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S¹ pieni¹dze na po¿yczki!
Na podstawie rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki i Pracy Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci udzieli³a
dla Powiatu Bia³ogardzkiego pomocy finansowej w kwocie 2 mln z³, przeznaczonej na dofinansowanie funduszu po¿yczkowego, funkcjonuj¹cego przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych w Karlinie.
Zgodnie z przyjêtym regulaminem, fundusz udziela po¿yczek wy³¹cznie dla mikro i ma³ych przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych do 49 pracowników. Po¿yczka
mo¿e byæ udzielona do 120 tys. z³, a oprocentowanie nie mo¿e byæ ni¿sze od wysokoci stopy referencyjnej, okrelonej
przez Komisjê Europejsk¹.

Stopa oprocentowania po¿yczek
udzielonych przez fundusz wynosi
obecnie 9,6% w stosunku rocznym.
Maksymalny okres sp³aty to 60 miesiêcy. Prowizja w wysokoci 1%-3% lecz
nie mniej ni¿ 300 z³.
Wszystkich zainteresowanych
szczegó³ami zapraszamy na stronê internetow¹ Stowarzyszenia b¹d bezporednio do
biura, które mieci siê w Bia³ogardzie na ul.
Królowej Jadwigi w Inkubatorze Przedsiêbiorczoci. Telefon bezporedni 311-73-87.
Od 18 lutego w ka¿dy pi¹tek w
godz. od 9-14 w pokoju nr 6 w Urzêdzie
Gminy Tychowie bêdzie funkcjonowa³
punkt obs³ugi funduszu po¿yczkowego.
Zapraszamy!

Podatki trzeba p³aciæ - a nie odpracowywaæ!
Dwa lata trwa³a mo¿liwoæ odpracowywania zaleg³oci podatkowych. Jedni
robili to rzetelnie inni kombinowali i oszukiwali jak tylko siê da³o. Nie mniej jednak ka¿da z tych osób musia³a pracowaæ. Wójt Gminy zawnioskowa³ do Rady
Gminy o wykrelenie z uchwa³y takiego zapisu argumentuj¹c to nastêpuj¹co:
- niewielki efekt wykonywanych prac,
- koniecznoæ zmiany zasady zatrudniania tych osób zgodnie z przepisami z dotychczasowej, na zatrudnienie w ramach umowy o pracê b¹d umowy zlecenia.
Forma ta w ogóle nie jest korzystna dla Gminy. Przeciwnie - z bud¿etu trzeba bêdzie dok³adaæ do takiego sposobu odpracowywania podatku. Zwi¹zane to
jest przede wszystkim z obowi¹zkiem odprowadzania podatku i wszelkich sk³adek,
jak równie¿ prowadzenia szkoleñ z zakresu bhp. Radni rozpatrz¹ wniosek wójta na
sesji w lutym bie¿¹cego roku. Wójt jednoczenie zapowiada, ¿e umorzenia podatków bêd¹ stosowane sporadycznie w wyj¹tkowych sytuacjach. Natomiast deklaruje rozk³adanie zobowi¹zañ podatkowych na mniejsze raty miesiêczne, b¹d przesuwanie terminów p³atnoci.

Wiêksza bonifikata
Na wniosek wójta Rada Gminy zwiêkszy³a bonifikatê stosowan¹
przy zbywaniu lokali mieszkalnych
w trybie bezprzetargowym dla obecnych najemców.
Warunkiem otrzymania bonifikaty jest wniesienie jednorazowej zap³aty do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Obecnie cenê lokalu mieszkalnego wybudowanego przed 1945 rokiem obni¿a siê o 90% a by³o 80%.
Natomiast cenê lokalu mieszkalnego
wybudowanego po 1945 roku obni¿a
siê o 60%.

