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W ten cichy i jedyny w roku, �wi¹teczny wieczór
¿yczymy Wam,

aby pokój i spokój ogarnia³ serca Wasze,
¿yczymy  nowych nadziei w nadchodz¹cym roku

                  Alina Mycio                                                    Jerzy ¯uk
           Przewodnicz¹ca                                              Wójt Gminy
             Rady Gminy

Sylwester
pod Urzêdem

Tradycyjnie w nocy z 31 grudnia 2004
na 1 stycznia 2005 punktualnie o 24 na par-
kingu przy Urzêdzie Gminy w Tychowie odbê-
dzie siê pokaz sztucznych ogni i fajerwerków.
Na pewno bêdzie co podziwiaæ! Jak co roku,
Wójt z³o¿y ¿yczenia noworoczne i wypije sym-
boliczn¹ lampkê szampana za szczê�cie i po-
my�lno�æ w nowym 2005 roku. Mamy wielk¹
nadziejê, ¿e uroczysto�ci nie zak³óc¹ chuligañ-
skie wybryki piromanów i na placu bêdzie
mo¿na w spokojnej i radosnej atmosferze obej-
rzeæ spektakl na niebie. Ca³ej imprezie bêdzie
towarzyszy³a muzyka.

¯yczymy udanej zabawy!

Zostañ wolontariuszem
Mistrzostw �wiata

Nabór kandydatów, na wolontraiuszy
pomagaj¹cych przy organizacji Mistrzostw
�wiata w pi³ce no¿nej Niemcy 2006 zosta³ og³o-
szony przez Komitet organizacyjny mistrzostw.
Wymagane jest do�wiadczenie w zakresie
zagadnieñ zwi¹zanych ze sportem b¹d� od-
byty wcze�niej wolontariat. Najwiêkszym atu-
tem bêdzie jednak odpowiednia motywacja do
pracy podczas Mistrzostw.

Zainteresowani musz¹ spe³niæ na-
stêpuj¹ce warunki:

- mieæ skoñczone minimum 18 lat w dniu
1 czerwca 2006;

- znaæ dobrze jêzyk niemiecki;
- znaæ jêzyk angielski w stopniu podstawo-

wym;
- byæ dyspozycyjnym, co najmniej w dniach

rozgrywania meczów na Mistrzostwach
�wiata w pi³ce no¿nej Niemcy 2006.

Zg³oszenia mo¿na przesy³aæ poprzez
wype³nienie formularza aplikacyjnego on-line.
Aplikacje mo¿na przesy³aæ w ramach trzech
nastêpuj¹cych terminów:
- pa�dziernik-grudzieñ 2004;
- czerwiec-wrzesieñ 2005;
- styczeñ-luty 2006.

Nie ma mo¿liwo�ci przes³ania zg³o-
szeñ poza terminami okre�lonymi powy¿ej.

Kandydaci, których zg³oszenia zosta-
n¹ zaakceptowane, bêd¹ wezwani na indywi-
dualn¹ rozmowê.
Szczegó³owe informacje o wolontariacie:
http://fifaworldcup.yahoo.com/06/en/o/vo-
lunteers
Kontakt:
Volunteers 2006� Info Team
2006 FIFA World Cup�
Organising Committee Germany
Herriotstr. 1
60528 Frankfurt am Main
Germany
email: volunteers@fifaworldcup.com

Na przyk³adzie dzia³alno�ci firm w na-
szej Gminie wiemy, jak wygl¹da sprawa z bez-
robociem, które owszem jest spore, ale kiedy
siê szuka pracownika, s¹ z tym bardzo du¿e
problemy - takie jest zdanie pracodawców.
Wiemy te¿, ¿e mimo narzekañ i biedy mo¿na
postawiæ tezê, ¿e Tychowo siê rozwija. �wiad-
czy o tym wzrost obrotów na rynku nierucho-
mo�ci. To pozytywny sygna³. Ale co on ozna-
cza dla naszych mieszkañców.

