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11 listopada obchodzili�my �wiêto
Niepodleg³o�ci. Tym, którym ten dzieñ koja-
rzy siê g³ównie z szansami na przed³u¿ony
weekend, warto przypomnieæ, dlaczego
akurat 11 listopada jest naszym �wiêtem.

To w³a�nie 11 listopada 1918 o 5.
rano w stoj¹cej na bocznicy kolejowej w
Compiegne pod Pary¿em salonce naczel-
nego dowódcy wojsk sprzymierzonych
francuskiego marsza³ka Ferdynanda Focha
delegacja niemiecka podpisa³a dokument o
przerwaniu dzia³añ wojennych. W sze�æ
godzin pó�niej wszed³ w ¿ycie rozejm koñ-
cz¹cy I wojnê �wiatow¹.

W wielkiej wojnie, która zaczê³a siê
1 sierpnia 1914 roku, uczestniczy³y 33 pañ-
stwa. Zginê³o w niej 9 i pó³ mln ludzi, a 20
mln zosta³o rannych. G³ównymi przeciwni-
kami pañstw Ententy - czyli Francji, Wielkiej
Brytanii i ich sojuszników - by³y mocarstwa
centralne, a wiêc Niemcy i Austro-Wêgry,
które ponios³y w wojnie klêskê. To w³a�nie
ich przegrana spowodowa³a przyspiesze-
nie dzia³añ niepodleg³o�ciowych w Polsce.

10 listopada wróci³ z internowania
w Niemczech marsza³ek Józef Pi³sudski. 11
listopada Rada Regencyjna (tymczasowa
forma najwy¿szej w³adzy w Królestwie
Polskim), która 7 pa�dziernika proklamowa-

³a niepodleg³o�æ Polski, przekaza³a Pi³sudskie-
mu dowództwo nad si³ami zbrojnymi. W³adzê
cywiln¹ przej¹³ marsza³ek w 3 dni pó�niej.

16 listopada 1918 r. Pi³sudski wys³a³,
datowan¹ na 11 listopada, depeszê do USA,
Wielkiej Brytanii, Francji, W³och i Niemiec in-
formuj¹c¹ o powstaniu niepodleg³ego pañ-
stwa polskiego.

"Pañstwo Polskie powstaje z woli
ca³ego narodu i opiera siê na podstawach
demokratycznych. Rz¹d Polski zast¹pi pa-
nowanie przemocy, która przez 140 lat ci¹-
¿y³a nad losami Polski. Jestem przekonany,
¿e potê¿ne demokracje Zachodu udziel¹ nam
swojej pomocy i bratniego poparcia" - napi-
sa³ w depeszy Pi³sudski.

11 listopada by³ �wiêtem narodo-
wym w latach 1937-1939. Po wojnie przy-
wrócono ten dzieñ jako �wiêto pañstwowe
dopiero w 1989 roku.

A czym jest dzisiaj dla przeciêtnego
Polaka �wiêto Niepodleg³o�ci? Jak je obcho-
dziæ? Wywieszaæ flagê, sk³adaæ kwiaty
przed pomnikiem czy mo¿e nie robiæ nic i i�æ
na zakupy? W Polsce nie istnieje ¿adne pra-
wo, które by to regulowa³o.

Takiego prawa nie ma w Konstytu-
cji, która stanowi jedynie, ¿e obowi¹zkiem
obywatela polskiego jest wierno�æ Rzeczy-
pospolitej. Mowa jest te¿ o strze¿eniu dzie-
dzictwa narodowego i specjalnej opiece,
jak¹ otaczani maj¹ byæ weterani walki o nie-
podleg³o�æ. O obchodzeniu samego �wiêta
ani s³owa.

Podobnie w Ustawie o Godle, Bar-
wach i Hymnie, bo obecnie flagê wywie-
szaæ mo¿na nie tylko od �wiêta. Jest jesz-
cze ceremonia³ wojskowy, ale ten technicz-
nie okre�la jedynie przebieg rocznicowych
capstrzyków i apeli.

Ka¿dy mo¿e wiêc sam zdecydo-
waæ, jak spêdzi ten dzieñ. I jak co roku jedni
wybior¹ parady, inni supermarkety, a jesz-
cze inni wypad za miasto ze znajomymi.

