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17 stycznia 2005 roku

Noc sylwestrowa

Tradycyjnie jak co roku w noc sylwestrow¹ balowano. Odby³o siê kilka balów - bawiæ siê mo¿na by³o m.in. w tychowskim Gimnazjum, w dyskotece "
Sezam", w "Sali na ka¿d¹ okazjê" i Pubie "Do³ek".
Pod Urzêdem Gminy Nowy Rok 2005 powitalimy jak zwykle hucznie - zgromadzeni wys³uchali orêdzia noworocznego Wójta Gminy Jerzego ¯uka, wypili
symboliczn¹ lampkê szampana i obejrzeli pirotechniczny spektakl na niebie w
mi³ej i spokojnej atmosferze.

Na temat: Bezrobocie
w Gminie Tychowo...
Drodzy czytelnicy "Tychowskich Wieci".

W ostatnim numerze ukaza³ siê artyku³ o bezrobociu w gminie, którego autorem by³ mój zastêpca Wojciech Jankowski. Bardzo le siê sta³o, ¿e b³êdnie napisa³
nazwê najwiêkszej tychowskiej firmy, zamiast "Pommernfisch" - "Pommerfisch".
le równie¿ napisane zosta³o nazwisko rozmówcy udzielaj¹cego wywiadu, V-ce Prezesa Zarz¹du Spó³ki p. Arkadiusza Witowskiego, a nie Witkowskiego. Ponadto sens
wypowiedzi V-ce Prezesa zosta³ zmieniony,
przez co poczuli siê ura¿eni zarówno pracownicy firmy, jak równie¿ osoby staraj¹ce
siê o przyjêcie do pracy w przetwórni. Przeprosin kierownictwa firmy dokona³em osobicie, natomiast wszystkich, których w jakim stopniu dotkn¹³ ten artyku³ - przepraszam na ³amach naszej gazety, bo trudno
by³oby mi dotrzeæ do wszystkich.

Wójt Gminy
Jerzy ¯uk
Drukujemy równie¿ list p. Arkadiusza Witowskiego, który jest odpowiedzi¹ na tamten artyku³.
W odpowiedzi na artyku³ zamieszczony w "Tychowskich Wieciach" Nr 12
z 20 grudnia 2004 roku pragnê napisaæ kilka s³ów sprostowania.
Autor artyku³u pt. Bezrobocie w Gminie Tychowo , chcia³, jak siê domylam, dokonaæ wnikliwej i trafnej analizy lokalnego
rynku pracy. Nie wiem, czy ta problematyka
jest mu znana, jednak po tym, co przeczyta³em odnios³em wra¿enie, ¿e nie bardzo
wie, z kim rozmawia, o kim pisze, a w zwi¹zku z tym, czy rozumie, o czym rozmawia i
pisze. Przekrêci³ nazwisko rozmówcy, nazwê
firmy, sens wypowiedzi, a przede wszystkim
nie przedstawi³ tekstu do autoryzacji.
Moje zdanie na temat popytu na pra-

