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Smutek i ¿al...
2 kwietnia o godz. 21.37 zakoñczy³ swój ziemski ¿ywot Ojciec wiêty
Jan Pawe³ II. W Tychowie tak jak w ca³ej Polsce ¿a³oba - czarne wstêgi na flagach - flagi do po³owy masztu. 7 kwietnia - w czwartek w przeddzieñ pogrzebu odby³a siê msza dla dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do gminnych szkó³.
Nie ma takich s³ów, które mog³yby opisaæ ogromny smutek i ¿al, który zaw³adn¹³ sercami wszystkich wierz¹cych
mieszkañców naszego globu.
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Co z ulicami w Tychowie?
Jak pisalimy w ostatnim numerze
Tychowskich Wieci, trwa³y rozmowy na temat zakresu remontu ulic w miejscowoci
Tychowo. Dotyczy³y one przede wszystkim
g³ównych ulic Tychowa: Wolnoci i Bobolickiej, które po
zimie w bardzo
wielu
miejscach
sta³y siê niemal¿e nieprzejezdne.
Sta³y kontakt
Wójta Gminy
z Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie
pozwala na
przekazywanie mieszkañcom gminy
Tychowo najwie¿szych
informacji.
S³owa totalnej krytyki u¿ytkowników tej drogi przekazywane s¹ bezporednio do Zarz¹du Dróg. Denerwowaæ mog¹ równie¿
prace remontowe, które tak naprawdê, wykonywane s¹ bardzo wolno. W zasadzie
wiêcej dziur przybywa ni¿ zostaje za³atanych. Nale¿¹ siê zatem wszystkim wyjanienia, dlaczego tak siê dzieje? Dyrekcja Za-

rz¹du Dróg Wojewódzkich, oceniaj¹c ostatnio stan tej nawierzchni ustali³a, ¿e mo¿e j¹
uratowaæ tylko nowy dywanik asfaltowy.
Brak rodków finansowych zmusza Zarz¹d
do dzia³añ oszczêdnociowych i dlatego
bêd¹ sukcesywnie
³ataæ tylko
najwiêksze
wybijaj¹ce
siê dziury.
Pozosta³e,
n i e c o
"mniejsze",
pozostan¹
do czasu
gruntownego remontu
nawierzchni. Jest wiêc
nadzieja, ¿e
na ulicach
Ty c h o w a
zostanie
po³o¿ona
nowa nawierzchnia, wszystko zale¿y od
decyzji Zarz¹du Dróg Wojewódzkich. Nie
mamy tego na pimie, tylko obietnicê. W
imieniu ww. Zarz¹du przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o cierpliwoæ i wyrozumia³oæ. Chcielibymy dodaæ, ¿e równie¿ za okazywan¹ do tej pory cierpliwoæ
nast¹pi³a zmiana planów inwestycyjnych.

 11 kwietnia na stadionie sportowym w Tychowie odby³y siê Powiatowe Biegi Prze³ajowe. W klasyfikacjach dru¿ynowych Szkó³
Podstawowych II miejsce zajê³o Tychowo a
III Dobrowo. W indywidualnych biegach
zwyciê¿y³ Mateusz Niemczewski (na zdjêciu) z SP Tychowo, a Ilona Wasy³yszyn z
ZS Dobrowo zajê³a III miejsce, na IVm. Stan¹³ Kamil Serafin a na V ¯aneta Witczak z
SP Tychowo.
W klasyfikacji dru¿ynowej Gimnazjum - Tychowo zajê³o III miejsce. Najlepsze rezultaty z Gimnazjum w Tychowie osi¹gnêli: Monika Machciñska, Joanna £usiñska, £ukasz Kosmalski - II miejsce na swoich dystansach.
Dru¿ynowo zarówno w klasyfikacji
szkó³ podstawowych jak i gimnazjum zwyciê¿y³o Karlino.
W Finale Wojewódzkim najlepiej zaprezentowa³a siê Monika Machciñska zajmuj¹c 9 miejsce w kategorii dziewcz¹t
z gimnazjum.

towym w Tychowie odby³y siê rozgrywki pi³karskie w ramach Turnieju Coca Cola Cup.
Po zaciêtej walce, dogrywkach i rzutach
karnych zwyciê¿y³a dru¿yna z Tychowa.