11 listopada
�wiêto

Niepodleg³o�ci

Wspó³czesne skomercjalizowane ¿y-
cie dostarcza nam wci¹¿ powodów
do narzekañ na niedostatek, bezro-

bocie, obojêtno�æ, sobkostwo, pogoñ li tylko
za pieni¹dzem, brak postaw prospo³ecznych
itd. Ale tak robi¹ malkontenci. W gruncie rze-
czy jest wielu ludzi, którzy anga¿uj¹ siê w
ró¿ne rodzaje dzia³alno�ci niekoniecznie op³a-
canej (i op³acalnej). Po prostu robi¹ co�, bo
ich interesuje sprawa, odczuwaj¹ potrzebê
dzia³ania, wrodzona wra¿liwo�æ nie pozwa-
la im obojêtnie przechodziæ obok problemów,
a aktywno�æ ¿yciowa nakazuje robiæ co�
ponad przys³owiowy etat czy wymiar godzin.

Wystarczy rozgl¹dn¹æ siê wokó³, by
dostrzec takich, "którym siê chce" my�leæ,
dzia³aæ, innych do dzia³alno�ci poci¹gaæ - w
ró¿nych dziedzinach. Ludzie dzia³aj¹cy w
ramach ró¿nych struktur organizacji sporto-
wych na rzecz dzieci m³odzie¿y i doros³ych
czy osoby wspieraj¹ce nasze pociechy w
ramach organizowanych �wietlic �rodowisko-
wych czy organizowanych pomocy rzeczo-
wych. Grupka ludzi dobrej woli. Wyszukali w
gminie dzieci niepe³nosprawne. Pomoc mate-
rialna oczywi�cie, ale przede wszystkim sta-
rania, by dzieciom maj¹cym z konieczno�ci
ograniczony kontakt ze �wiatem, umo¿liwiæ
kontakt z innymi dzieæmi, kontakt ze �wiatem

Spotkania okazjonalne (choinka, Dzieñ
Dziecka) pokaza³y, jak bardzo te dzieci o¿y-
wiaj¹ siê w grupach, ile autentycznej rado�ci

prze¿ywaj¹. I cieszyli�my siê razem z tymi
dzieæmi i ich rodzicami. To szczê�cie dawaæ
komu� rado�æ i u�miech. A te dzieci umiej¹
siê �miaæ serdecznie.

Poprzez starania Stowarzyszenia
Amicis, Komisji i Urzêdu Gminy na basen do
�widwina wyjecha³o 110 osób.Dziêki stara-
niom ludzi chc¹cych sprawiæ u�miech na
twarzach dzieci w tym roku na wakacje wy-
jecha³a rekordowa liczba dzieci z Gminy Ty-
chowo licz¹ca w sumie 150 osób.

Ludzie dobrej woli i wielkiego serca
podejmuj¹ jeszcze inny rodzaj pracy s³u¿¹cej
rodzinom i dzieciom. Na terenie gminy dzia³a
Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych. To w³a�nie w jej ramach pro-
wadzi siê dzia³ania na rzecz dzieci z rodzin
dotkniêtych alkoholizmem. Komisja dzia³a z
mocy ustawy, a jej prac¹ kieruje pe³nomocnik
powo³any przez wójta. Funkcjê tê pe³ni w
naszej gminie  Katarzyna Sadowska pracu-
j¹ca obecnie w szkole podstawowej jako pe-
dagog szkolny. W sk³ad komisji wchodz¹: K.
Sadowska, A. Mycio, L. Siwek, B. Piech,
A. Rydzkowska, J. Stêpieñ.

 Nasz¹ uwagê kierujemy g³ównie na
dzieci. Za� fundusze p³yn¹ z op³at za konce-
sjê na sprzeda¿ alkoholu. S¹ to spore fundu-
sze, a w³adza samorz¹dowa nie ma, na
szczê�cie, zakusów na zmianê przeznacze-
nia pozyskanych kwot. W Komisji pracuj¹
osoby przeszkolone do takiej dzia³alno�ci, jest

to �cis³y wymóg. Dziêki temu, ¿e pracuj¹ tam
ludzie z do�wiadczeniem, zaanga¿owani
mo¿na zrobiæ co� po¿ytecznego. S¹ to m.in
�wietlice �rodowiskowe (socjoterapeutycz-
ne) w czterech wioskach naszej gminy.  Obej-
muj¹ ok. 30 dzieci  w ka¿dej �wietlicy. Prowa-
dz¹ je ludzie przeszkoleni, przygotowani do
pracy z dzieæmi. Zajêcia, jak nazwa wskazu-
je, maj¹ charakter profilaktyki, chodzi bowiem
nie tylko o organizacjê wolnego czasu dzieci.