Nowe ceny
wody i cieków

Rada Gminy na posiedzeniu w dniu
31 stycznia br. rozpatrzy³a wniosek Gminnego Zak³adu Komunalnego i przyjê³a w formie uchwa³y zaproponowane stawki za
wodê i cieki.
I tak od 1 marca 2005r. woda bêdzie kosztowa³a brutto za 1 m3 - 1,90 z³ a by³o do tej
pory 1,88 z³
Cena ustalona jest na tym samym poziomie
dla wszystkich odbiorców.
W taryfie za cieki wprowadzone s¹
dwie stawki odrêbnie dla gospodarstw domowych i odrêbnie dla odbiorców pozosta³ych.
Cena 1m3 cieków dla gospodarstw domowych bêdzie wynosi³a tyle, co w roku 2004, a
wiêc 2,57 z³ za m3 brutto. Natomiast dla odbiorców pozosta³ych wyniesie brutto 3,02z³.

egzemplarz bezp³atny

Ferie zimowe:
W okresie ferii odbêdzie siê projekcja nastêpuj¹cych filmów:
 "Harry Porter i wiêzieñ Azkabanu" - roda 16 lutego godz. 12.00, cena biletu 2z³;
 "Z³y Miko³aj" - roda 16 lutego godz.
17.00, cena biletu 4z³;
 "W 80 dni dooko³a wiata" - pi¹tek 18
lutego godz. 12.00, cena biletu 2z³;
 "Wredne dziewczyny" - pi¹tek 26 lutego
godz. 17.00, cena biletu 4z³;
 "Spartan" - sobota 19 lutego godz. 17.00,
cena biletu 4z³;
 "Express polarny" - niedziela 20 lutego
godz. 12.00, cena biletu 2z³;
W ka¿dy poniedzia³ek, rodê i pi¹tek w godz. 9.00-16.00 w Domu Kultury w
Tychowie (sala kameralna - II piêtro) prowadzone bêd¹ zajêcia plastyczne przez
pana Wiktora Rakoczego. Zapraszamy
wszystkich chêtnych!
W Szkole Podstawowej w Tychowie i Zespole Szkó³ w Dobrowie, w
dniach: 14 - 25 luty odbywaæ siê bêd¹
zajêcia w ramach ferii zimowych w godz.
9.00-13.00.

Szczepienia
Obowi¹zkowe szczepienia psów
przeciwko wcieklinie przeprowadzone
zostan¹ na terenie naszej gminy przez
dwóch lekarzy weterynarii - Bogdana Malaka i Józefa Vossa.
Ka¿dy z nich ma przydzielone poszczególne miejscowoci w gminie.
Pan Bogdan Malak bêdzie przeprowadza³ szczepienia w miejscowociach:
Borzys³aw, Sadkowo, Stare Dêbno, S³onino, Retowo, Wicewo, Osówko, Motarzyn,
Pob¹d, Trzebiszyn, Doble, Trzebiec, Linica, Podborsko, Rudno.
Natomiast pan Józef Voss w: Tychowie, Gi¿a³kach, Dobrowie, Dobrówku,
Modrolesie, Bukówku, Kikowie, Kowalkach,
Warninie, Zaspach Wielkich, Drzonowie,
Smêcinie, Krosinku, Czarnkowie, Tyczewie,
Bukowie, We³dkowie, We³dkówku, Dobrochach, Buczkach, Dziêcio³owie, Bêbnicy.
O dok³adnych terminach szczepieñ zostan¹ poinformowani so³tysi.
Ponadto informacje bêd¹ równie¿ zawarte na wywieszanych podczas akcji plakatach. Powy¿szy podzia³ na miejscowoci
obowi¹zuje jedynie w czasie trwania akcji. Potem mo¿na szczepiæ psy u dowolnie wybranego lekarza.
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Kilka miesiêcy temu pisalimy na
temat udzia³u Gminy Tychowo w realizacji przedsiêwziêcia "Zintegrowana gospodarka wodno-ciekowa w dorzeczu
Parsêty. Teraz czas na wiêcej szczegó³ów w tej sprawie. Opracowane zosta³o na
zlecenie Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza
Parsêty, studium wykonalnoci do tego programu. Z opracowanych
dokumentów wynika, ¿e
na terenie gminy mo¿e
byæ wykonanych ok. 86
km sieci kanalizacyjnej,
obejmuj¹cej zdecydowan¹ wiêkszoæ miejscowoci na wartoæ ok.20,6
mln z³, oraz ok.50 km sieci wodoci¹gowych, ³¹cz¹cych ze sob¹ istniej¹ce ju¿ wodoci¹gi, jak równie¿ i budowê
nowych w miejscowociach, w których takiego wodoci¹gu jeszcze nie ma.
Wartoæ planowanych prac w tym
zakresie zamyka siê kwot¹ 9,1mln z³. Opracowanie to traktowane jest jako "koncert
¿yczeñ" poszczególnych gmin i dopiero
weryfikacja projektu przez Komisjê Europejsk¹ poka¿e, jaki zakres zadañ pozostanie
do wykonania. Realizacja ca³ego programu
ma trwaæ od roku 2006-2009. ¯eby te rodki trafi³y na gminê nale¿y ca³y dotychczas
wybudowany maj¹tek gminy, sk³adaj¹cy siê
z sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
oczyszczalni cieków, przepompowni, ujêæ
wodnych i hydroforni, przekazaæ do jednego wytypowanego w naszym regionie ope-