cê ze strony firmy Pommernfisch oraz poda¿y tej¿e pracy w regionie jest nastêpuj¹ce. Firma zatrudnia na sta³e znaczn¹ iloæ
osób, w ci¹gu roku kilka razy zatrudnienie
wzrasta i zmniejsza siê, a w okresie tzw.
sezonu, tj. na okres oko³o szeciu tygodni
niemal¿e siê podwaja. Takie zmiany powoduj¹ koniecznoæ przygotowania i utrzymania zaplecza si³y roboczej. I w³anie to okazuje siê najwiêkszym problemem, gdy¿ dobry pracownik nie zawsze mo¿e i chce czekaæ na pracê u nas i jeli rzeczywicie chce
pracowaæ to prace czêsto znajduje. W ten
sposób czêæ ludzi ju¿ do nas nie wraca, a
my przyjmujemy nastêpnych. Niestety
oprócz tych, którzy s¹ przez nas wysoko
oceniani, jako dobrzy i sumienni pracownicy zarówno grup zatrudnionych na sta³e jak
i z grupy pracowników sezonowych istnieje
spora grupa ludzi o ocenach zgo³a odmiennych. Przychodz¹ do nas w poszukiwaniu
pracy, ale wcale na pracy im nie zale¿y, b¹d
nie potrafi¹, czy nie chc¹ zrozumieæ, ¿e czystoæ i higiena to najwa¿niejsze elementy
przy produkcji ¿ywnoci. Inni s¹ zdolni do
pracy tylko do dnia uzyskania uprawnieñ do
p³atnego zwolnienia chorobowego, po czym
doskwieraj¹ im ró¿nego rodzaju przypad³oci. Jeszcze inni maj¹ sk³onnoæ do przyw³aszczania sobie cudzego mienia. I choæ
nie zawsze oni sami s¹ do koñca winni za
to, jacy s¹, my mamy trudnoci ze skompletowaniem za³ogi do pracy w sezonie. W takiej sytuacji rozszerzamy zakres poszukiwañ
pracowników na s¹siednie gminy. Optymizmem napawa jednak fakt, ¿e coraz wiêcej
m³odych osób zg³asza siê do pracy i s¹ to
dobrzy pracownicy.
Je¿eli uznaj¹ panowie za w³aciwe,
to proszê opublikowaæ ten tekst w nastêpnym wydaniu Tychowskich Wieci.

Z powa¿aniem
V-ce Prezes Zarz¹du
Arkadiusz Witowski

egzemplarz bezp³atny

Nasza Ma³a Statystyka
Jak co roku tradycyjnie w styczniu robimy ma³e podsumowanie roku
ubieg³ego. Tak wiêc na dzieñ 31.12.2004r.
w gminie zameldowanych mielimy 7.226
osób, przyby³o nas niewiele, bo na koniec
2003 roku mielimy 7219 mieszkañców.
Na pobyt czasowy (powy¿ej 2 m-cy) zameldowane by³y 284 osoby - tu nas znowu uby³o - w roku ubieg³ym mielimy 367
osób. Jedna osoba wyemigrowa³a do Niemiec.
W 2004 roku odnotowano 56 zgonów, najwiêcej w styczniu. Zawartych zosta³o tylko 19 ma³¿eñstw (w roku 2003 odnotowano 33 zwi¹zki ma³¿eñskie), najwiêcej lubów by³o we wrzeniu. Urodzi³o siê
82 dzieci, a najchêtniej przychodzi³y one
na wiat w czerwcu. Najczêciej bociany
przynosi³y je do Tychowa - 25 razy, w
Dobrowie i Sadkowie odnotowano po 6
takich przypadków. Najwiêksz¹ popularnoci¹ wród dziewczynek cieszy³o siê
imiê: Aleksandra, a wród ch³opców Jakub.
Nie sprawdzi³y siê wiêc ubieg³oroczne prognozy co do utrzymania tendencji zwy¿kowej w ma³¿eñstwach, jednak urodzeñ by³o o jedno wiêcej.

"Bia³y Pi¹tek
w Tychowie

Z inicjatywy Senatora RP Andrzeja Niskiego w pi¹tek 17 grudnia 2004
przeprowadzili bezp³atne badania wojskowi lekarze specjalici takich specjalnoci
jak: kardiolog (2 lekarzy) - 90 osób, reumatolog - 50 osób, neurolog - 55 osób,
endokrynolog - 48 osób, chirurg naczyniowy - 38 osób, stomatolog - 35 osób,
psychiatra 15 osób. Byli to lekarze z 10
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinik¹ w Bydgoszczy. Pomieszczeñ u¿yczy³ p. Marek Brzuchacz, który w pewnym stopniu koordynowa³ ruch pacjentów.
Pomagali mu w tym p. Stanis³aw Miêkus
i Miros³aw Korzeniowski a w Dobrowie
p. Jagodziñska. Ogó³em do lekarzy zg³osi³o siê oko³o 400 osób, nie wszyscy jednak mogli zostaæ przyjêci, a czêæ zra¿ona ogromn¹ kolejk¹ zrezygnowa³a. Zdajemy sobie sprawê, ¿e by³a to nie do koñca
dobrze przygotowana akcja. W prowadzonych rozmowach z Senatorem i Komendantem Szpitala Wojskowego ustalono, ¿e
taki przyjazd lekarzy trzeba powtórzyæ, ale
termin ustalony zostanie z du¿ym wyprzedzeniem. Ten czas jest potrzebny naszym
lekarzom, aby przygotowali pacjentów do
specjalistycznej konsultacji.
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Miko³aju nasz!

