak
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO.
ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 3633760

JESIENNE SPRZĄTANIE
DRAWY
Gmina Czaplinek rozpoczęła akcję ekologiczną „Jesienne

TARGI W BARZKOWICACH
Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku organizuje wyjazd dla
rolników na XX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE „Agro Pomerania” do Barzkowic.
Wyjazd uczestników 8 września 2007 o godz . 9:00
Zbiórka przed Urzędem Miasta i Gminy w Czaplinku.
Koszt przejazdu pokrywa Gmina Czaplinek.

porządkowanie rzeki Drawy – skutecznym narzędziem
promocyjno -edukacyjnym”. Projekt współfinansowany jest
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
W projekcie uczestniczą również SALOS Czaplinek, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego oraz Biuro
Turystyczne „Mrówka” z Czaplinka. Gmina Czaplinek pozyskała
dotację w wysokości 1.190 zł na realizację zadania oraz wsparcie finansowe ze SGiPPD w wysokości 500 zł.
W ramach projektu w dniach 8-9 września odbędzie się

372 62 257 w terminie do 5 września 2007 r. Ilość miejsc

kolejna edycja spływu kajakowego „Sprzątanie Drawy”, organizowanego przez Biuro Turystyczne „MRÓWKA”.
Zapisy na bezpłatny spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem Drawy przyjmuje BT Mrówka tel. 094 375 50 67 lub

ograniczona.

604 576 361 meil: biuro@mrowka.pl

Rolnicy zainteresowani wyjazdem proszeni są o zgłoszenia do pokoju nr 4, Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku tel. 094
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Stypendia Szkolne

PRZYPOMINAMY O TERMINIE PŁATNOŚCI

W terminie od 20 sierpnia do 15 września w UMiG moż- III RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNE-

na składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów na rok szkolny 2007/2008 - stypendium szkolnego lub zasiłku.

GO,

Pomoc materialna przyznawana jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, pracownika socjalnego. Stypendium może być przyznane uczniowi z ro-

KTÓRY MIJA 15 WRZEŚNIA 2007 ROKU.

dziny 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.

- II RATY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH,

NEWSWEEK O CZAPLINKU
Dziennikarze tygodnika Newsweek przeprowadzili badania
rozwoju biznesu turystycznego w Polsce, czego efektem jest arty-

UCZNIOM

kuł opisujący 7 najlepiej rozwijających się miasteczek turystycznych.
Wśród „wschodzących gwiazd polskiej turystyki ...” w towarzystwie Chełmna, Olecka, Supraśli, Cisnej, Bałtowa, Złotego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
lipca 2007r. uruchomiony został Rządowy program pomocy
uczniom w 2007r. Pomoc w formie dofinansowania zakupu

Stoku i Wierchomla znalazł się Czaplinek.
Dziennikarze tygodnika Newsweek na przykładzie Gminy
Cisna opisują sposoby oraz pomysły na rozwój biznesu turystycz-

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY

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, 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:
Klasa 0:
70 zł, Klasa I: 130 zł, Klasa II: 150 zł, Klasa III:
170 zł.
Wnioski o udzielenie pomocy należało złożyć do dyrektora szkoły
w terminie do 2 sierpnia 2007r.
Uwzględniając sugestie dyrektorów szkół dotyczące
trudności w realizacji programu ze względu na okres ferii wakacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło termin
zbierania przez dyrektorów szkół wniosków od rodziców oraz
podejmie działania, których celem będzie uruchomienie III transzy środków na realizację programu, tak by nie było w kraju
uczniów, którzy mimo uprawnienia do skorzystania z pomocy,
nie otrzymali dofinansowania do zakupu podręczników i strojów
uczniowskich.

nego.

CZAT Z PANIĄ
BURMISTRZ MIG CZAPLINEK
16 września 2007r. (niedziela) odbędzie się CZAT z Panią Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek - Barbarą Michalczik. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia strony www.czaplinek.pl
w godzinach 1500-1700.