Zauwa¿alny wzrost zatrudnienia w fir-
mach Gminy Tychowo na pewno ma czêsto
charakter okresowy - przed�wi¹teczny ale te¿
i sta³y. Firmy takie jak Arla, Trend czy Pom-
merfisch zwiêkszaj¹ produkcjê a co za tym
idzie i zatrudnienie, powstaj¹ równie¿ nowe fir-
my.

O bezrobociu mówi siê bardzo du¿o.
Wiele osób narzeka na brak pracy. Jednak,
gdy pojawia siê okazja zdobycia nowej posa-
dy, nie ma ju¿ tak wielu chêtnych. Na ten te-
mat postanowili�my porozmawiaæ z Arkadiu-
szem Witkowskim zatrudnionym w Pommer-
fisch.

- Obecnie zatrudniamy 270 osób z cze-
go 60 spoza gminy. Mamy jednak problem z
doborem w³a�ciwych ludzi do pracy. Jest wie-
le osób, które siê do niej nie nadaj¹. Dlatego

te¿ stworzyli�my tzw. czarn¹ listê osób, które
za³ó¿my s¹ ma³o wydajne, czy zbyt czêsto
choruj¹. Nale¿y podkre�liæ, ¿e nie wszyscy le-
karze s¹ rzetelni w wydawaniu zwolnieñ, ale i
to staramy siê analizowaæ.

Analizujemy mo¿liwo�æ dowo¿enia w
przysz³ym roku ludzi z Bia³ogardu czy okolic
Koszalina.

Zapytali�my siê te¿ mieszkañca o
opiniê na ten temat mo¿liwo�ci pracy.

- Faktem jest, ¿e ten kto chce praco-
waæ, to znajdzie pracê, jednak dopóki w regio-
nie bêdzie takie bezrobocie jak teraz, gdzie na
jedno miejsce mamy kilku chêtnych, to p³ace
bêd¹ zawsze niskie. Drugi aspekt to zatrud-
nianie "sezonowe", które ma miejsce obecnie
w firmie Pommerfisch. Ludzie chc¹cy praco-
waæ zatrudni¹ siê raz mo¿e dwa, ale staraj¹
siê szukaæ czego� sta³ego co da pewno�æ eko-
nomicznego bytu  rodzinie, nawet je¿eli bêdzie
siê to wi¹zaæ z ni¿sz¹ p³ac¹.

Widzimy wiêc dwie strony medalu.
Obecnie ¿eby ¿yæ trzeba pracowaæ, a w³a-
dze gminy chcia³yby, aby to dotyczy³o jak
najwiêkszej liczby naszych mieszkañców.

Bezrobocie w Gminie Tychowo
na przyk³adzie firmy Pommerfisch

WIGILIA
Ju¿ grudzieñ. Zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia. To czas rado�ci i zabawy, a

jednocze�nie dobroci, wybaczenia i pojednania. Nie wszyscy mieszkañcy naszej gminy mog¹
spêdziæ �wiêta w atmosferze rodzinnej. Chcieliby�my, aby osoby, których los nie oszczêdza,
nie czuli siê w taki czas samotni i opuszczeni, a mogli spotkaæ siê z innymi i podzieliæ
op³atkiem.

"Bo¿a dziecina stoi przed drzwiami,
 a kiedy je otworzy
 �wiat nape³ni siê rado�ci¹ i �wiat³em"
Do nas ludzi nale¿y podtrzymaæ �wiat³o i dzieliæ siê rado�ci¹.

Dlatego Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej kolejny rok organizuje Spotkanie Wigi-
lijne dla osób starszych, ubogich oraz samotnych.
Spotkanie odbêdzie siê 20 grudnia 2004r. w restauracji "Jutrzenka".



Nr12 (71)

2

Od 11 lipca 2003 roku, ze wzglêdu
na zmianê przepisów Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane sytuacja In-
westorów staraj¹cych siê o uzyskanie de-
cyzji pozwolenia na budowê jest ró¿na -
zale¿y od tego czy teren gdzie inwestycja
ma powstaæ jest objêty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czy te¿
pozbawiony tego planu.