Wiele miejscowoci w naszej gminie odwiedzi³ Miko³aj
- w jednych pojawia³ siê i znika³ po cichu, w innych pozwoli³ sobie
na d³u¿szy pobyt. Tak by³o m.in. w Dobrowie, Kowalkach, Mota-

Wigilie,
wigilie

W

grudniu na terenie naszej gminy
odby³o siê wiele spotkañ wigilijnych, jednym z wa¿niejszych by³o
na pewno spotkanie organizowane przez
naszych stra¿aków. W dniu 18 grudnia ubieg³ego roku "Stra¿ack¹ Wigiliê" zaszczycili
sw¹ obecnoci¹ m.in.: Senator RP Andrzej
Niski, gen.Tadeusz Frydrych - Z-ca Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej,
gen. Marek Kowalski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Tadeusz Reszko - Komendant Powiatowy
PSP i nasi samorz¹dowy: Krzysztof Bagiñski - Starosta Bia³ogardzki, Jerzy ¯uk - Wójt
Gminy, Alina Mycio - Przewodnicz¹ca Rady
Gminy, Teresa Retkowska Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy. Wigiliê rozpocz¹³ modlitw¹ ksi¹dz kapelan Stra¿y Po¿arnej woj.
zachodniopomorskiego Ryszard Szczygie³.
Po modlitwie g³os zabrali zaproszeni gocie i w³odarze naszej gminy. Potem wspólnie piewano kolêdy i prowadzono rozmowy dotycz¹ce odchodz¹cego w
cieñ roku 2004 i planów na rok 2005.
Jak co roku równie¿ GOPS organizowa³ wigiliê dla najubo¿szych mieszkañców
naszej gminy. Podzieliæ siê z nimi op³atkiem
przybyli Wójt, Przewodnicz¹ca Rady Gminy i ks. Bogus³aw Piech. Na wigilijnym stole nie zabrak³o tradycyjnych potraw jak
barszczyk czy rybki w ró¿nych postaciach.

"wi¹teczna gwiazdka
dla ma³ych i du¿ych"

Stowarzyszenie "Amicus" wraz z
GOPS w Tychowie w dniu 21.12.2004r.
zorganizowa³o spotkanie gwiazdkowe dla
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z terenu ca³ej gminy w sali widowiskowej
Domu Kultury. Spotkanie to by³o poprze-
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rzynie, Tyczewie czy Tychowie.
Udokumentowalimy jego obecnoæ, by przekonaæ niedowiarków i niegrzeczne dzieci, ¿e warto wierzyæ i byæ grzecznym,
wtedy Miko³aj na pewno Was odwiedzi.