Wandalizm w Czaplinku
W związku z licznymi aktami wandalizmu na terenie Czaplinka, zwracamy się z uprzejmą prośba do wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających nas turystów o reakcję i przekazanie
informacji pod nr tel. 997.
Ostatnie zdarzenia – próba podpalenia altany na plaży
miejskiej, zniszczenie ławostołów, wyrwanie 14 ławek i wrzucenie
do jeziora oraz zniszczenie kwietników na rynku miejskim – skłaniają nas do apelu o współpracę.
Serdecznie prosimy o zgłaszanie wszelkich sygnałów nieodpowiedniego zachowania mieszkańców lub turystów, które zakłócają porządek lub prowadzą do niszczenia mienia.
>>>>>>
Wypełnione wnioski wraz z kompletem wskazanych w

Pomoc uczniom udzielana jest na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów), dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika nim dokumentów należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawosocjalnego. Wnioski o udzielenie pomocy będą do pobrania w wej w Czaplinku i w Gimnazjum, a rodzice uczniów szkół wiejskich
Szkole Podstawowej w Czaplinku , w Gimnazjum oraz w Urzędzie wnioski będą mogli złożyć w Urzędzie M i G, pokój nr 4.
M i G.

>>>>>>>>>
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AKTYWNE WAKACJE
Burmistrz Miasta i Gminy Czaplinek ogłosiła otwarty kon-

Dofinansowanie
z Fundacji Wspomagania Wsi

kurs ofert na zadanie publiczne: Przeciwdziałanie patologiom
społecznym - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-

i młodzieży pozostającym na czas wakacji w domach od 1

Ekonomicznych wspólnie przeprowadziły konkurs na projekt reali-

sierpnia do 31 sierpnia br. Oferty były zbierane do 26 lipca br.

zowany w miejscowościach do 6000 mieszkańców - KULTURA

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowe-

BLISKA 2007 (Chrońmy dziedzictwo kulturowe). Udział w konkur-

go i po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Opiniującą, Burmistrz

sie polegał na zgłoszeniu projektu, którego istotą była troska

Miasta i Gminy Czaplinek przydzieliła następujące dotacje:

o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub

1. Czaplinecki Ośrodek Kultury na zadanie pn. "Wakacyjna

odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania

przygoda na mojej wsi" - 9.000 zł

jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku na zadanie pn.
"Wakacyjna przygoda z OSP w Czaplinku" - 6.000 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP
w Czaplinku na zadanie pn. "Twoja wiedza Twój sukces - przez
wypoczynek, sport i terapię do lepszego życia" - 5.000 zł.
Projekt Czaplineckiego Ośrodka Kultury zakłada zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z sołectw naszej
Gminy, m.in. z Broczyna, Czarnego Małego, Czarnego Wielkiego,
Byszkowa, Machlin, Kluczewa, Ostrorogu, Rzepowa, Piaseczna,
Siemczyna i Sikor.
Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką ratownictwa przedmedycznego

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

i ochrony przeciwpożarowej oraz działalnością OSP w Czaplinku.

mieszkańców Rzepowa, podczas których prowadzone będą warsz-

W ramach zajęć projektu OSP w Czaplinku młodzież m.in. zapo-

taty śpiewu i haftu krzyżykowego, zostanie wydany folder informa-

zna się ze strukturami ochrony przeciwpożarowej na terenie gmi-

cyjno-promocyjny o wsi. Dzięki projektowi zostanie utworzony rów-

ny, ze sprzętem OSP w Czaplinku, spędzi ciekawie czas podczas

nież zespół „ My ze Średniej Wsi” wykonujący pieśni dawne, pieśni

wycieczek na terenie gminy (Wyspa Bielawa, Zamek Drahim,

w języku ukraińskim zapamiętane przez najstarszych mieszkańców

pozostałe strażnice OSP) i poza nią, będzie brała udział w zaję-

Rzepowa.

ciach sportowo-pożarniczych i innych ciekawych zajęciach ze
strażakami.
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego w ramach nieobozowej akcji letniej zakłada wycieczki nad morze oraz w najpiękniej-

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

sze zakątki Gminy Czaplinek.
Uczestnicy wezmą udział w licznych zajęciach min. językowych, teatralnych i sportowo-rekreacyjnych. Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację jest jedną z form współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami i instutycjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

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
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IMPREZY W OBIEKTYWIE

Dni Czaplinka 13-14 lipca 2007r.