Na terenach gdzie plan miejscowy ist-
nieje, decyzja o pozwoleniu na budowê wyda-
wana jest przez Starostê Powiatowego wprost
na podstawie tego planu - organ wydaj¹cy
decyzjê ma obowi¹zek sprawdziæ zgodno�æ
projektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu
m.in. w³a�nie z planem, który jest prawem miej-
scowym a jego ustalenia s¹ wi¹¿¹ce zarówno
dla Inwestorów jak i organu wydaj¹cego decy-
zjê.

Tam jednak, gdzie planu miejscowe-
go nie ma, wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowê musi byæ poprzedzone uzyskaniem
przez Inwestora decyzji o warunkach zabudo-
wy wydanej przez Wojta, lub, je¿eli dotyczy to
inwestycji wymienionych w ust. 6 ustawy o
gospodarce nieruchomo�ciami (tzw. celów pu-
blicznych) decyzji o lokalizacji celu publiczne-
go.

Generalnie, ustawodawcy zale¿y na
tym, aby w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzglêdnione zosta³y wymaga-
nia tzw. ³adu przestrzennego, czyli takie
ukszta³towanie przestrzeni, które tworzy har-
monijn¹ ca³o�æ oraz uwzglêdnia wszelkie uwa-
runkowania i wymagania funkcjonalne, spo-
³eczno-gospodarcze, �rodowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach za-
budowy winien zawieraæ:

1. Okre�lenie granic terenu objêtego wnio-
skiem przedstawionych na kopii mapy za-
sadniczej w skali 1: 500,

2. charakterystykê inwestycji obejmuj¹c¹:
- okre�lenie zapotrzebowania na wodê,

energiê oraz sposób odprowadzenia
�cieków, a tak¿e innych potrzeb w za-
kresie infrastruktury technicznej,

- okre�lenie planowanego sposobu zago-
spodarowania oraz charakterystyki za-
budowy i zagospodarowania terenu, w
tym przeznaczenia i gabarytów projek-
towanych obiektów budowlanych przed-
stawione w formie opisowej i graficznej,

- okre�lenie charakterystycznych parame-
trów technicznych inwestycji oraz jej
wp³yw na �rodowisko.

Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 marca
2004 roku "O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym" (Dz.U. nr 80 poz. 717) wyda-
nie decyzji o warunkach zabudowy jest mo¿li-
we w przypadku ³¹cznego spe³nienia nastêpu-
j¹cych warunków:

1) co najmniej jedna dzia³ka s¹siednia, do-
stêpna z tej samej drogi publicznej jest za-
budowana w sposób pozwalaj¹cy na okre-
�lenie wymagañ dotycz¹cych nowej zabu-
dowy w zakresie:
- kontynuacji funkcji,
- parametrów, cech i wska�ników kszta³-

towania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu (w tym gabarytów i formy
architektonicznej obiektów budowla-
nych, linii zabudowy oraz intensywno-
�ci wykorzystania terenu),

2) teren ma dostêp do drogi publicznej,
3) istniej¹ce lub projektowane uzbrojenie te-

renu jest wystarczaj¹ce dla zamierzenia
budowlanego (potwierdzaj¹ to umowy za-
warte miêdzy w³a�ciw¹ jednostk¹ organi-
zacyjn¹, a inwestorem),

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmianê przeznaczenia gruntów rolnych i
le�nych na cele nierolnicze i niele�ne (po-
twierdzaj¹ to wypisy z rejestru gruntów),

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrêb-
nymi.

Wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy poprzedzone jest analiz¹ obszaru wokó³
dzia³ki, na której planowana jest inwestycja
przeprowadzona zgodnie z przepisami rozpo-
rz¹dzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wyma-
gañ dotycz¹cych nowej zabudowy i zagospo-
darowania terenu w przypadku braku miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go (Dz.U. nr 146 poz. 1588). Decyzjê o wa-
runkach zabudowy wydaje siê po uzgodnieniu
z wojewod¹, zarz¹dem województwa oraz za-
rz¹dem powiatu w zakresie zadañ samorz¹-
dowych i rz¹dowych. W odniesieniu do tego
samego terenu decyzjê o warunkach zabudo-
wy mo¿na wydaæ wiêcej ni¿ jednemu wniosko-
dawcy, dorêczaj¹c odpis decyzji do wiadomo-
�ci pozosta³ym wnioskodawcom i w³a�cicielo-
wi lub u¿ytkownikowi wieczystemu nierucho-
mo�ci.

Zupe³n¹ nowo�ci¹ w Ustawie o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
przepis (art. 63 ust. 5), który daje mo¿liwo�æ
przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
na rzecz innej osoby, je¿eli przyjmuje ona
wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stro-
nami w postêpowaniu o przeniesienie decyzji
s¹ jedynie podmioty, miêdzy którymi ma byæ
dokonane jej przeniesienie (do 10 lipca 2003
r. mo¿liwo�æ przeniesienia decyzji dotyczy³a
wy³¹cznie pozwolenia na budowê zgodnie z art.
40 ustawy Prawo budowlane).

W Referacie GB� otrzymaæ mo¿na
szczegó³owe wskazówki jak przygotowaæ wnio-
sek o wydanie warunków zabudowy (nie ma
obowi¹zku, aby przygotowywa³ go projektant).
Analiza obszaru oraz przygotowanie projektu
decyzji trwa ok. 1 miesi¹ca, termin wydania
decyzji od uzgodnieñ zewnêtrznych (³¹cznie
ok. 2 miesiecy).

Dzia³ki wymagaj¹ce decyzji (nie ujête
w studium zagospodarowania), których proce-
dura wydania jest d³u¿sza s¹ na ukoñczeniu i
w miesi¹cu grudniu zostan¹ wydane pierwsze
decyzje wnioskodawców, którzy z³o¿yli wnio-
ski po uchwaleniu studium. Op³ata za wyda-
nie decyzji wynosi 100 z³.

W stosunku do dzia³ek ujêtych w stu-
dium nie ma potrzeby wydania decyzji s¹ na-
tomiast wydawane za�wiadczenia na wniosek
w³a�cicieli.

 § Ustalenie
warunków
zabudowy

Podziêkowanie
Rada So³ecka So³ectwa Mo-

tarzyn dziêkuje dyrekcji firmy Po-
lfish za dofinansowanie �wi¹tecz-
nych prezentów dla dzieci.

Wie�ci
z gimnazjum

W  listopadzie 2004r. w Bibliotece Gim-
nazjum w Tychowie realizowano przedsiêwziê-
cie pn. "Miesi¹c Regionalny w Bibliotece".
Przez ca³y miesi¹c uczniowie Gimnazjum i
Szko³y Podstawowej ogl¹dali wystawê pt.
"Gmina Tychowo w publikacji". Na wysta-
wie zaprezentowano foldery o gminie Tycho-
wo, broszury o Tychowie wykonane przez
uczniów i inne publikacje. Wystawa cieszy³a
siê du¿ym zainteresowaniem uczniów.
4.11.2004r. cz³onkowie Klubu Przyjació³ Biblio-
teki i Ko³a Historycznego dzia³aj¹cych w Gim-
nazjum uczestniczyli w spotkaniu z seniora-
mi. Pani  C. Leszczak wspomina³a swoje prze-
¿ycia obozowe, a  p. B. Taryma opowiada³a o
powojennych czasach w Tychowie.
24.11.2004r. odby³ siê konkurs historyczno-
geograficzny "Czy znasz swój region, swój
kraj?" 23 zawodników odpowiada³o na pyta-

nia z historii gminy Tychowo. Najlepsi uczest-
nicy zakwalifikowali siê do II etapu, w którym
oprócz znajomo�ci historii Tychowa, musieli
wykazaæ siê znajomo�ci¹ zabytków z nasze-
go regionu oraz wiedz¹ z historii i geografii
Polski. W konkursie zwyciê¿y³a Martyna Mi-
chalak z kl. IIa, drugie miejsce zajêli Ola Li-
zoñ z kl. III Wojtek Chmielewski z kl. IId, trze-
cie miejsce zdoby³a Asia Gmerek z kl. IIIa.