dzone koncertem lokalnych zespo³ów pt.:
"Zima lubi dzieci najbardziej na wiecie". Nie zabrak³o na spotkaniu Miko³aja, który obdarowa³ paczkami ze s³odyczami 73 osoby niepe³nosprawne (ma³e i
du¿e), w wieku od 2 do 34 lat.
Zarz¹d Stowarzyszenia "Amicus"
sk³ada podziêkowanie zespo³om: Radoæ,
Skrzaty Powracaj¹, Eridu, Novi i Rewers
oraz paniom; A. £ukjaniec, A. Chmielewskiej i P. Bro¿ynie za mi³e chwile spêdzone z niepe³nosprawnymi. Równoczenie
dziêkujemy pracownikom poczty w Tychowie, p. Robertowi Radziuk i pracownikom
referatu Promocji Kultury i Sportu UG w Tychowie (W. Ostrysz, K. Koz³owski) za pomoc w organizacji tego spotkania.
W imieniu wszystkich niepe³nosprawnych Zarz¹d Stowarzyszenia sk³ada
podziêkowanie p. Januszowi Wietrzyckiemu prezesowi firmy Polfisch z Dobla i jego
pracownikom za pomoc finansow¹ wspieraj¹c¹ nasz¹ dzia³alnoæ, dziêki której niepe³nosprawni mogli korzystaæ w tym roku z
k¹pieli na basenie w widwinie. Dziêkujemy p. Maryli Malak i p. Dariuszowi Michalakowi za organizacjê balu charytatywnego, dziêkujemy panom: K. Koz³owskiemu, W. Rakoczemu, M. Olechowskiemu
za obrazy przeznaczone na aukcjê, dziêkujemy wszystkim uczestnikom balu charytatywnego 2004r., podziêkowanie lemy te¿
pracownikom Gminnego Przedszkola i Gimnazjum w Tychowie, którzy wspierali nas finansowo i rzeczowo.
Dziêkujemy Radzie Gminy Tychowo,
pracownikom Biblioteki w Tychowie oraz
wszystkim mieszkañcom gminy Tychowo za
wszelkie sposoby wspierania naszej dzia³alnoci. Wszystkim mieszkañcom gminy
Tychowo i osobom, które pracuj¹ na naszym terenie, ¿yczymy Szczêliwego Nowego Roku 2005!
W imieniu Zarz¹du
mgr Zofia Jarzêbska

Dzia³alnoæ
Rady Gminy
w 2004 roku
w telegraficznym
skrócie

Posiedzenia Rady Gminy na
ogó³ odbywa³y siê zgodnie z planem
pracy komisji przyjêtym przez Radê
i dodatkowo wynikaj¹cych z Sesji. Natomiast kontrole by³y przeprowadzone
zgodnie z planem pracy komisji i na
wniosek Komisji i Rady.
W roku 2004 odby³o siê 10 Sesji Rady Gminy Tychowo.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy odby³a 18 posiedzeñ w tym 12 kontroli.
Komisja Spo³eczno-Socjalna
i Bud¿etu Gminy Rady Gminy odby³a
16 posiedzeñ.
Komisja Rolnictwa, Lenictwa
i Mienia Komunalnego Rady Gminy
odby³a 17 posiedzeñ
Komisja Owiaty, Kultury
i Sportu Rady Gminy Tychowo odby³a
15 posiedzeñ.
Wszystkie posiedzenia by³y
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych
Gminy, rozwi¹zywaniem bie¿¹cych problemów i realizacj¹ ustaw nak³adaj¹cych obowi¹zki na gminê.

Promocja
w autobusach!
PKS Connex Ko³obrzeg wprowadzi³ od dnia 01.01.2005r. promocjê we
wszystkich kursach na trasie Bia³ogard-Tychowo. Bilety jednorazowe sprzedawane s¹
z 50% ulg¹ (3,90z³), a bilety miesiêczne tañsze - szkolne kosztuj¹ 61,20z³ a zwyk³e
120z³.
Natomiast rozk³ad jazdy nie zosta³
zmieniony.
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Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy
gra³a w Tychowie

Jak co roku zbieralimy datki na zakup sprzêtu medycznego dla potrzebuj¹cych
dzieci. Ogó³em zebrano ponad 12.600z³.
Datki zbierali wolontariusze z naszych szkó³
- sporo pieni¹¿ków przyby³o podczas koncertu - z loterii i licytacji. Gralimy od godz.
15.00 do 21.10, potem wypucilimy "nasze wiate³ko do nieba" - 81 piêknych kolorowych rakiet. Na koncercie oprócz naszych
lokalnych wykonawców (zespo³y i solici
dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Tychowie,
uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Tychowie i Zespo³u Szkó³ w Dobrowie)
gocilimy zespo³y taneczne z Karlina i Bia³ogardu. G³ównym organizatorem by³a Szko³a Podstawowa w Tychowie.
Za porednictwem Wieci pragniemy podziêkowaæ darczyñcom: firmom: Polfisch, Pommernfisch, Arla, Trend, Stolarstwo-Koczan, Nadlenictwu Tychowo, G³osowi Pomorza i Ko³u £owieckiemu "Czajka";
Podziêkowania niech te¿ przyjm¹: B. i R. Ra-