Święto wody i ryby 11 sierpnia 2007r.

IX Drużynowe Spławikowe Zawody Wędkarskie
22 lipca 2007 r.

60 lat OSP w Sikorach 21 lipca 2007r.

Festyn Archeologiczny w Sikorach
21 lipca 2007 r.

DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH
Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwałę w spawie ustalenia dochodów, które mogą być przeznaczone na wydatki związane

z organizacją wycieczek szkolnych. Na utworzony rachunek wpłynęło 2 940,12 zł. Są to środki pozyskane m.in.: z orga-

nizacji charytatywnych zabaw karnawałowych, festynów oraz datków od indywidualnych sponsorów. Uchwałą Rady Miejskiej w
Czaplinku, na utworzony rachunek przekazano dodatkowo 5 000 zł. ze środków gminnych. Zarządzeniem Burmistrza określone
zostały zasady składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie wycieczek. Wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie i wszystkie zostały załatwione pozytywnie: ze SP w Czaplinku 10, z Gimnazjum – 3, z Przedszkola 1, ze SP w Broczynie - 1 , ze SP w
Kluczewie 1 i 1 wspólny wniosek ze SP w Kluczewie i SP w Machlinach. Ogólna wartość kosztów związanych z przewozem
uczniów na wycieczki wynosi 16 060 zł. 50% dofinansowania stanowi kwotę 8 030 zł. W dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
pozostało 130,21 zł.
Uczniowie szkół, przedszkolaki oraz gimnazjaliści uczestniczyli w 17 wycieczkach m.in. do Słowińskiego Parku Narodowego, Gniezna, Zakopanego, Koliny Kłodzkiej, Torunia, Poznania. Nadal można dokonywać wpłat na konto:
53858110270400050520000015.
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PÓŁKOLONIA W ORATORIUM

>>>>>>
a kończąc w schronisku na Hali Ornaka. Lekko zmęczeni we
wtorek był dniem odpoczynku na sprzątanie, pranie oraz po-

W dniach 23-27 lipca br. Parafia pw. Świętej Trójcy w Cza-

moc w układaniu kamieni na schodach prowadzących do góry

plinku zorganizowała półkolonie letnie z programem profilaktycznym,

na taras widokowy u państwa Pradziadów. Po południu udali-

w których uczestniczyło 30 dzieci ze szkół podstawowych.

śmy się do sanktuarium Matki Bożej Ludżmierskiej – Gaździny

W ramach półkolonii organizowane były liczne zajęcia sporto-

Podhala. Po zwiedzeniu całego obiektu sakralnego i wspólnym

we, edukacyjno-historyczne, profilaktyczne oraz wycieczki do Koło-

różańcu oraz zakupie pamiątek udaliśmy się

brzegu i Świdwina. Dzięki tym zajęciom dzieci miały zagospodarowa-

kwaterowania. Mając sporo siły następnego dnia wyruszyliśmy

ny czas wolny w sposób bezpieczny i przyjemny.

na Nosal zatrzymując się w kościółku na Jaszczurówkach i po-

do miejsca za-

dziwiania różnych rysunków malowanych na szkle. Mimo mżystej pogody zdobyliśmy Jego szczyt i zawędrowaliśmy do Kuź-

NOWA STRONA

nic a następnie do klasztoru sióstr Albertynek i pod Krokwie.
Czwartek był dniem wyjazdowym, gdyż pojechaliśmy do Nie-

Na początku sierpnia br. powstała strona internetowa czaplineckiej Parafii pw. Świętej Trójcy.
Znajdziemy na niej m.in. informację i historię o parafii oraz
galerię zdjęć z organizowanych przez Salezjanów przedsięwzięć.
Dzięki stałym aktualizacjom każdy zainteresowany będzie miał dostęp do bieżących informacji o działalności naszej parafii. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.czaplinek.salezjanie.pl

dzicy na zamek, gondolą po zalewie do Czorsztyna, zobaczyliśmy zaporę i elektrownię wodną na Dunajcu. W drodze powrotnej zwiedziliśmy zabytkowy kościółek w Dębnie Podhalańskim. W kolejny dniu udaliśmy się do Bachledówki ojców Paulinów, którzy są opiekunami przepięknej drewnianej świątyni
z rezetą Matki Bożej Jasnogórskiej Pani. Tam również podziwialiśmy cały teren Tatr. Zjechaliśmy autobusem do Zakopanego aby każdy mógł zobaczyć Koziołka Matołka legendarnego