Wszyscy uczestnicy konkursu wyka-
zali siê bardzo du¿¹ wiedz¹. Nagrody dla lau-
reatów ufundowa³ pan Wojciech Jankowski,
za co serdecznie dziêkujemy. Organizatorem
przedsiêwziêcia by³a p. Lucyna Stachowiak,
któr¹ wspierali cz³onkowie Klubu Przyjació³ Bi-
blioteki dzia³aj¹cego przy Bibliotece Gimna-
zjum w Tychowie.

Nabór
do s³u¿by wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w
Ko³obrzegu prowadzi nabór do s³u¿by woj-
skowej w korpusie szeregowych zawodo-
wych.

Do zawodowej s³u¿by wojskowej w
korpusie szeregowych zawodowych mo¿e byæ
powo³any ¿o³nierz rezerwy, który ukoñczy³ co
najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie
zawodowe oraz odby³ w pe³nym wymiarze za-
sadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, je¿eli posiada
kwalifikacje przydatne w osobowym, w jakim
ma pe³niæ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹, i po
mianowaniu go na stopieñ wojskowy starsze-
go szeregowego (starszego marynarza), je-
¿eli posiada ni¿szy stopieñ wojskowy.

¯o³nierz rezerwy zainteresowany pe³-
nieniem zawodowej s³u¿by wojskowej zg³asza
siê do wojskowego komendanta uzupe³nieñ
w³a�ciwego ze wzglêdu na adres zamieszka-
nia w celu zapoznania siê z przepisami nor-
muj¹cymi przebieg zawodowej s³u¿by wojsko-
wej oraz z³o¿enie stosownego wniosku.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
codziennie w godzinach od 7.30 do 15.3 O
w:
WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPE£NIEÑ
W KO£OBZEGU
ul. Jedno�ci Narodowej 9
78-100 Ko³obrzeg
lub pod numerem telefonu
(0-94) 3522900 w. 202 lub 220
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ZARZ¥DZENIE Nr 54/04
WÓJTA GMINY TYCHOWO

z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia op³at za korzystanie z cmentarza
 i urz¹dzeñ cmentarnych na cmentarzu komunalnym

Gminy Tychowo.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. Nr z 2000 r. 23 poz. 295; z
2001 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984; z
2003r. Dz. U. Nr 80 poz.717) Nr 162, poz. 1568) zarz¹dzam, co nastê-
puje:

§1.
 Usta³a siê nastêpuj¹ce op³aty za korzystanie z cmentarza gminnego:
1)  jednorazow¹  za miejsce na pochówek w grobie ziemnym pojedyn-
czym z wykonaniem wykopu na grób w wysoko�ci /netto/  - 330,00 z³
2)  jednorazow¹  za miejsce na pochówek w grobie ziemnym pojedyn-
czym bez wykonania wykopu na grób w wysoko�ci /netto/ -280,00 z³
3)  jednorazow¹  za miejsce na pochówek w grobie ziemnym podwój-
nym w pionie z wykonaniem wykopu na grób w wysoko�ci /netto/ -
460,00 z³
4) jednorazow¹ za miejsce na pochówek w grobie ziemnym podwój-
nym w pionie bez wykonania wykopu na grób w wysoko�ci /netto/ -
400,00 z³
5) jednorazow¹  za miejsce na pochówek w grobowcu murowanym z
wykonaniem wykopu na grobowiec w wysoko�ci:

a) grobowiec pojedynczy /netto/ -480,00 z³
b) grobowiec pojedynczy bez wykonania wykopu /netto/ -430,00z³
c) grobowiec podwójny w pionie /netto/ -630,00 z³
d) grobowiec podwójny w pionie bez wykonania wykopu /netto/  -