 12 kwietnia br. równie¿ na stadionie spor-

 GMLKS "G³az" umocni³ siê na pozycji lidera ligi okrêgowej wygrywaj¹c w Z³ocieñcu z
miejscowym "Olimpem" (3 miejsce w grupie) 4:1. Graf Bukówko zwyciê¿y³ w meczu
wyjazdowym z "Wichrem" R¹bino 1:0. Pora¿ki dozna³ nasz "Gryf" Dobrowo z "B³êkitnymi" Tychówko 1:2.
 Rozegrano spotkanie towarzyskie pomiêdzy tychowsk¹ m³odzie¿¹ a przebywaj¹cymi w naszej gminie wolontariuszami z organizacji Interyouth z Genewy. Mecz "PolskaSzwajcaria" zakoñczy³ siê remisem 3:3. Po
meczu goci zaproszono na poczêstunek,
który ufundowa³ referat Promocji Kultury i
Sportu Urzêdu Gminy w Tychowie. Gociom
bardzo smakowa³y kie³baski z grilla przygotowane przez lokaln¹ firmê (I. i S. Furmanek) i polska coca cola.
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Wolontariusze
ze Szwajcarii
Od 24 do 31 marca br. na terenie
gminy Tychowo przebywa³a ponad 80-osobowa grupa szwajcarskiej m³odzie¿y, która
przyjecha³a w cile okrelonym przez siebie celu. Przyjechali wyremontowaæ, wybrane wczeniej przez ich przedstawiciela, lokale mieszkalne. Proponowanych lokali do
remontu by³o znacznie wiêcej, natomiast
wybrano tylko lub a¿ piêæ.
Nie podajemy nazwisk i adresów,
poniewa¿ nie s¹ to informacje do publicznego rozpowszechniania. Zaproponowano
równie¿ kilka miejscowoci do urz¹dzenia
ma³ego placu zabaw dla dzieci. Przedstawiciel naszych mi³ych goci wybra³ miejscowoæ Kowalki. Nasi gocie mieszkali w internacie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Tychowie. P³acili za pobyt i wy¿ywienie.
Ponosili wszelkie koszty zwi¹zane równie¿
z prowadzonymi pracami budowlanymi jak i
przemieszczania siê po terenie gminy. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e organizato-

rem tego przyjazdu jest Agnieszka Koz³owska-£yczak przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom - rodowisko z Koszalina. Polubi³a nasz¹ gminê i pomaga
naszym dzieciom ju¿ od kilku lat. Wspó³praca rozpoczê³a siê od miko³ajkowych paczek.
Pozna³a nasze rodowisko, nasze rodziny.
Uzna³a i przekona³a swoich prze³o¿onych do
tego, ¿e tej Gminie warto pomagaæ. Dodatkowo dla dzieci z terenu miejscowoci Buczki i Pob¹dz w okresie wakacji urz¹dzone
zostan¹ pó³kolonie.

Relacja z budowy
Prace budowlane na najwiêkszym placu budowy, prowadzonym przez Gminê Tychowo
wesz³y w fazê koñcow¹. Rozpoczê³y siê roboty wykoñczeniowe. Uk³adana jest ju¿ glazura.
Przygotowywane s¹ równie¿ pod³o¿a na hali pod wyk³adzinê sportow¹ i terakotê. Ustalono ju¿
rodzaj wyposa¿enia i kolorystykê pomieszczeñ. Wszystko wskazuje na to, ¿e zajêcia z wychowania fizycznego w nowym roku szkolnym, czyli od wrzenia 2005 r., bêd¹ odbywa³y
siê ju¿ na nowej hali. Najbardziej ciesz¹ siê nauczyciele wychowania fizycznego z miejscowego Gimnazjum. Hala sportowa rozwi¹¿e w ca³oci problem prowadzenia zajêæ. Mamy nadziejê,
¿e znajd¹ siê równie¿ chêtni i doroli do korzystania z tego obiektu. Bêdzie mo¿liwoæ organizowania treningów dla osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak równie¿ wszelkiego rodzaju imprez i zawodów dla miejscowych firm, organizacji i grup spo³ecznych.