W �wietlicach maj¹ miejsce, gdzie
mog¹ przyj�æ, uczestniczyæ w zajêciach, roz-
mawiaæ, skorzystaæ z pomocy w nauce. Przy-
gotowywane s¹ w miarê mo¿liwo�ci posi³ki.
Dzieci na zajêciach uczy siê gospodarno�ci,
przewidywania, obliczania, oszczêdno�ci. To,
wbrew pozorom, jest wa¿na sprawa. Lubi¹
zajêcia sportowe, gry, prace plastyczne. I
najwa¿niejsze przy tym, ¿e dzieci powoli siê
otwieraj¹, ucz¹ siê mówiæ o swoich proble-
mach i wspólnie je rozwi¹zuj¹.

Raz w roku, ka¿da �wietlica organi-
zuje imprezê dla wszystkich pozosta³ych.
Wtedy widaæ, ile dzieci maj¹ ciekawych po-
mys³ów i jak ciekawie potrafi¹ je zrealizowaæ.
To w³a�nie rezultat pracy w �wietlicach. Dla
nas wa¿ne jest to, ¿eby zaakceptowali na-
sze wysi³ki rodzice dzieci i czê�ciej w³¹czali
siê  w organizacjê zajêæ integracyjnych.

W³adze gminy maj¹ nadziejê, ¿e pra-
ca w �wietlicach rozwinie siê dziêki wspó³-
pracy wszystkich zainteresowanych w two-
rzeniu jej podstaw, które przypominamy nie
polegaj¹ np. na naprawie dachu czy zrobie-
niu toalety ale na stworzeniu widocznej gru-
py ludzi chc¹cych co� zrobiæ.

Dawaæ dzieciom rado�æ
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Zawita³a zima. �nieg, ujemna temperatura powoduj¹, ¿e na drogach jest �lisko. Tym
razem zima zaskoczy³a nie tylko drogowców, ale kierowców. To ju¿ naprawdê ostatni
moment, aby zadbaæ o swój pojazd, a szczególnie o ogumienie.

Przed zak³adami wulkanizacyjnymi tworz¹ siê spore kolejki. Aby zmieniæ opony z
letnich na zimowe, trzeba czekaæ czasem godzinê a nawet d³u¿ej. Choæ mo¿na by³o zmie-
niæ opony wcze�niej, to jednak sporo kierowców czeka³o, a¿ spadnie pierwszy �nieg.

- Opony nale¿y zmieniæ na zimowe, kiedy temperatura spadnie poni¿ej 7 stopni
Celsjusza. W ni¿szych tempera-
turach letnie ogumienie ma, bo-
wiem zupe³nie inne w³a�ciwo�ci i
inaczej reaguje choæby w czasie
hamowania. To samo dzieje siê z
oponami zimowymi w czasie upa-
³ów - powiedzia³ nam pracownik ty-
chowskiej stacji obs³ugi pojazdów.

- Zalecam piln¹ wymianê
opon na zimowe. Od tego zale¿y
nasze bezpieczeñstwo na drodze
-  mówi Jaros³aw Stêpieñ Kierow-
nik posterunku Policji w Tychowie

Mimo  ¿e nie ma przepisów
nakazuj¹cych wymianê ogumienia,
to kierowcy sami ju¿ wiedz¹ o ko-
nieczno�ci u¿ywania opon zimo-
wych. Robi¹ to jednak dopiero wte-
dy, kiedy spadnie pierwszy �nieg, a wtedy jest ju¿ za pó�no. Teraz �niegu nie ma, ale
pogoda jest zdradliwa; pamiêtajcie wszyscy kierowcy, ¿e ostro¿no�æ i rozwaga na drodze
jest podstaw¹ bezpieczeñstwa i nawet zmiana ogumienia nas nie uratuje przy jej braku.
Tak¿e zachowajmy j¹, aby�my mogli wszyscy w komplecie usi¹�æ do sto³u �wi¹tecznego.

Je�dziæ bezpiecznie!

IX Olimpiada dla dziewcz¹t i ko-
biet wiejskich z zakresu gospodarstwa
domowego i przedsiêbiorczo�ci pod
has³em "Potrawy mojej babci" odby³a siê
17.11.2004 roku w Zespole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych im. prof. Jana Radom-
skiego w Tychowie.