ratora, jakim bêdzie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka Z O.O. w Bia³ogardzie.
Razem z Gmin¹ Tychowo do tego
Przedsiêbiorstwa przystêpuj¹ nastêpuj¹ce
gminy: Bia³ogard, Biesiekierz, Bobolice,
Karlino, Po³czyñ Zdrój i R¹bino.
Region dorzecza Parsêty podzielo-

leni i dróg gminnych.
Aby przekazaæ czêæ zadañ do spó³ki Bia³ogardzkiej nale¿y przekszta³ciæ lub
inaczej nazywaj¹c zrestrukturyzowaæ istniej¹cy zak³ad. Restrukturyzacja polegaæ bêdzie na wyodrêbnieniu maj¹tku (i pracowników) i przygotowania go do przekazania do
spó³ki w formie aportu. Pozosta³a czêæ zak³adu zostanie przekszta³cona w jednostkê bud¿etow¹, zajmuj¹c¹ siê nie
tylko pozosta³¹ sfer¹ komunaln¹ ale s¹ propozycje, aby do³¹czyæ do tego
zakresu zarz¹dzanie
obiektami kultury i sportu.
S¹ to koncepcje, które
bêd¹ jeszcze analizowane i dyskutowane
przez radnych. Pytanie najwa¿niejsze, czy
na tych przekszta³ceniach nie strac¹ pracy
pracownicy naszego GZK. Dzisiaj nie ma
takiej osoby, która mo¿e cokolwiek potwierdziæ b¹d zaprzeczyæ. Jest na to za wczenie ,aby o tym mówiæ. Mylê, ¿e najbli¿sze
miesi¹ce dadz¹ odpowied i na to pytanie.
Jest to bardzo du¿y problem dla
wszystkich. Jak oceniæ wagê tego problemu? Mylê, ¿e nale¿y zadaæ sobie pytanie:
czy warto powiêciæ kilku pracowników w
zamian za inwestycje jakie mo¿e otrzymaæ
Gmina? Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi ,do przemylenia dla wszystkich naszych czytelników. Nie s¹ to ³atwe decyzje,
ale na pewno jest to historyczne wydarzenie dla naszej Gminy i dla ca³ego regionu..

Czekaj¹ na zmiany
ny zosta³ na trzech operatorów i oprócz ju¿
wymienionego Bia³ogardu jeszcze s¹ Ko³obrzeg i Szczecinek.
Do ko³obrzeskiego przedsiêbiorstwa
przystêpuj¹ gminy: Dygowo, Gocino, Ko³obrzeg, Rymañ, Siemyl, Ustronie Morskie
i S³awoborze.
Do szczecineckiego przedsiêbiorstwa przystêpuj¹ gminy: Barwice, Bia³y Bór,
Borne Sulinowo, Grzmi¹ca, Szczecinek.
Razem w programie uczestnicz¹ 22
gminy. W naszej gminie prowadzenie spraw
z zakresu wodno-ciekowego zorganizowane zosta³o 10 lat temu w formie zak³adu
bud¿etowego jakim jest Gminny Zak³ad Komunalny. Zak³ad prowadzi ponadto cmentarz komunalny, zarz¹d lokalami mieszkaniowymi, transport gminny, utrzymanie zie-