570,00 z³
e) grobowiec podwójny w poziomie !netto/ -780,00 z³
f) grobowiec podwójny w poziomie bez wykonania wykopu /netto/ -

680,00z³
6) oplaty za rezerwacjê miejsca grzebalnego w miejscu wyznaczonym
przez zarz¹dcê cmentarza, kolejno w porz¹dku pochówków za ka¿dy
rozpoczêty okres 5 lat w wysoko�ci:

a) za miejsce na grób pojedynczy /netto! -160,00 z³
b) za miejsce na grób podwójny w poziomie !netto! -320,00 z³

7) op³aty dodatkowe:
a) za mo¿liwo�æ wyboru miejsca pochówku lub miejsca rezerwacji /

bez zachowania porz¹dku kolejno�ci pochówków w wysoko�ci /
netto/ -500,00z³

b) za istniej¹cy grób na kolejny okres 10 lat w wysoko�ci !netto! -
180,00z³

c) za korzystanie z domu pogrzebowego / kaplicy! za ka¿d¹ r o z -
poczêt¹ dobê w wysoko�ci / netto/  - 80,00z³

d) cena za pochówek w niedzielê, �wiêta i dni wolne od pracy
w wysoko�ci  /netto/ - 60,00z³

e) za pochówek w okresie zimowym / od 01 grudnia 01 m a r -
ca/ w wysoko�ci / netto! -60,00z³

2.1.Op³ata, o której mowa w 1 pkt. 1-4 obejmuje wykopanie jednego
grobu zwyk³ego w miejscu wyznaczonym przez zarz¹dcê cmentarza,

ZARZ¥DZENIE Nr 55/04
WÓJTA GMINY TYCHOWO

z dnia7grudnia2004r.
Zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie ustalenia

stawek czynszu za lokale

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.), uchwa³y Rady Gminy Nr XXXV/267/0 1 w Tychowie z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Tychowo i §6 uchwa³y Rady
Gminy Nr XLIII/3 17/2002 w Tychowie z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. w
sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej zarz¹dzam, co nastêpu-
je:

§1.
W zarz¹dzeniu nr 26/02 Wójta Gminy Tychowo z dnia 31 grud-

nia 2002 roku sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wprowa-
dzam nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. §1 otrzymuje brzmienie:
1. 1. Ustalam stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego:

a) w miejscowo�ciach : Tychowo i Dobrowo - 1,50 z³
b) w miejscowo�ciach : Buczki, Nowe Dêbno, We³dkówko, Zastawa,

Solno, Gi¿a³ki, Dziêcio³owo, Skarszewice, Dobrochy, Roz³azino i
Ko�cianka- 1,20 z³

c) w pozosta³ych miejscowo�ciach - 1,40 z³
2. Ustalam stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej lokalu socjalnego w wysoko�ci 50% ustalonych dla poszczegól-
nych miejscowo�ci w ust. 1."

§2.
Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Za-

k³adu Komunalnego w Tychowie.
§3.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹-
zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

pochówek, rezerwacjê miejsca na okres 20 lat oraz korzystanie z wody
i usuwanie �mieci przez okres rezerwacji.
2. Op³aty, o których mowa w 1 pkt. 5 obejmuj¹ wykopanie wykopu
pod odpowiedni grobowiec w miejscu wyznaczonym przez zarz¹dcê
cmentarza, pochówek, rezerwacjê miejsca na okres 20 lat oraz korzy-
stanie z wody i usuwanie �mieci.
3. Zwalnia siê z op³aty okre�lonej w 1 pkt. 1 pochówek przeprowa-
dzony przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Tychowie.
4. Do ww. op³at dolicza siê podatek VAT wg obowi¹zuj¹cych przepi-
sów.
5. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Gminnego Zak³a-
du Komunalnego w Tychowie.
6. Traci moc zrz¹dzenie Nr 16/04 Wójta Gminy Tychowo z dnia 25
marca 2004 roku w sprawie ustalenia op³at za korzystanie z cmentarzy
i urz¹dzeñ cmentarnych  na cmentarzach komunalnych Gminy Tycho-
wo.
7. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹-
c¹ od dnia 1 stycznia 2005 r.