Organizatorami  Olimpiady byli ODR
Koszalin - Zespó³ Doradztwa Rolniczego w
Bia³ogardzie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych im. prof. Jana Radomskiego w Tycho-
wie, Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno -
Gospodarczych w Karlinie. Za stó³ komisji sê-
dziowskiej zasiad³y Panie:

1. Aleksandra Rudziñska-¯elimucha -
Przewodnicz¹ca Komisji

2. Przedstawiciel  UG Bia³ogard- El¿bie-
ta Niewiadomska - cz³onek

3. Przedstawiciel Starostwa Bia³ogardz-
kiego- Ewa Brzeziñska - cz³onek

4. Barbara Giedrojæ  Tychowo - cz³onek
5. Irena Sobkowicz Karlino - cz³onek

Przedsiêwziêcie to cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem w�ród spo³eczno�ci lokal-
nej, a �wiadczy o tym fakt, ¿e z roku na rok
wzrasta liczba osób chc¹cych wzi¹æ udzia³
w olimpiadzie. Uczestnicy olimpiady zgodnie
twierdz¹, ¿e mog¹ tutaj sprawdziæ swoj¹
wiedzê i umiejêtno�ci z zakresu gospodar-
stwa domowego.

Wa¿nym atutem olimpiady s¹ cenne
nagrody (takie jak: telewizory, radiomagneto-
fony, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, czaj-
niki itp.), które s¹ zakupywane dziêki pomocy
osób zaprzyja�nionych ze szko³¹ oraz przez
sponsorów, którzy od kilku lat wspomagaj¹
swoj¹ hojno�ci¹ tê imprezê.

Tegoroczna olimpiada sponsorowa-
na by³a przez wielu sponsorów: Starostwo
Powiatowe Bia³ogard, KRUS Koszalin, Urz¹d
Gminy w Tychowie, Urz¹d Gminy w Bia³ogar-
dzie, Urz¹d Miasta i Gminy Karlino, Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Spo³eczno - Gospodar-
czych w Karlinie, Bank Spó³dzielczy w Bia³o-
gardzie, Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.,
 Rada Rodziców ZSP w Tychowie, Zachod-
niopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie,
"Chemirol" Bia³ogard, Zak³ad Produkcyjny
"Wigo" z Podborska, PZU Bia³ogard.

W tym roku startowa³o 15 uczestni-
czek. Pierwsze miejsce i nagrodê g³ówn¹ -
telewizor sponsorowany przez Wielkopolski
Bank Kredytowy S.A. otrzyma³a Iwona Chu-
dziak-Wysocka z Karwina, która przygoto-
wa³a potrawê pampuszki babuni, drugie miej-
sce zajê³a  Krzysztofa Bartman z £êczna,
trzecia by³a  Bo¿ena Nadziejko z Daszewa.

Olimpiada by³a relacjonowana przez
telewizjê, radio i prasê.
http://zsp-tychowo.cjb.net/modules/cop-
permine/a lbums/ol impiada1/nor-
mal_100_2143.

Potrawy
mojej babci

Zasilona pomoc spo³eczna
W pa�dzierniku i listopadzie gmina otrzyma³a dwukrotnie dary z Holandii w postaci

ró¿nej odzie¿y, sprzêtu AGD i mebli. Potrzebuj¹cy mogli zaopatrywaæ siê w odzie¿ w
Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej. Dary trafi³y do naszej gminy dziêki wspó³pracy
Urzêdu Gminy z "Caritas" w Krosinie i holenderskim Czerwonym Krzy¿em. Transport sfi-
nansowano dziêki hojno�ci Zak³adu Energetycznego - placówka w Bia³ogardzie, firmie
TREND z �rodków GOPS i Komisji Alkoholowej.

Chc¹cych wypo¿yczyæ wysokiej klasy wózki inwalidzkie prosimy o kontakt z Kata-
rzyn¹ Sadowsk¹ lub Wojciechem Jankowskim.

Podopieczni o�rodka pomocy spo³ecznej korzystaj¹ równie¿ z podarowanej odzie-
¿y i obuwia od Pani Bo¿eny Kica³a, a tak¿e darów ¿ywno�ciowych pozyskanych z Caritas
Koszalin.

Agencja Nieruchomo�ci Rolnych Oddzia³ w Szczecinie wspar³a finansowo do¿y-
wianie w szkole dzieci by³ych pracowników zak³adów rolnych (kwalifikuj¹cych siê do
udzielenia pomocy spo³ecznej). Dziêki tym �rodkom mo¿na by³o wprowadziæ II �niadanie, co
jest szczególnie wa¿ne ze wzglêdów zdrowotnych w okresie zimowym oraz zwiêkszyæ
do koñca roku kwotê na gor¹cy posi³ek obiadowy. Z tej formy pomocy skorzysta ponad 400
dzieci.