Co ustalono na sesji
Rada Gminy na Sesji w dniu
31.01.05 r. przyjê³a regulamin Stra¿y
Gminnej wyra¿aj¹c tym faktem zgodê na
utworzenie Stra¿y Gminnej Gminy Tychowo. Bêdzie to stra¿ jednoosobowa.
Obecnie trwa przyjmowanie podañ na to
stanowisko.
Na sesji wszystkim radnym, so³tysom i gociom zaproszonym wójt Gminy Jerzy ¯uk zaprezentowa³ studium wykonalnoci do wspólnego przedsiêwziêcia 22 gmin pod nazw¹ "Zintegrowana
gospodarka wodno-ciekowa w dorzeczu Parsêty". Radni zatwierdzili w
formie uchwa³y zakres rzeczowy i finansowy.
Zasada finansowania tego
przedsiêwziêcia polega na tym, ¿e Fundusz Spójnoci pokrywa 85% kosztów
tej inwestycji a na pozosta³e 15% Spó³ka operatorska otrzyma po¿yczkê z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. To w³anie ta po¿yczka bêdzie wymaga³a porêczenia Gminy. Porêczenie
bêdzie dotyczy³o kwoty, która zostanie
zainwestowana w Gminie Tychowo. Tym
sposobem, ka¿da Gmina cz³onkowska
zabezpiecza porêczenie po¿yczki dla
swojego zakresu inwestycyjnego.
Radni podjêli równie¿ uchwa³ê,
w której wyrazili zgodê na przyst¹pienie
Gminy Tychowo jako wspólnika, do spó³ki z o.o. pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Bia³ogardzie.
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Dostêp do Internetu
Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo w ramach programu "IKONKA" wyposa¿ona zosta³a w powszechny dostêp do internetu. Trzy stanowiska komputerowe tworz¹
czytelniê internetow¹.
Stanowiska komputerowe s³u¿¹ wy³¹cznie do wyszukiwania wiedzy z ró¿nych
dziedzin. Czytelnia internetowa dostêpna jest w godzinach pracy Biblioteki - poniedzia³ek-pi¹tek -10.00 - 16.00.
Szczegó³owe zasady korzystania z czytelni internetowej okrela dostêpny w Bibliotece regulamin czytelni.

Zebrania OSP

Przedstawiamy zainteresowanym
plan zebrañ sprawozdawczych jednostek
OSP w gminie Tychowo, sporz¹dzony
przez Komendanta Gminnego ZOSP RP
w Tychowie Ireneusza Cegie³kê.

OSP Kowalki - 25.02.2005 godz. 18.00;
OSP Osówko - 04.03.2005 godz. 18.00;
OSP Sadkowo - 05.03.2005 godz. 18.00;
OSP Tychowo - 12.03.2005 godz.18.00.
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Stypendia socjalne

bieranego stypendium.
Ze wzglêdu na póne og³oszenie
ustawy przed³u¿ono termin sk³adania
wniosków do 28.02.2005 r. Natomiast dochody nale¿y przedstawiæ za m-c grudzieñ.
Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany uczniowi znajduj¹cemu siê przejciowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Wnioski bêd¹ rozpatrywane po przyjêciu przez Radê Gminy Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Zgodnie z ustaw¹ nale¿y go uchwaliæ do 31.03.2005 r. Natomiast do chwili
obecnej nie wiemy, ile Gmina otrzyma rodków finansowych od Ministra Finansów na
ten cel.
Wobec tego prosimy o cierpliwoæ.

Wszystkich zainteresowanych informujmy, ¿e zgodnie ze zmian¹ ustawy
o systemie owiaty, uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i
dla doros³ych oraz s³uchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia przys³uguje pomoc materialna o charakterze socjalnym tj.:
1. stypendium szkolne
2. zasi³ek szkolny.

Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ
uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na
osobê, w rodzinie nie przekraczaj¹cej 316
z³ netto.
Osoba ubiegaj¹ca siê o stypendium
szkolne zobowi¹zana jest przed³o¿yæ:
- zawiadczenie o dochodach cz³onków
rodziny z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu, z miesi¹ca, w którym zosta³
wniosek z³o¿ony,
- zawiadczenia o kontynuowaniu nauki
przez uczniów, szkó³ ponadgimnazjalnych i wy¿szych oraz wysokoci po-

Przeka¿my
1% podatku

w to, ¿e podatnicy bez dodatkowej zachêty
czy agitacji wp³ac¹ sami te pieni¹dze, jest
raczej z³udnym marzeniem. Nie pozostaje
nic innego jak tylko ruszaæ ostro w teren, bo
czas up³ywa.

zacji. Szczegó³y w specjalnej ulotce.
Z góry dziêkujemy
Stra¿acy Ochotnicy Gminy Tychowo