dziuk, I. i S. Furmanek, E.Kocaba (Grosik),
L. Marczyk, J. Matejko (Jowisz), J. Matejko
(Bartek), E. i M. Kowalscy (Oskar), H. Weso³owska, M. Majcher, A. i E. Podstawka, P.
Dunaj (sklep za 4z³), A. Koz³owska, W. Rakoczy, K. Koz³owski, M. Adamczyk, B. Grubska, M. Go³aszewski, E. Kret, A. Iwan, U.
Fornalczyk, M. Koza, B. £owkis, B. Go³uchowska, B. i S. Giedrojæ, P. Cerk, B. Ziomek, B. Milart, A. i Z. Doroñ, M. Rosiak.
Organizatorki (A. Janicka i E. Kamierczak) pragn¹ podziêkowaæ tak¿e wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i prowadzeniu XII Fina³u WOP, szczególnie:
kwestuj¹cym wolontariuszom, Wójtowi Jerzemu ¯ukowi, R. Wasiakowi, R. Chwale,
A. Kratkowskiej, J. Chwale, D. Durys, G.
Wójcikowi, B. Ciechanowskiej, J. Malinowskiej, M. Peri¿ok-Kowalczyk, K. Koz³owskiemu, prowadz¹cym koncert i licytacjê Marcie i Jarkowi oraz M. Wo³oszczuk Dyrektor Banku Spó³dzielczego w Tychowie.

Podatki i op³aty lokalne
w Nowym Roku
Ceny biletów za przewozy osób
rodkami transportu komunikacji gminnej
pozosta³y w wysokoci niezmienionej:
ceny biletów jednorazowych:
w strefie do 6 km - 2,00 z³
w strefie powy¿ej 6 km - 3,00 z³
ceny biletów miesiêcznych szkolnych,
uczniów, nauczycieli szkó³ i przedszkoli:
w strefie do 6 km - 20,00 z³
w strefie powy¿ej 6 km - 30,00 z³
Do powy¿szych cen dolicza siê podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci
ustalonej w odrêbnych przepisach prawa
rednia cena sprzeda¿y drewna
przyjêta jako podstawa do naliczenia podatku lenego na obszarze gminy za rok 2005
wynosi 120,40 z³ za 1 m3. Natomiast redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2004 roku ustala siê na
35z³ za 1 q.
Op³ata targowa pozostaje bez zmian,
czyli 30z³ za 1m2 zajêtej powierzchni.

Podatek od nieruchomoci
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 z³ od 1
m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrownie
wodne - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych - 0,17 z³ od 1 m2 powierzchni, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cznie na potrzeby mieszkalne - 0,52 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich czêci

Przeka¿my 1%
podatku na OSP

Od 1stycznia do 30 kwietnia 2005 r.
zanim jeszcze z³o¿ymy PIT do Urzêdu
Skarbowego mo¿emy o 1% zmniejszyæ
kwotê wyliczonego podatku i przekazaæ na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, jak¹ jest m.in. Zwi¹zek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Pieni¹dze przekazuje siê na rachunek Zarz¹du G³ównego w Warszawie, ale je¿eli
wp³acaj¹cy poda nazwê np.: OSP Tychowo, to 50% tych rodków zostanie
przekazane do dyspozycji tej w³anie
jednostki.
Pozosta³e 50% Zarz¹d G³ówny
przeznaczy na dop³aty do zakupu sprzêtu i samochodów po¿arniczych.
Apelujemy zatem do wszystkich
mieszkañców naszej gminy o dokonywanie wp³at na ten cel.
Nie s¹ to du¿e pieni¹dze. Najczêciej wahaj¹ siê od kilkunastu do kilkudziesiêciu z³otych, ale zamiast fiskusowi
mo¿na je daæ zgodnie z prawem naszej
organizacji.
Szczegó³y w specjalnej ulotce.
Z góry dziêkujemy
Stra¿acy Ochotnicy
Gminy Tychowo