Zbieramy
odpady
Wiosna to czas na porz¹dki, ale równie¿ i czas na kolejny etap wtajemniczenia
zwi¹zanego ze zbiórk¹ selektywn¹ odpadów. W ostatnim artykule na ten temat drukarnia usunê³a nieopatrznie pewien symbol,
który by³ najwa¿niejszy w treci tego artyku³u. By³ to trójk¹t ze strza³kami na swoim
obwodzie, który jest powszechnie znanym
symbolem recyklingu. Takim znaczkiem
oznakowywane s¹ opakowania, które nadaj¹ siê do ponownego przetworzenia. Tym
artyku³em chcielimy zaapelowaæ do
wszystkich o to, aby przed wrzuceniem opakowania do pojemnika sprawdziæ, czy taki
znak tam jest. Najczêciej znajduje siê on
na dnie opakowania. Czêsto te¿ opakowania w formie ró¿nych woreczków maj¹ podobne znaki. Tak nale¿y postêpowaæ z opakowaniami z tworzyw sztucznych. Zachêcamy Pañstwa do takiego postêpowania z
opakowaniami. U³atwimy przez to dalsz¹ ich
segregacjê i ponowne przetworzenie. W
zasadach zbiórki selektywnej jest równie¿
zawarte, aby opakowania po produktach
spo¿ywczych typu: mleko, jogurt, d¿em,
margaryna itp. wyp³ukaæ przed ich wrzuceniem do pojemnika. Dotyczy to zarówno
opakowañ szklanych jak i z tworzyw sztucznych. Dopuszcza siê równie¿ wyrzucanie
pojemników po wszelkiego rodzaju olejach
silnikowych z zastosowaniem tej samej zasady.
Oto znak, symbol,
który ma takie znaczenie przy
selektywnej zbiórce odpadów

Sprzedam
Pilnie sprzedam budynek mieszkalny (do remontu) 112m2, dzia³ka gruntu 7 arów. Warnino 18a. Kontakt tel.: 500
477 943 Istnieje mo¿liwoæ dokupienia
wiêkszej iloci przyleg³ego gruntu.
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie (35m2) w bloku na parterze z kuchni¹ i ³azienk¹. W Tychowie na ul. Bobolickiej.
Kontakt: 600 970 922 lub 3115-260

Szczepimy
psy i koty
To nie prima aprilisowy ¿art, ale
szczepiæ nale¿y i psy, i koty. Na dzieñ dzisiejszy trudno przekonaæ wszystkich do zaszczepienia swoich psów, a koty to ju¿ nikt
nie ustali, czy maj¹ jakiego w³aciciela.
Chodz¹ one w³asnymi cie¿kami i podobnie jak psy choruj¹ na wciekliznê. Ale nie o
tym chcielimy napisaæ. Chcemy przekazaæ
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informacjê na temat, kto z lekarzy weterynarii mo¿e wykonywaæ szczepienia.
Okazuje siê, ¿e i w przypadku tego
zagadnienia dzia³a równie¿ prawo wolnego
rynku. Mo¿e nie do koñca a¿ tak jest, ale
przynajmniej wród lekarzy weterynarii i przy
szczepieniu psów to jest tak dok³adnie. W³aciciel psa tak naprawdê sam decyduje o
tym, u którego lekarza zaszczepi swoj¹ pociechê. Ka¿dy z lekarzy weterynarii ma prawo wieszaæ og³oszenia i zachêcaæ, ró¿nymi
sposobami, do wyboru jego us³ugi. Nie bê-