Komunikaty i informacje
Przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ wpis do ewidencji dzia³al-

no�ci gospodarczej bez okre�lenia przedmiotu wykonywania dzia-
³alno�ci zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alno�ci (PKD), mog¹
uzupe³niæ do koñca roku 2004 brakuj¹ce dane, bez dokonania op³aty.
Od nowego roku tj. 2005, za dokonanie uzupe³nienia bêdzie pobie-
rana op³ata w wysoko�ci 50z³.

Dokonuj¹c wp³at podatków od nieruchomo�ci, rolnego, le-
�nego, ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, nale¿y na dowodzie
wp³aty przy nazwisku podaæ nr ewidencyjny nieruchomo�ci podat-
nika. Numer ewidencyjny nieruchomo�ci znajduje siê na decyzji
wymiarowej i jest te¿ jednocze�nie numerem tej decyzji.

Prosi siê mieszkañców Gminy Tychowo, aby og³oszenia
by³y zawieszane w miejscach do tego wyznaczonych tj. s³upach og³o-
szeniowych, a nie jak to jest praktykowane na p³otach, przystankach
itp. co powoduje to ¿e osoby przyjezdne równie¿ wywieszaj¹ swoje
og³oszenia "gdzie popadnie".

Og³oszenia

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

Og³oszenie o kupnie lokalu mieszkalnego w blokach
na ul. Kochanowskiego, Mroczkiewicza lub Dworcowej z
mo¿liwo�ci¹ korzystania z dzia³ki na ogródek warzywny.
Oferty sk³adaæ do Urzêdu Gminy do pana Grzegorza O�ki.

Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe Sadkowo 55 o
pow. 64 m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 18 m2 , dwie
piwnice o pow. 40 m2.  tel. 606 188 688
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Przypomnij
s¹siadom

Zbli¿a siê zima. Coraz inten-
sywniej bêdziemy ogrzewaæ nasze
domy i mieszkania. Warto wiêc
sprawdziæ, jaki jest stan techniczny
pieców i przewodów kominowych.
Trzeba pamiêtaæ te¿ o bezpiecznym
usuwaniu z kuchni i pieców wêglowych
zalegaj¹cego w popielnikach popio³u.
Dla zachowania bezpieczeñstwa po-
¿arowego prawo zabrania wysypy-
wania gor¹cego popio³u lub ¿u¿lu w
miejscu umo¿liwiaj¹cym zapalenie
siê materia³ów palnych. Dlatego nie-
zbêdne jest zachowanie dziesiêciome-
trowej odleg³o�ci od sk³adowanych ma-
teria³ów palnych lub budynków. Maj¹c
to na wzglêdzie warto zachowaæ te¿
zdrowy rozs¹dek i usuwaæ z pieców
popió³ i ¿u¿el tylko wówczas, kiedy jest
zimny.

Zima sk³ania nas tak¿e do
wprowadzania pod dach pojazdów me-
chanicznych i samobie¿nych maszyn
rolniczych. Pamiêtajmy, zatem, ¿e za-
bronione jest gara¿owane pojazdów
silnikowych w obiektach i pomieszcze-
niach nieprzeznaczonych do tego celu,
je¿eli nie zosta³y opró¿nione zbiorniki
paliwa i nie zosta³o od³¹czone na sta³e
zasilanie akumulatorowe pojazdu.