Forma dofinansowania z ANR przewiduje mo¿liwo�æ wydatkowania kwoty tylko
do koñca 2004 r. i na �ci�le okre�lonych przez Agencjê warunkach. Za utrudnienia przepra-
szamy.
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Interwencyjny zakup zbó¿ prowadzony bêdzie od 1 listopada 2004 roku do 31 maja 2005 r.
I.    Przedmiotem interwencyjnego zakupu bêd¹:
�  pszenica,
�  jêczmieñ,
�  kukurydza,
spe³niaj¹ce wymagania ilo�ciowe oraz jako�ciowe.
II.    Ilo�æ oferowanego zbo¿a nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
�  80 ton jednego gatunku zbó¿ w przypadku zakupu zbó¿ na zapasy interwencyjne z dostaw¹
do magazynu interwencyjnego. Polska przyjê³a najni¿szy limit dostaw wynikaj¹cy z unijnych
przepisów;
�  500 ton w przypadku zakupu zbó¿ na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania.
III.    Cena interwencyjna jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zbó¿ objêtych zakupem
i wynosi 101,31 �/t. Podlega ona podwy¿szeniu o miesiêczny dodatek o 0,46 euro/t, maksy-
malnie o 3,22 euro/t:

Miesi¹c Zwiêkszenie ceny 

interwencyjnej (• /t) 

Lipiec - 

Sierpieñ - 

Wrzesieñ - 

Pa�dziernik - 

Listopad 0,46 

Grudzieñ 0,92 

Styczeñ 1,38 

Luty 1,84 

Marzec 2,30 

Kwiecieñ 2,76 

Maj 3,22 

Czerwiec 3,22 

Obowi¹zuj¹ca cena interwencyjna wraz z miesiêcznym dodatkiem podlega podwy¿-
szeniu lub obni¿eniu w zale¿no�ci od faktycznej jako�ci zbo¿a dostarczonego przez sprzeda-
j¹cego w ramach zakupów interwencyjnych.

Do dnia 17.11.br. Oddzia³ Terenowy ARR w Szczecinie podpisa³ umowy z przedsiê-
biorcami na przechowywanie 45 tys. ton zbó¿. Agencja w dalszym ci¹gu zawiera umowy z
przedsiêbiorcami, którzy z³o¿yli oferty. Ilo�æ zaoferowana do zakupu interwencyjnego na
dzieñ 17.11.br. wynosi 2,5 tys. ton.

Wykaz przedsiêbiorców, z którymi Oddzia³ Terenowy w Szczecinie podpisa³
umowy na �wiadczenie us³ug przechowalniczych /stan na 17.11.2004 r./

Lp. Nazwa i adres Nazwa i adres 

 przedsiêbiorcy magazynu 

1 AGROPLON" SP. Z O.O. ^AGROPLON" SP. Z O.O. 
W PILE W PILE 

 ul. Kaczorska 20 MAGAZYN RÓ�EWO 

 64-920 Pi³a  

2 PRZEDSIÊBIORSTWO PUH CHEMIROL 
US£UGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O. W MOGILNIE 

 CHEMIROL SP. Z O.O. ODDZIA£ 

 ul. Przemys³owa 13 W MOGILNIE 

 88-300 Mogilno UL. NIEK£ADZKA 1 

  GRYFICE 

3 PROVIMI POLSKA HOLDING PROVIMI POLSKA 
 ODDZIA£ £OBEZ SP. Z O.O. HOLDING SP. Z O.O. 

 Ul. Drawska 6 OSNOWO ODDZIA£ 

 73-150 £obez £OBEZ 

4 AL.-SAMER SP. Z O.O. MAGAZYN AL.-SAMER 
 Ul. Dzier¿oniowska 5A UL. SOBIESKIEGO 1A 

 01-985 Warszawa 78-500 DRAWSKO 
  POMORSKIE 

5 Agrolex SP. z.o.o Magazyn Okunica 

 ui. G³owackiego 22  
 74-200 Pyrzyce  

Aktualny wykaz przedsiêbiorców, z którymi Agencja podpisa³a umowy dostêpny jest
na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl

AGENCJA RYNKU ROLNEGO
ODDZIA£ TERENOWY W SZCZECINIE

INFORMUJE

Programy  wsparcia
rozwoju wsi i restruk-

turyzacji rolnictwa
W pocz¹tkowym okresie po przyst¹-

pieniu Polski do Unii Europejskiej (w latach
2004-2006) wspieraniu rozwoju wsi i rolnic-
twa s³u¿¹ �rodki z programów wspó³ finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Orien-
tacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF): "Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich" i Sektoro-
wy Program Operacyjny (SPO) "Restruktu-
ryzacja i modernizacja sektora ¿ywno-
�ciowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich".