dziemy ustalaæ ¿adnych rejonów, przypisanych dla poszczególnych lekarzy, poniewa¿
powinni zrobiæ to oni sami miêdzy sob¹. Lekarze równie¿ z³o¿yli deklaracjê, ¿e w przypadku samotnych osób, rolników posiadaj¹cych wiêksz¹ iloæ psów, nie maj¹cych
mo¿liwoci doprowadzenia psa do miejsca
szczepienia, dojad¹ do miejsca zamieszkania. Dlatego prosimy o zg³aszanie wczeniej
so³tysowi, aby móg³ przekazaæ wiadomoæ
lekarzowi podczas uzgadniania terminu
szczepienia.
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iedy mieszka siê w budynku wielorodzinnym, si³¹ rzeczy prawo
w³asnoci jest nieco ograniczone.
Zarz¹dzaæ swoim mieniem trzeba bowiem wspólnie z innymi w³acicielami.
Jak to robiæ skutecznie, godz¹c interesy
osób mieszkaj¹cych na parterze i tych
na ostatnim piêtrze? Jak uwiadomiæ s¹siadowi, ¿e ma nie tylko prawa, ale tak¿e
obowi¹zki?
Przygotowalimy wyci¹g najistotniejszych spraw z artyku³u zatytu³owanego "Ciê¿ka dola w³aciciela", opublikowanego w "Rzeczypospolitej", które wyjani¹
najwa¿niejsze kwestie z tym
zwi¹zane. Zarz¹dzanie nieruchomoci¹ wspóln¹ jest w Polsce sprawowane w dwóch formach prawnych i organizacyjnych: we wspólnotach mieszkaniowych lub w spó³dzielniach.
Czym jest wspólnota? Najkrócej mówi¹c, jest to zespó³ w³acicieli (prawnie uregulowany),
którym powierza siê zarz¹dzanie i dba³oæ o nieruchomoæ - zarówno o
jej czêci wspólne, jak te¿ o w³asny lokal.
Wspólnoty mieszkaniowe, zrzeszaj¹ce w³acicieli jednego lub najwy¿ej kilku budynków
wielorodzinnych, maj¹ stosunkowo krótk¹
tradycjê. Ustawa o w³asnoci lokali, która
stanowi podstawê funkcjonowania wspólnot,
obowi¹zuje bowiem od 1 stycznia 1995
roku. Czy mo¿na nie powo³aæ wspólnoty? Mo¿na, bo nie ma takiego przymusu zarz¹dzania budynkiem nale¿¹cym do wielu
w³acicieli jedynie w tej formie. Ale powo³anie wspólnoty u³atwia utrzymanie budynku,
poniewa¿ powstaj¹ fundamenty prawne dla
zarz¹dzania nieruchomoci¹ wspóln¹. Najwiêkszym problemem wspólnot jest to, ¿e
w³aciciele nie uczestnicz¹ czynnie w zarz¹dzaniu swoim mieniem. Ludziom wydaje siê, ¿e w³asnoæ przynosi jedynie prawa,
gorzej ze wiadomoci¹ obowi¹zków. Wiele wspólnot ma te¿ problemy z p³ynnoci¹
finansow¹. Mieszkañcy nie reguluj¹ terminowo nale¿noci, wspólnota spónia siê z
op³atami za media, pojawiaj¹ siê karne odsetki i problemy finansowe. wiadomoæ, ¿e
o w³asnoæ trzeba dbaæ - i to nie tylko o

w³asny lokal, ale tak¿e o czêci wspólne,
czyli klatki schodowe i teren wokó³ budynku, dach i elewacje - jest znacznie wy¿sza
w m³odych wspólnotach. Tam zarz¹dcom
stawia siê wy¿sze wymagania.
Co dzieje siê w sytuacji, kiedy w³aciciel nie p³aci? W przypadku spó³dzielcy, jest to ju¿ utarty tryb postêpowania. Trudniejsza jest droga egzekwowania nale¿noci od w³aciciela, cz³onka wspólnoty, który
uchyla siê od partycypacji w kosztach utrzy-