Podziêkowanie

Samorz¹d Uczniowski i Rada
Rodziców Zespo³u Szkó³ w Dobrowie w
imieniu wszystkich uczniów dziêkuje
sponsorom za miko³ajkowe niespodzianki. Akcjê wsparli: Gra¿yna i Krzysztof
Kubisz, Irena i Stefan Furmanek, Krystyna i Ryszard Drozdowscy, Barbara i Stefan Giedrojæ, Genowefa i Wies³aw Zawilak, Krystyna i Artur Fabisiak, Maria
Stelmach, Wanda i Romuald Tatys.
Jednoczenie sk³adamy podziêkowania Nadlenictwu Tychowo za dary
biblioteczne w postaci ciekawych ksi¹¿ek.

zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 17,42 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanymi materia³em siewnym - 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,49
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych - 5,82 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego,
f) od budowli - 2 % ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i op³atach
lokalnych."
Podatek od rodków transportowych
pozosta³ na podobnym poziomie do roku
ubieg³ego, szczegó³owe dane znajd¹ Pañstwo w Urzêdzie Gminy b¹d na stronie internetowej www.tychowo.pl
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Gmina sprzedaje

Wójt Gminy Tychowo informuje, ¿e wykaza³ do sprzeda¿y
w drodze publicznych przetargów ustnych ni¿ej wymienione nieruchomoci
(dzia³ki budowlane) po³o¿one w Tychowie, stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Tychowo:
- dzia³ka nr 671 o pow. 894 m2 (KW nr 16140)
- dzia³ka nr 672 o pow. 902 m2 (KW nr 16141)
- dzia³ka nr 673 o pow. 902 m2 (KW nr 16142)
- dzia³ka nr 674 o pow. 902 m2 (KW nr 16143)
- dzia³ka nr 675 o pow. 901 m2 (KW nr 16144)
- dzia³ka nr 676 o pow. 901 m2 (KW nr 16145)
- dzia³ka nr 677 o pow. 901 m2 (KW nr 16146)
- dzia³ka nr 678 o pow. 901 m2 (KW nr 16147)
- dzia³ka nr 679 o pow. 1.172 m2 (KW nr 16148)
- dzia³ka nr 683 o pow. 942 m2 (KW nr 16152)
- dzia³ka nr 684 o pow. 1.036 m2 (KW nr 16153)
- dzia³ka nr 685 o pow. 980 m2 (KW nr 16154)
- dzia³ka nr 690 o pow. 1.447 m2 (KW nr 16158)
- dzia³ka nr 691 o pow. 1.193 m2 (KW nr 16159)
- dzia³ka nr 692 o pow. 1.310 m2 (KW nr 16160)
- dzia³ka nr 693 o pow. 1.173 m2 (KW nr 16161)
- dzia³ka nr 695 o pow. 996 m2 (KW nr 16163)
- dzia³ka nr 696 o pow. 910 m2 (KW nr 16164)
- dzia³ka nr 697 o pow. 900 m2 (KW nr 16165)
- dzia³ka nr 698 o pow. 900 m2 (KW nr 16166)
- dzia³ka nr 699 o pow. 908 m2 (KW nr 16167)
- dzia³ka nr 700 o pow. 969 m2 (KW nr 16168)