Na OSP

Regionalna Federacja Sportu w
Koszalinie posiada status organizacji
po¿ytku publicznego. Daje to mo¿liwoæ
przekazania 1% podatku nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu, na konto RFS z zaznaczeniem nazwy klubu sportowego na
którego wsparcie przeznaczylimy nasze
pieni¹¿ki. RFS przeka¿e rodki pieniê¿ne
wyszczególnionym na dowodach wp³at klubom sportowym /kluby te nie musz¹ byæ
cz³onkami Federacji/.
Pieni¹dze mo¿emy przekazaæ
przelewem bankowym lub bezporedni¹
wp³at¹ na konto RFS, nr 89 1500 1096
1210 9001 6497 0000,(pamiêtajmy o zapisie na dowodzie wp³aty nazwy i adresu
klubu!).
W imieniu lokalnych klubów sportowych apelujemy do zawodników, sympatyków i ich rodzin o wsparcie finansowe.
Pomoc¹ w wype³nieniu przekazów
s³u¿y referat Promocji Kultury i Sportu w
Urzêdzie Gminy Tychowo. Prosimy o informacje o przekazanych rodkach.

 29.01.05 odby³ siê II Bal Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia "Amicus"
dzia³aj¹cego na terenie gminy Tychowo. Bal
zorganizowany zosta³ przez Gimnazjum i
Gminne Przedszkole w Tychowie przy wspó³udziale Szko³y
Podstawowej. Organizatorzy
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom
oraz osobom, które bezinteresownie przyczyni³y siê do zorganizowania tej imprezy. Zebrane pieni¹dze przeros³y
wszelkie oczekiwania, mamy
nadziejê, ¿e bal by³ równie¿ dla
Pañstwa atrakcj¹. Do zobaczenia za rok - napisali Organizatorzy.
 Bal dla pracowników
firmy Pommernfisch - 4 lutego
od 19.00 do 5.00 rano. Wziê³o w
nim udzia³ rekordowa iloæ - 270

osób (choæ to jeszcze nie wszyscy pracownicy
firmy), gra³ zespó³ na ¿ywo, przeprowadzono
szereg konkursów towarzyskich, dodatkow¹
atrakcj¹ by³ wystêp grupy tanecznej.

Wszelkiego rodzaju zwi¹zki, stowarzyszenia, federacje posiadaj¹ce status organizacji po¿ytku publicznego,
przecigaj¹ siê w mediach z informacj¹
zachêcaj¹c¹ podatników do przekazania
kwoty stanowi¹cej 1% podatku za rok
2004. Na terenie naszej gminy najbardziej widoczne s¹ dwie organizacje, a
mianowicie: kluby sportowe i stra¿acy
ochotnicy.
Samo apelowanie w mediach tak naprawdê niewiele da. W naszym przypadku
to dzia³acze sportowi i stra¿acy powinni poczyniæ nieco starañ, aby dotrzeæ poprzez
swoich cz³onków do rodzin sportowców czy
stra¿aków i osobicie zachêciæ do przekazania tych pieniêdzy. To, ile klub czy jednostka OSP pozyska t¹ drog¹ z³otówek,
zale¿y tylko i wy³¹cznie od nich samych, a
zw³aszcza od przedsiêbiorczoci dzia³aczy
poszczególnych organizacji. Walka o podatkowy odpis przyniesie wymiern¹ korzyæ,
jeli przyjmie charakter akcji masowej. Wiara

Karnawa³
I po karnawale,
ale wspomnijmy

 Rada Rodziców Gimnazjum w
Tychowie zorganizowa³a Bal Sylwestrowy. Dyrektor Dariusz Michalak dziêkuje
wójtowi Gminy Tychowo - Jerzemu ¯ukowi za wyra¿enie zgody na organizacjê balu.
Dziêkuje równie¿ wszystkim rodzicom, którzy przyczynili siê do tego, aby bal siê odby³. Dochód z tegorocznego balu wyniós³
równe 5.000 z³. Zebrane fundusze zasil¹
bud¿et Rady, która wspiera uczniów reprezentuj¹cych nasz¹ szko³ê w sporcie, olimpiadach przedmiotowych, wycieczkach,
organizacji Dnia Gimnazjalisty, zakoñczenia
roku szkolnego. Za zarobione pieni¹dze rodzice kupuj¹ pomoce dydaktyczne lub sprzêt
s³u¿¹cy spo³ecznoci szkolnej oraz nagrody dla najlepszych uczniów.