Kolonie w Sasikówce

z dobranocki, który znajduje się przy muzeum Kornela Makuszyńskiego. Mając sporo werwy w sobotę zwiedziliśmy Gęsią
Szyję, kapliczkę Matki Bożej Jaworzyńskiej i Złotym Potokiem

Tegoroczne kolonie dla dzieci i młodzieży z naszego miastecz-

zakończyliśmy wędrowanie po górach. Dzieci i młodzież co-

ka odbyły się w Stasikówce koło Zakopanego, w dniach od 29 czerw-

dziennie po obiadokolacji grała w siatkówkę, koszykówkę lub

ca do 8 lipca. Udział wzięły 53 osoby łącznie z opiekunami. Celem

piłkę nożną, dla najmłodszych były piłkarzyki i tenis stołowy.

wyjazdu była zmiana klimatu, uczenie się odpowiedzialności jeden za

Najmłodszym opiekunowie czytali wieczorami różne góralskie

drugiego, nauka wspólnoty, czynny odpoczynek oraz poznawanie

opowiadania lub legendy, które cieszyły się powodzeniem

bogactwa tego regionu Polski.

w słuchaniu i analizowaniu różnych historyjek. W tym czasie
również przebywała grupa Romów z koła teatralnego oraz pie-

Plan i program został przemyślany i realizowany aby poznać

śni

i tańca z Krakowa. Wieczorem byliśmy zapraszani na ich

różnorodność przyrody, geografii, historii, sztuki, muzyki oraz kultu-

krótkie występy teatralno-taneczne, które cieszyły się ogrom-

ry. Obejmował następujące szlaki turystyczne; Morskie Oko oraz

nymi brawami. Tradycyjnie każdy dzień rozpoczynał i kończył

obejście go i zabawa w śnieżki, dla wytrwałych wodospad Siklawa,

modlitwą, Mszą Świętą, słówkiem, wszystko w duchu Świętego

Dolina Pięciu Stawów Polskich, Dolina Roztoki. Kolejnego dnia udali-

Jana Bosko. Dziękuję dzieciom i młodzieży, wszystkim opieku-

śmy się na uroczystą Mszę Świętą Góralską do Poronina, dalej na

nom, panu kierowcy, państwu Pradziadom, że mogliśmy do-

Krupówki, wejście na Gubałówkę i Papieskim Szlakiem do najwyżej

świadczyć tyle dobra i miłości. Wrócić ubogaceni i tym bogac-

położonej parafii Ząb. Mając nieco siły następnego dnia kroczyliśmy

twem dzielić się z innymi. Była to kolejna szkoła życia wspólno-

do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, aby modlić

towego w dążeniu do świętości i wzajemnego dzielenia się

się o potrzebne łaski i dary dla nas wszystkich, udając się w dalszą

zdobytą wiedzą z życia. Ks. Jarosław Kobiałka.

drogę na Dolinę Kościeliską idąc do Możnej Jaskini

>>>>>
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Terminarz gier o mistrzostwo IV ligi
w sezonie 2007/2008
runda jesienna
Gospodarz: LECH Czaplinek – stadion miejski ul. Parkowa 2

25.08.2007r. (sobota)
godz. 17:00

LECH Czaplinek / Ina Goleniów

01.09.2007r. (sobota)
godz. 17:00

LECH Czaplinek / KP Police

08.09.2007r. (sobota)
godz. 12 : 00 LECH Czaplinek / Victoria 95 Rolhurt Przecław
19.09.2007r. (środa)
godz. 17 :00 LECH Czaplinek / Energetyk Gryfino
29.09.2007r. (sobota)
godz. 16 :00 LECH Czaplinek / Piast Choszczno
13.10.2007r. (sobota)
godz. 16 :00 LECH Czaplinek / Sokół Pyrzyce
27.10.2007r. (sobota)
godz. 14 :00 LECH Czaplinek / Wybrzeże Rewalskie Rewal
17.11.2007r. (sobota)
godz. 13 :00 LECH Czaplinek / Błękitni Stargard