Dzia³ania zaproponowane w PROW
maj¹ na celu wspieranie wielofunkcyjnego i
zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiej-
skich i s¹ podstaw¹ budowania Europejskie-
go modelu rolnictwa, w oparciu o instrumenty
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Nale¿¹ do nich:

- renty strukturalne - wdro¿ony 02.08.2004 r.
- programy rolno-�rodowiskowe (rolnictwo

ekologiczne - wdro¿ony 01.09.2004 r.)
- zalesianie gruntów rolnych - wdro¿ony

01.09.2004 r.
- wsparcie dla obszarów o niekorzystnych

warunkach gospodarowania (ONW)
- wsparcie gospodarstw niskotowaro-

wych - planowany termin wdro¿enia
15.12.2004 r.

- wsparcie dla grup producentów rolnych
- planowany termin wdro¿enia 15.12.2004 r.
- wsparcie na rzecz osi¹gania standardów

UE - planowany termin wdro¿enia
01.12.2004 r.

- pomoc techniczna - wdro¿ony 01.10.2004 r.
Renty strukturalne skierowane s¹ do

rolników bêd¹cych w wieku przedemerytal-
nym podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecz-
nemu rolników, którzy prowadz¹ dzia³alno�æ
rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym, bêd¹cym
ich  w³asno�ci¹ (lub ich ma³¿onka), którzy
zdecyduj¹ siê na przekazanie posiadanego
gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi lub
nastêpcy, je¿eli w wyniku tego przekazania
¿ywotno�æ ekonomiczna gospodarstwa rol-
nego ulegnie poprawie.
Renta strukturalna przys³uguje rolniko-
wi, który:

a) ukoñczy³ 55 lat,
b) prowadzi³ dzia³alno�æ rolnicz¹ na w³asny

rachunek przez co najmniej ostatnie 10 lat
przed z³o¿eniem wniosku o rentê struktu-
raln¹ i w tym okresie podlega³ ubezpiecze-
niu emerytalno - rentowemu rolników przez
co najmniej 5 lat (i nadal podlega)

c) przeka¿e posiadane gospodarstwo rol-
ne i zaprzestanie prowadzenia wszelkiej
towarowej dzia³alno�ci rolniczej.

Wysoko�æ renty strukturalnej mo¿e
wynie�æ od 210 % do 440 % najni¿szej eme-
rytury. Jest uzale¿niona od tego czy wnio-
skowano o dodatek na ma³¿onka 60% (je¿eli
ma³¿onek spe³nia wszystkie kryteria  przewi-
dziane dla rolnika), czy nast¹pi³o przekazanie
co najmniej 3 ha w sposób trwa³y - dodatko-
wo 50%, je¿eli  przekazano w sposób trwa³y
u¿ytki rolne, przys³uguj¹ zwiêkszenie po 3%za
ka¿dy pe³ny hektar przekazanych u¿ytków
rolnych powy¿ej 3 ha, nie wiêcej ni¿ za 20 ha
i dodatkowo dolicza siê 3 % na tych samych
zasadach, je¿eli przejmuj¹cy nie przekroczy³
wieku 40 lat.

Dokoñczenie na str. 4
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Zalesianie gruntów rolnych ma na celu
powiêkszenie obszarów le�nych poprzez
zalesianie u¿ytków rolnych o niskiej przydat-
no�ci dla rolnictwa, utrzymanie i wzmocnie-
nie ekologicznej stabilno�ci obszarów le�nych
poprzez zmniejszenie rozdrobnienia komplek-
sów le�nych.

Od 1 wrze�nia w Biurach Powiato-
wych ARIMR mo¿na sk³adaæ wnioski o przy-
znanie p³atno�ci na zalesienie gruntów rol-
nych. W roku 2004 wnioski bêd¹ przyjmowa-
ne do 31 grudnia. W latach nastêpnych od
01.06 - 15.07.

P³atno�æ na zalesianie jest udzielana
producentowi rolnemu bêd¹cemu osob¹ fi-
zyczn¹ lub spó³dzielni produkcji rolnej, którzy
spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
- zostali wpisani do ewidencji producen-
tów rolnych, oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p³atno�ci,
- zobowi¹zali siê do:

- zalesienia dzia³ek rolnych, na których do
dnia z³o¿enia wniosku by³a prowadzona
dzia³alno�æ rolnicza,

- pielêgnacji za³o¿onej uprawy le�nej przez
okres 5 lat od dnia  wykonania zalesienia
zgodnie z planem zalesienia

P³atno�æ na zalesianie jest udzielana
do dzia³ek rolnych:

- u¿ytkowanych jako grunty orne, trwa³e
u¿ytki zielone albo sady, które zosta³y
przeznaczone do zalesienia w  miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-

strzennego, lub przeznaczenie nie jest
sprzeczne z ustaleniami studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,

- stanowi¹cych w³asno�æ producenta rol-
nego,

- o powierzchni, co najmniej 0,3 ha i szero-
ko�ci nie mniejszej ni¿ 20 m.