Szkolenia dla rolników...

rowym Programie Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego i rozwój obszarów wiejskich", gdzie
beneficjentem jest rolnik.
W ramach dzia³ania "Szkolenia" bêdziemy realizowaæ szkolenia z zakresu:
- Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
- Dobrostanu zwierz¹t,
- Podatku VAT w rolnictwie.

cieli podejmowa³o uchwa³ê o odciêciu wody
do lokalu, d³u¿nik zacz¹³ regulowaæ nale¿noci.
A teraz trochê porad, jak za³o¿yæ
tak¹ wspólnotê. Wspólnota mieszkaniowa
powstaje z mocy prawa z chwil¹ wyodrêbnienia w³asnoci choæby jednego lokalu, za³o¿enia dla niego ksiêgi wieczystej i dokonania tam wpisu. Taka sytuacja jest praktycznie we wszystkich budynkach wielorodzinnych na terenie naszej gminy. Nale¿y
jednak dope³niæ pewnych formalnoci, aby wspólnota mog³a funkcjonowaæ zgodnie z liter¹ prawa.
Trzeba zwo³aæ pierwsze zebranie
w³acicieli i wybraæ zarz¹d, który
podejmie pierwsze niezbêdne
dzia³ania, a wiêc:
 zg³osi siê do wojewódzkiego
urzêdu statystycznego o nadanie
numeru REGON,
 za³o¿y wspólnocie konto w banku,
 zg³osi siê do urzêdu skarbowego o nadanie numeru NIP.
W urzêdzie skarbowym trzeba ponadto z³o¿yæ owiadczenie o niesk³adaniu deklaracji CIT, poniewa¿ wspólnoty nie
podlegaj¹ podatkowi od osób prawnych.
Organami wspólnoty jest zebranie ogó³u
w³acicieli i zarz¹d wspólnoty. Zarz¹d mo¿e
byæ wy³oniony sporód ogó³u w³acicieli albo
powierzony osobie prawnej lub fizycznej
spoza wspólnoty. Na pierwszym zebraniu
w³aciciele, cz³onkowie wspólnoty, powinni
podj¹æ nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie statutu wspólnoty,
 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia ksi¹g rachunkowych,
 regulaminu porz¹dku domowego,
 wysokoci miesiêcznej zaliczki na pokrycie kosztów zarz¹du nieruchomoci¹
wspóln¹.

Jak za³o¿yæ
wspólnotê
mieszkaniow¹

Zachodniopomorski Orodek Doradztwa Rolniczego z siedzib¹ w Barzkowicach i
Oddzia³em w Koszalinie, w Konsorcjum z Zachodniopomorsk¹ Izb¹ Rolnicz¹ w Szczecinie,
wygra³ cztery konkursy og³oszone przez Fundacjê Programów Pomocy dla Rolnictwa
(FAPA) na realizacjê projektów w ramach dzia³añ "Wsparcie doradztwa rolniczego" oraz
"Szkolenia" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego i rozwój obszarów wiejskich" w naszym województwie .
Pozyskanie rodków pochodz¹cych z
Unii Europejskiej pozwoli na objêcie wszystkich zainteresowanych producentów rolnych
profesjonaln¹, a jednoczenie bezp³atn¹, obs³ug¹ doradcz¹ w zakresie wype³niania wniosków o wsparcie finansowe z tytu³u p³atnoci
bezporednich oraz dzia³añ zawartych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i Sekto-