ZAWODY WĘDKARSKIE
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czaplinku organizuje w dniu 09.IX.2007 roku na Jeziorach Broczyno i Byszkowo
V Indywidualne Międzynarodowe Otwarte Zawody Spinningowe
z brzegu w kategorii seniorów i juniorów: o „Puchar Ziemi Czaplineckiej”. Zbiórka uczestników w Broczynie (brzeg jeziora od
strony Czaplinka ) o godz. 7.00. Czas trwania zawodów 5 godzin.
Zawody zaliczane są do „Grand-Prix” Koła PZW w Czaplinku.
Ponadto są to też zawody o Mistrzostwo Koła PZW w Czaplinku
w kategorii seniorów i juniorów.
Wpisowe w wysokości 20 zł seniorzy i 10,oo zł juniorzy –
należy wpłacać na Stanicy PZW w Czaplinku ul. Jeziorna 14 w
czwartki
w godz. 17.00 – 20.00 do dnia 06.09.2007r.
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający kartę
wędkarską.
Zawody finansowane są między innymi z dotacji Gminy Czaplinek.
Bliższe informacje pod telefonami: 693-390-119 lub 692118-706.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZAPLINEK
w sprawie kontroli utrzymania czystości i porządku na
nieruchomościach (posesjach) w Gminie Czaplinek.

PODZIĘKOWANIA
Pani świetlicowej Elżbiecie Kupczyk z Broczyna serdecznie
dziękujemy za ofiarną i pożyteczną pracę z naszymi dziećmi; za
cały trud i zaangażowanie, życzymy sukcesów i dużo satysfakcji
w dalszej pracy
Radny-Ryszard Mrówka
Sołtys-Tomasz Marciniak i Rada Sołecka

W związku z nagminnym wyrzucaniem odpadów do lasów,
przydrożnych rowów, nadbrzeży jezior oraz pozostawianiem odpadów komunalnych przy pojemnikach do selektywnej zbiorki –
z dniem 20 sierpnia 2007r.
na terenie poszczególnych sołectw odbędą się kontrole utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach (zgodnie
z art.5,ust.103,art.6,ust.1 ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach).
Prosimy o przygotowanie do okazania następujących dokumentów:
- umowy na wywóz odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych,
- ostatnie dowody opłacenia w/w usług (rachunki, faktury).

W imieniu mieszkańców Broczyna mam zaszczyt serdecznie
podziękować panu Dyrektorowi Zakładu Przemysłu Drzewnego
w Czaplinku, Krzysztofowi Sienkiewiczowi za okazaną nam pomoc i życzliwość, która tak wiele znaczy przy realizacji naszych

Ponadto kontrola obejmować będzie :
- wyposażenie nieruchomości (posesji) w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych oraz w zbiornik nieczystości ciekłych lub kanalizację.

wiejskich przedsięwzięć.
Brak umów i dowodów opłat za wywóz odpadów podlega karze
grzywny.
radny –Ryszard Mrówka
sołtys- Tomasz Marciniak

W kontroli udział będą brali wydelegowani pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku oraz Straż Miejska.
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Gmina Czaplinek, Czaplinecki Ośrodek Kultury, Rady Sołeckie
serdecznie zapraszają na

CZAPLINEK
W programie:
Godz. 1200 – Msza Dziękczynna w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku
Godz. 1300 – Korowód Dożynkowy, przejście ulicami miasta do Amfiteatru
Godz. 1430 – Uroczyste otwarcie Dożynek - Amfiteatr
Prezentacja wieńców dożynkowych
Prezentacja stoisk promocyjnych przygotowanych przez sołectwa
Konkurencje sprawnościowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza wieś”
Występ Czaplineckiej Kapeli Podwórkowej TARA
Występy zespołów ludowych: SWOJACY; z zaprzyjaźnionej gminy Lesko; zespół folklorystyczny z
Niemiec
Zabawa taneczna pod gwiazdami
Stoiska handlowe, plac zabaw dla dzieci, konkursy dla publiczności

„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.