W terminie 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. Oto nr konta: 36 1060 0076 0000
3310 0005 7883
Apelujemy zatem do wszystkich
mieszkañców naszej gminy o dokonywanie wp³at na ten cel - koniecznie z nazw¹
i adresem jednostki.
Nie s¹ to du¿e pieni¹dze. Najczêciej wahaj¹ siê od kilkunastu do kilkudziesiêciu z³otych, ale zamiast fiskusowi mo¿na
je daæ zgodnie z prawem dla naszej organi-

Na kluby sportowe
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"JESTECIE
WIELCY"
Takimi s³owami nale¿y okreliæ organizatorów; Marylê Malak, Dariusza Michalaka, pracowników pedagogicznych i
personel Gminnego Przedszkola w Tychowie, nauczycieli i pracowników Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej w Tychowie oraz
wszystkich uczestników balu charytatywnego na rzecz Stowarzyszenia "Amicus" w
Tychowie, który siê odby³ 29 stycznia 2005r.
w Gimnazjum Tychowie. Oni sprawili ¿e ten
bal by³ z "klas¹".
W imieniu wszystkich osób sprawnych inaczej - dziêkujemy

"Wznie serce nad z³o..." s³owa piosenki
piewanej przez Ryszarda Rynkowskiego
by³y mottem tego spotkania, które w ten
wspania³y wieczór zmieni³y siê w rzeczywistoæ - wspania³a atmosfera towarzysz¹ca
zabawie i licytacji zaowocowa³a du¿ymi
wp³ywami, które przekroczy³y nasze najmielsze oczekiwania. £¹cznie zebrano
5.700 z³.
Pragniemy podziêkowaæ naszym
darczyñcom: Rados³awowi Jêdrzejczykowi z Bia³ogardu, za zorganizowanie oprawy
muzycznej, Krystnie ¯ebrowskiej z Bia³ogardu za pomoc rzeczow¹ i sprawne przeprowadzenie licytacji, Wiktorowi Rakoczemu, Kazimierzowi Koz³owskiemu, Mieczys³awowi Olechowskiemu za prace malarskie przekazane na aukcjê. Annie Bia³ek za piêkny wystrój sali. Helenie Zieliñskiej i ca³ej obs³udze gastronomicznej za
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przygotowanie wspania³ych potraw oraz
Barbarze £owkis za wspieranie naszych
dzia³añ. Serdeczne podziêkowania dla osób,
które pomimo swojej nieobecnoci na balu
wsparli nas finansowo, dokonuj¹c wp³at na
konto "Amicusa".Oprócz mieszkañców naszej gminy, w balu uczestniczyli mieszkañcy Drawska Pomorskiego, Bia³ogardu, Krosina i Koszalina. Cieszymy siê, ¿e nasza
Gmina jest przyk³adem dla innych. Dziêkujemy równie¿ W³adzom i mieszkañcom gminy za mo¿liwoæ zorganizowania Balu w
przepiêknej sali, która mo¿e byæ wizytówk¹
Gminy.
Te dary sprawi¹, ¿e dziêki Pañstwa hojnoci bêdziemy mogli pomagaæ
w rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y sprawnej inaczej.
Z wyrazami szacunku i wdziêcznoci dla Wszystkich w imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia "Amicus" - Ewa Jastrzêbska

Gmina og³asza przetarg

Sprzedam mieszkanie w³asnociowe w Smêcinie. 97m ,
3 pokoje kuchnia, ³azienka. I piêtro, piece kaflowe, gara¿,
du¿a piwnica, ogrodowa dzia³ka gruntu - 5 arów. Otoczone lasami. Cena 26000 do uzgodnienia. Kontakt: 094-31269-80 0-602-837-342
2

Sprzedam mieszkanie w³asnociowe - Sadkowo 55 o pow.
64m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 18m2, dwie piwnice o pow. 40m. tel.: 606 188 688 lub 31 15 590.

Wójt Gminy Tychowo og³asza przetarg otwarty na usuniêcie 4 szt. kasztanowców (odziomków pni - 3,2m3 ³¹cznie), z drogi gminnej nr 229 po³o¿onej w Wiewie. Cena wywo³awcza 70 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu
23.02.05 o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Tychowo.

Podziêkowania

Serdeczne podziêkowania dla rodziców uczniów oddzia³u zerowego w
Zespole Szkó³ w Dobrowie, za ufundowanie wspania³ych zabawek sk³adaj¹ dzieci z wychowawc¹.