Producent rolny podejmuj¹cy siê za-
lesienia gruntów rolnych mo¿e otrzymaæ na-
stêpuj¹ce p³atno�ci:
�  Wsparcie na zalesienie  -  stanowi¹ce jed-
norazow¹, zrycza³towan¹ p³atno�æ na po-
niesione koszty zalesienia i ewentualnego
ogrodzenia uprawy le�nej, wyp³acan¹ w
pierwszym roku po wykonaniu zalesienia.
Wysoko�æ wsparcia waha siê w granicach
od 4300 z³/ha do 5900 z³/ha.
�  Premiê pielêgnacyjn¹ - stanowi¹c¹ zrycza³-
towan¹ p³atno�æ za poniesione koszty prac
pielêgnacyjnych, wyp³acan¹ corocznie przez
okres 5 lat. Wysoko�æ premii wynosi 420 z³/
ha do 750 z³/ha (bez zastosowania repelen-
tów) lub 700 z³/ha do 1100 z³/ha (z zastoso-
waniem repelentów).
�  Premiê zalesieniow¹ - stanowi¹c¹ zrycza³-
towan¹ p³atno�æ za utracone dochody z ty-
tu³u przekszta³cenia gruntów rolnych  na grun-
ty le�ne, wyp³acan¹ corocznie przez okres
20 lat. Wysoko�æ premii zalesieniowej jest
zró¿nicowana w zale¿no�ci od udzia³u do-
chodu z rolnictwa w ca³kowitych dochodach
beneficjenta. Je¿eli dochód z rolnictwa wy-
nosi co najmniej 20% ogólnego dochodu - przy-
s³uguje premia w wys. 1400 z³/ha/rok, je¿eli

poni¿ej 20% ogólnego dochodu - przys³uguje
premia w wys. 360 z³/ha/rok.

Szczegó³owe informacje na temat
wymaganych za³¹czników oraz sposobu
wype³niania wniosku dostêpne s¹ w biu-
rze Powiatowym ARIMR w Bia³ogardzie.

Wspieranie przedsiêwziêæ rolno�ro-
dowiskowych i poprawy dobrostanu zwie-
rz¹t - jest to program 5-letni, umo¿liwiaj¹cy
realizacjê przedsiêwziêæ rolno�rodowisko-
wych tzw. Pakietów. Nale¿¹ do nich: rolnic-
two zrównowa¿one (SO1), rolnictwo ekolo-
giczne (SO2), utrzymanie ³¹k ekstensywnych
(PO1), utrzymanie pastwisk ekstensywnych
(PO2), ochrona gleb i wód (KO1), tworzenie
stref buforowych (KO2), ochrona lokalnych
ras zwierz¹t gospodarskich (GO1).

Wnioski o przyznanie p³atno�ci z ty-
tu³u przyst¹pienia do programu rolno�rodo-
wiskowego mog¹ byæ sk³adane przez ca³y
rok. Wyj¹tkowo w bie¿¹cym roku wniosek z
zadeklarowanym pakietem rolnictwo ekolo-
giczne nale¿a³o  sk³adaæ do 1 pa�dziernika,
aby za uprawy ekologiczne roku gospodar-
czego 2003/2004 otrzymaæ p³atno�ci w ter-
minie od 31 pa�dziernika do 30 listopada. Po-
moc rolno�rodowiskowa bêdzie przyznawa-
na w formie rocznych p³atno�ci. P³atno�æ jest
zró¿nicowana dla poszczególnych pakietów
i wariantów.

Informacje na temat wysoko�ci
p³atno�ci, wniosków i wymaganych za-
³¹czników dostêpne s¹ w Biurze Powia-
towym ARIMR w Bia³ogardzie.