- cena wywo³awcza 5.364,00 z³
- cena wywo³awcza 5.412,00 z³
- cena wywo³awcza 5.412,00 z³
- cena wywo³awcza 5.412,00 z³
- cena wywo³awcza 5.406,00 z³
- cena wywo³awcza 5.406,00 z³
- cena wywo³awcza 5.406,00 z³
- cena wywo³awcza 5.406,00 z³
- cena wywo³awcza 7.032,00 z³
- cena wywo³awcza 5.652,00 z³
- cena wywo³awcza 6.212,00 z³
- cena wywo³awcza 5.880,00 z³
- cena wywo³awcza 8.682,00 z³
- cena wywo³awcza 7.158,00 z³
- cena wywo³awcza 7.860,00 z³
- cena wywo³awcza 7.038,00 z³
- cena wywo³awcza 5.976,00 z³
- cena wywo³awcza 5.460,00 z³
- cena wywo³awcza 5.400,00 z³
- cena wywo³awcza 5.400,00 z³
- cena wywo³awcza 5.448,00 z³
- cena wywo³awcza 5.814,00 z³

powy¿sze ceny s¹ wartociami netto, do ka¿dej trzeba doliczyæ 22% podatek VAT.

OG£OSZENIA

Mieszkañcy innych miast z Polski
i z zagranicy dopytuj¹ w naszym Urzêdzie o
budynki i lokale mieszkalne, jakie by³yby do
kupienia na terenie gminy.
My takich informacji nie posiadamy, w
zwi¹zku z tym zapraszamy wszystkich sprzedaj¹cych mieszkania, czy ca³e obiekty do zg³aszania nam swoich propozycji i ofert.
Za porednictwo w sprzeda¿y nie pobieramy op³at. Mo¿emy te informacje zamieciæ na naszej stronie internetowej.

znajdowaæ siê w Tychowie b¹d w innych miejscowociach gminy Tychowo.
W zwi¹zku z tym, ¿e posiadamy lokal
mieszkalny o wy¿szym standardzie, proponujemy zamianê chêtnym do zamieszkania w Tychowie w lepszych warunkach.
Nasz lokal znajduje siê na terenie kompleksu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych.
Sk³ada siê on z 3 pokoi, kuchni, ³azienki i przedpokoju. Ma wymienion¹ stolarkê okienn¹ na
PCV. Powierzchnia lokalu wynosi 47 m2. Brakuje w nim ogrzewania, które nale¿y wykonaæ
we w³asnym zakresie.

Gmina Tychowo zainteresowana
jest pozyskaniem lokalu mieszkalnego z
przeznaczeniem na lokal socjalny. Mo¿e on

Warunki zamiany uzgodnimy indywidualnie, poniewa¿ uzale¿nione s¹ od stanu lokalu proponowanego przez zainteresowanych do zamiany.

BUS

Godziny odjazdów
od poniedzia³ku do pi¹tku:
Tychowo /spod poczty/
5:05; 6:05; 8:50; 12:45; 14:40;
16:20; 18:45; 20:45x kurs do Koszalina
Bia³ogard /spod dworca PKP/
5:35; 7:10; 11:10; 14:10; 15:25;
18:05; 20:05
Odjazdy w soboty:
Tychowo /spod poczty/
5:55; 8:25; 12:45; 14:50; 16:00x zjazd
do Koszalina
Bia³ogard /spod dworca PKP/
7:10; 11:20; 14:10; 15:25;
Ceny biletów jednorazowych (styczeñ
2005):Tychowo-Bia³ogard 4z³; BukówkoBia³ogard 3z³; Dobrowo-Bia³ogard 2,5z³; ¯ytelkowo-Bia³ogard 2z³; Klêpino-Bia³ogard
2z³. Istnieje mo¿liwoæ wykupienia biletów
miesiêcznych u kierowcy i mo¿liwoæ wynajmu busa 8 lub 14 osobowego /ceny
umowne/. Tel. Kontakt 504 420 954 lub 503
135 675.
Dopuszcza siê tolerancjê w odjazdach do 5 minut.