Klasa okrêgowa
G³az Tychowo 15 36 51-14
B³onie Barwice 15 36 48-19
Olimp Z³ocieniec 15 32 33-16
Pogoñ Po³czyn Zdrój 15 31 35-23
Lech Czaplinek 15 28 40-15
Orze³ £ubowo 15 26 34-21
Orze³ Bia³y Wa³cz 15 26 32-31
Drzewiarz �wierczyna 15 19 38-39
Spójnia �widwin 15 19 24-34
Zawisza Grzmi¹ca 15 18 27-36
Jedno�æ Tuczno 15 16 22-33
Pionier95 Borne Sulinowo 15 13 26-47
Korona Cz³opa 15 11 14-40
Kolejarz KPPD 15 11 26-38
LZS Karsibór 15 10 23-44
Hubertus Bia³y Bór 15   9 12-35

Juniorzy
S³awa Termex S³awno 9 27 44- 3
Gryf Polanów 9 19 40-14
Wybrze¿e Biesiekierz 9 16 34-22
G³az Tychowo 7 14 25- 7
Wiekowianka Wiekowo 9 13 21-24

Trampkarze
Gwardia Granica Koszalin 11 31 73- 9
S³awa Termex S³awno 11 29 80-  6
Saturn Mielno 11 27 77-  8
Ba³tyk Koszalin 11 23 71-14
Mechanik Bobolice 10 16 54-28
Gryf Polanów 11 15 41-46
G³az Tychowo 9 12 25-29
Wiekowianka Wiekowo 11   9 13-52
Zefir Wyszewo 10   9 16-59
Le�nik Manowo 10   6 15-82
Wybrze¿e Biesiekierz 11   4 11-74
Wicher Hajka Mierzyn 10   4 14-83

Klasa A juniorzy st.
Wrzos Wrzosowo 8 21 56-13
Syrena Grot Rymañ 8 16 30-19

Klasa A juniorzy
Red³owia Red³o 13 32 40-15
Jantar Siemy�l 13 31 38-17
Syrena Grot Rymañ 13 31 36- 8
Olimp Go�cino 13 28 35-15
Wrzos Wrzosowo 13 26 44-17
Contra Rusinowo 13 18 19-23
LZS Pogoda Nasutowo 13 15 40-44
¯aki 94 Ko³obrzeg 12 13 24-30
Graf Bukówko 13 13 19-36
Resko Karcino 13 11 20-33
Wicher R¹bino 13 11 10-26
Aksa Hoop ¯aki 12 10 19-33
Legion Dobrzyca 13 10 17-51
Têcza Ko�cierzyna 13   9 19-32

Wicher Hajka Mierzyn 8 11 25-28
Mechanik Bobolice 9 10 24-30
Saturn Mielno 9 7   17-43
Le�nik Manowo 9 4   14-38
Zefir Wyszewo 8 2     9-44

Red³ovia Red³o 8 13 21-19
Legion Dobrzyca 8 13 12-10
Resko Karcino 8 10 23-22
Têcza Ko�ciernica 8 10 18-17
Wicher R¹bino 8   9 15-31
LZS Pogoda Nasutowo 8   6 19-32
Graf Bukówko 8   6 18-49

Wiosenna runda rewan¿owa zapowia-
da siê bardzo interesuj¹co dla zespo³u senio-
rów "G³azu Tychowo", którzy staj¹ przed hi-
storyczn¹ szans¹ awansu do IV ligi.

 Podajemy równie¿ wyniki szkó³ w
wspó³zawodnictwie sportowym w roku szkol-
nym 2003/2004.

W rywalizacji szkó³ podstawowych w
ramach Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej Szko³a Podstawowa w Tychowie za-
jê³a w tej rywalizacji 9, a Szko³a Podstawowa
Dobrowo 212 miejsce na 360 startuj¹cych
szkó³.

Gimnazjali�ci rywalizowali w Woje-
wódzkiej Gimnazjadzie. Gimnazjum w Tycho-
wie zajê³o 90 miejsce na 214 punktowanych.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Tychowie startowali w ramach Wojewódz-
kiej Licealiady i uplasowali siê na 17 miejscu
137 startuj¹cych szkó³.

SPORT
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