Dokoñczenie ze str. 3

Z komisariatu Policji
Przestêpstwa zaistnia³e na terenie

dzia³ania Posterunku Policji w Tychowie:
� Zniszczenie mienia w Warninie na szkodê
Izabeli �. Ustalono sprawców przestêpstwa,
� Kradzie¿ z w³amaniem do samochodu w
Tychowie na szkodê Jerzego K.
� Po¿ar w Tychowie na ul. Dolnej
� Kradzie¿ rzeczy w by³ym PGR w Tychowie.
Ustaleni sprawcy.
� Jazda w stanie nietrze�wo�ci przez Ada-
ma Sz.,
� Jazda w stanie nietrze�wo�ci przez Euge-
niusza D.,
� Molestowanie seksualne w Rudnie. Wobec
sprawcy zastosowano areszt.
� Rozpijanie ma³oletniego. Ustalono spraw-
ców.
� Kradzie¿ z w³amaniem do by³ej stacji CPN w
Tychowie. Mienie odzyskano, sprawcy usta-
leni. Zastosowano dozór Policji

Sport
W sobotê 30.10.2004 roku w Zespole

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Tychowie odby-
³y siê Mistrzostwa Gminy Tychowo w tenisie
sto³owym. Organizatorem zawodów by³ ULKS
G³az dzia³aj¹cy przy ZSP. W kategorii Szkó³
Podstawowych: I miejsce zaj¹³ Hubert Be-
kisz, II miejsce Konrad Ko³pak, III miejsce Da-
niel Baranowski - wszyscy SP Tychowo.

W kategorii Gimnazjów: I miejsce za-
j¹³ Mateusz Widak (G. Koszalin), II miejsce
Damian Grzyb, III miejsce Damian Baranow-
ski (obaj G. Tychowo).

Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dy-
plomy i puchary. Dwaj najlepsi zawodnicy ze
Szkó³ Podstawowych otrzymali profesjonalne
rakiety ufundowane przez Wójta Gminy.

II
21.11.2004 r. w Koszalinie siatkarze

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowe-
go G³az pokonali "Kospel" Koszalin 3:2 (20:25,

25:16, 25:21, 16:25, 15:13) w Mistrzostwach
Województwa Zachodniopomorskiego junio-
rów. By³ to bardzo zaciêty mecz, w którym
nasi ch³opcy po raz kolejny pokazali nieustê-
pliwo�æ, konsekwencjê i - co najbardziej cie-
szy - odporno�æ psychiczn¹ po nieudanych
zagraniach.

III
19.11.2004 r. w pi¹tek o godz.17:30

w sali gimnastycznej Zespo³u szkó³ Ponad-
gimnazjalnych w Tychowie ruszy³a III edycja
AMATORSKIEJ LIGI PI£KI SIATKOWEJ dla
mieszkañców Gminy Tychowo. W tym roku
akces do gry zg³osi³y nastêpuj¹ce dru¿yny:
 "Konfrez",  "Snajperzy", "Chipsy", "Leszcze",
"Kikowo", "Przysz³o�æ 2000", "Nauczyciele",
"Najlepsi", "Promil". Zainaugurowa³ j¹ mecz
pomiêdzy zespo³ami "Konfrezu" oraz "Snaj-
perów". Wygra³ po zaciêtym pojedynku ze-
spó³ "Snajperów" wynikiem 3:0.
Wyniki dotychczas rozegranych meczów:

Chipsy - Leszcze  3:2
Leszcze - Kikowo  3:1

Informacja
- wp³aty podatków

Dokonuj¹c wp³at podatków od nierucho-
mo�ci, rolnego, le�nego, ³¹cznego zobo-
wi¹zania pieniê¿nego, nale¿y na dowo-
dzie wp³aty przy nazwisku podaæ nr ewi-
dencyjny nieruchomo�ci podatnika. Numer
ewidencyjny nieruchomo�ci znajduje siê
na decyzji wymiarowej i jest te¿ jedno-
cze�nie numerem tej decyzji.

Sprzedam mieszkanie (w³asno-
�ciowe bezczynszowe) - Tychowo ul. Ko-
�cielna o pow 57,50m2, dodatkowo piwni-
ca 18m2 i pomieszczenie gospodarcze tel.
501-325-745

Rada rodziców
Gimnazjum w Tychowie

oraz dyrektor Gimnazjum
w Tychowie

zapraszaj¹ rodziców oraz mieszkañców
naszej gminy na SYLWESTROWY BAL
CHARYTATYWNY NA RZECZ GIMNA-
ZJUM W TYCHOWIE

Zapewniamy gor¹ce dania, przy-
stawki, gor¹ce i zimne napoje. Oprawa mu-
zyczna - Cezary Sadowski (muzyka na
¿ywo).

Termin:  31 grudnia 2004 r., godz.
20:00-5:00

Miejsce zabawy - sto³ówka  Gim-
nazjum w Tychowie
Cena biletu 80 z³ od osoby.
Bilety do nabycia w Gimnazjum w Tycho-
wie oraz w Toto-Lotku u p. Radziuk.

Pierwszy atak tegorocznej zimy, kiedy nastêpny?
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