mieci

Harmonogram (firma Rethmann) wywozu mieci na I kwarta³ 2005r.
Tychowo, B¹bnica - poniedzia³ki (w czêstotliwoci co 4 tygodnie proszê braæ pod
uwagê co drug¹ datê):
10.01.05:
24.01.05;
07.02.05:
21.02.05;
07.03.05;
21.03.05;
Kikowo, Krosinko, Sadkowo, St.Dêbno,
Trzebiec, Wicewo, Osówko - rody:
12.01.05;
09.02.05;
09.03.05;
Czarnkowo, Drzonowo, Kowalki, Smêcino, Warnino - poniedzia³ki:
31.01.05;
28.02.05;
28.03.05;
Buczki, Tyczewo, Gi¿a³ki, Pob¹dz - poniedzia³ki:
31.01.05
28.02.05;
28.03.05;
Borzys³aw, Podborsko, Dobrowo, Dobrówko, Modrolas - rody:
26.01.05;
23.02.05;
23.03.05;
Bukowo, Retowo, Trzebiszyn, Zaspy Wlk,
S³onino - poniedzia³ki:
17.01.05;
14.02.05;
14.03.05;

4Druk i ³amanie Wydawnictwo FENIKS, Koszalin 3 427 922

PROMOCJA

dla rolników i instytucji
obs³uguj¹cych rolnictwo
Krajowy Zwi¹zek Rolników Kó³ek i
Organizacji Rolniczych w Warszawie dbaj¹c o interesy polskich rolników prowadzi
"Liniê R" - system rabatowej, opartej na preferencyjnych warunkach sprzeda¿y artyku³ów potrzebnych rolnikom w pracy i gospodarstwie domowym. Oferowane w "Linii R"
rodki produkcji, materia³y i us³ugi s¹ dostarczane po ni¿szych konkurencyjnych cenach. Dzi na specjalnych warunkach rolnik mo¿e zakupiæ miêdzy innymi:
- telefony komórkowe w sieci Plus GSM
- samochody marki: FIAT, DAEWOO, RENAULT, PEUGOT, Andora
- kombajny i ci¹gniki NEW Holand i ci¹gniki URSUS
- sipma - prasy, ³adowacze czo³owe, rozsiewacze nawozów i inny sprzêt
- sprzêt AGD i TV - CRH ¯agiel
- filtry do wody Best Walter
- drukarki, kasy fiskalne - Torel
- zestawy komputerowe Optimus
- maszyny do szycia £ucznik
- ubezpieczenie PZU ycie
- prenumerata magazynu wspó³czesnego "PLON"
Przedstawicielem na teren by³ego
województwa koszaliñskiego jest: Józef Sawosz zam. Sadkowo 18a, 78-220 Tychowo tel. (94) 3115109, kom. 691414369
Pod wy¿ej wymienionym adresem
mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje
oraz z³o¿yæ zamówienie na zakup w/w
sprzêtu oraz artyku³ów gospodarstwa domowego.
ROLNIKU ZG£O SIÊ DO NAS
I ZOSTAÑ KLIENTEM "LINII R" NA TYM NIE STRACISZ
TYLKO ZYSKASZ

Bêdzie bal!
Uprzejmie informujemy, i¿ Gminne Przedszkole i Gimnazjum w Tychowie
organizuj¹ bal charytatywny na rzecz
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
objêtej dzia³aniem Stowarzyszenia "Amicus". Bal odbêdzie siê w dniu 29. 01.
2005 r. od godz. 20.30 w gimnazjum w
Tychowie. Bilety do nabycia w cenie 60
z³ od jednej osoby w Gminnym Przedszkolu w Tychowie w terminie od
06.01.2005 do 21.01.2005.
Bêdzie nam bardzo mi³o, gdy
spotkamy siê z Pañstwem.

Kino - ferie zimowe:

"Harry Porter i wiêzieñ Azkabanu",
"W 80 dni dooko³a wiata",
"Express polarny",
"Z³y Miko³aj",
"Wredne dziewczyny",
"Spartan".
Zapraszamy

Tychowskie Wieci redaguj¹: Jerzy ¯uk i Waldemar Szewczyk