Wa¿ny problem - mieci

Terminy wywo¿enia odpadów
Zgodnie z probami mieszkañców naszej
gminy przypominamy o
terminach wywózki mieci w pó³rocznej perspektywie. Jednoczenie przypominamy o koniecznoci wystawiania pojemników w
dniu wywozu. Apelujemy
równie¿ o korzystanie z pojemników do selektywnej
zbiórki zgodnie z przeznaczeniem tj.: do pojemników
na szk³o nale¿y wrzucaæ tylko i wy³¹cznie opakowania
szklane, do pojemnika na
PET nale¿y wrzucaæ wy³¹cznie butelki pet i butelki po
chemii gospodarczej. Chemia gospodarcza to: butelki plastikowe po ró¿nego rodzaju p³ynach, mietanie, jogurtach, szamponach, p³ynach do p³ukania itp. W przypadku gdy mieszkañcy nie
bêd¹ tego rozgraniczenia
przestrzegali pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów
bêd¹ zabierane. Nale¿noæ
za wywóz mieci bêdzie
pobierana bez dodatkowej
op³aty przez inkasenta przy
dostarczaniu rachunku.

Miejscowoci

Co cztery tygodnie

Tychowo
B¹bnica
Bukowo
Bukówko
Retowo
Trzebiszyn
S³onino
Zaspy Wielkie
Borzys³aw
Podborsko
Dobrowo
Dobrówko
Modrolas
Czarnkowo
Drzonowo
Kowalki
Warnino
Dziêcio³owo
Smêcino
We³dkowo
Dobrochy, Buczki
Gi¿a³ki, Pob¹dz
Solno, Tyczewo
We³dkówko,
Doble, Motarzyn
Kikowo, Krosinko
Linica, Sadkowo
Zastawa, Rudno
Stare Dêbno S³awomierz,
Trzebiec, Wicewo
Osówko

21.02.2005
21.03.2005
18.04.2005
16.05.2005
13.06.2005
14.02.2005
14.03.2005
11.04.2005
09.05.2005
06.06.2005
23.02.2005
23.03.2005
20.04.2005
18.05.2005
15.06.2005
28.02.2005
28.03.2005
25.04.2005
23.05.2005
20.06.2005
28.02.2005
28.03.2005
25.04.2005
23.05.2005
20.06.2005
09.03.2005
06.04.2005
04.05.2005
01.06.2005
29.06.2005
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Dodatkowe terminy
- co dwa tygodnie

Zbieramy
odpady

Na terenie naszej gminy z
roku na rok zwiêkszany
07.03.2005
jest zasiêg zbierania odpa04.04.2005
dów w sposób selektywny.
02.05.2005
Polega on, jak ju¿ na pewno
30.05.2005
wszyscy wiedz¹, na segre27.06.2005
gowaniu odpadów u ród³a,
czyli w naszych gospodarstwach domowych. Z wyrobami szklanymi wiêkszego problemu nie ma, natomiast z
tzw. plastykami jest trochê ba³aganu. Nie wszystko, co
wykonane zosta³o z tworzywa sztucznego, nadaje siê
do recyklingu, czyli ponownego przetworzenia.
Jak rozpoznaæ, które z opakowañ mo¿na
wrzuciæ do wydzielonego pojemnika?
Najczêciej na opakowaniu jest znak, przy którym widniej¹ jeszcze ró¿ne symbole. Umieszczany on
jest na dnie opakowania b¹d na etykiecie tego produktu. Wielu mieszkañców naszej gminy wyrzuca wszystko
do pojemników przeznaczonych do zbiórki selektywnej,
aby pozbyæ siê nadmiaru mieci. To nie wiadczy o nich
najlepiej...
Jest nadzieja, ¿e zatrudniony wkrótce stra¿nik
gminny bêdzie prowadzi³ w³aciw¹ edukacjê naszych
mieszkañców. Ci bardziej oporni zostan¹ ukarani mandatami karnymi. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
ka¿dy z nas wytwarzaj¹cy odpady musi na ¿¹danie
wójta udowodniæ w jaki sposób pozbywa siê mieci.
Stra¿nik bêdzie to sprawdza³ skrupulatnie.
Proponujemy ju¿ dzisiaj tym wszystkim, którzy nie maj¹ podpisanej umowy na wywóz odpadów
i nie maj¹ pojemnika, aby zrobili to jak najszybciej.

Tychowskie Wieci redaguj¹: Jerzy ¯uk i Rajmund Wasiak