mania nieruchomoci. Trudniejsza dlatego,
¿e jeszcze nowa i praktycznie niewykszta³cona. Ustawa o w³asnoci lokali tê kwestiê
w zasadzie reguluje. Mówi ona, ¿e w przypadku gdy jeden z w³acicieli, cz³onków
wspólnoty, nie p³aci, najpierw zebranie w³acicieli musi podj¹æ uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ zarz¹d do wyst¹pienia na drogê s¹dow¹. Trzeba wielokrotnie wzywaæ d³u¿nika do
zap³aty, a potem dopiero uruchomiæ procedurê s¹dow¹. W koñcu wspólnota wystêpuje do s¹du i uzyskuje tytu³ egzekucyjny. Je¿eli komornik nie ma z czego ci¹gn¹æ nale¿noci, to zostaje ustanowiona na lokalu
d³u¿nika hipoteka na rzecz wspólnoty. Je¿eli d³ug dalej nie jest sp³acany, wspólnota
uzyskuje tytu³ egzekucyjny i lokal zostaje
wystawiony na licytacjê. Czy mo¿e dojæ do
eksmisji by³ego w³aciciela? Z ustawy o
ochronie lokatorów wynika, ¿e w przypadku
by³ego w³aciciela nie chroni go ta ustawa,
poniewa¿ za lokatora uznaje siê ka¿dego,
kto ma tytu³ prawny do lokalu poza prawem
w³asnoci. Jednak nie zetknêlimy siê z
przypadkiem eksmisji by³ego w³aciciela.
Najczêciej jest tak, kiedy zebranie w³aci-

... i szkolenia na rolników
Spó³dzielnia Pracy "Owiata" w Koszalinie, z
uwagi na zainteresowanie mieszkañców (rolników) pozaszkoln¹ mo¿liwoci¹ uzyskania
zawodu rolnik lub ogrodnik.
Organizuje Kursy Rolnicze :
- przygotowuj¹ce do egzaminów kwalifikacyjnych (w zawodzie rolnik oraz ogrodnik) na tytu³ robotnik wykwalifikowanego
i mistrza,
- przygotowuj¹ce do egzaminów eksterni-

Uchwa³y zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów w³acicieli lokali, liczon¹ wed³ug wielkoci udzia³ów, chyba ¿e w umowie lub w uchwale podjêtej w tym trybie postanowiono, ¿e w
okrelonej sprawie na ka¿dego w³aciciela
przypada jeden g³os. ¯yczymy zatem sukcesów w tworzeniu wspólnot mieszkaniowych.

stycznych z zakresu ZSZ w zawodzie rolnik oraz ogrodnik.
Posiadanie odpowiednich kwalifikacji
rolniczych jest jednym z kryteriów dostêpu do
korzystania z funduszy Unii Europejskiej, które przeznaczone s¹ na reorientacjê i przemiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach
wiejskich. Kwalifikacje rolnicze to tak¿e warunek uzyskania wsparcia finansowego w przypadku dzia³añ zwi¹zanych z rentami strukturalnymi, inwestycjami w gospodarstwach rolnych, u³atwieniem startu m³odym rolnikom,
które s¹ finansowane ze rodków strukturalnych Europejskiego Funduszu Gwarancji i
Orientacji w Rolnictwie.
Szczegó³owych informacji udzielimy
zainteresowanym codziennie od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel.34250-35 lub e-mailem:
henra@szkolnictwo.pl.
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Ptaki, Ptaszki i Ptaszêta Polne
12 kwietnia br. uczestnicy
tytu³owego konkursu recytowa³y
wiersze przed Komisj¹ Konkursow¹ Turnieju Recytatorskiego w
Sali Biblioteki Publicznej w Tychowie. Komisja eliminacji gminnych
w sk³adzie: Alina Mycio - przewodnicz¹ca, Teresa Korszon i
Przemys³aw Walter przes³ucha³a 21 m³odych recytatorów w
trzech kategoriach. Nominacje do
eliminacji powiatowych uzyskali:
w kategorii Ptaszêta: Maja Nymka i Marta Grabarczyk,
w kategorii Ptaszki: Alicja Koczan i Robert Pluskota,
w kategorii Ptaki: Magdalena
Martysz i Martyna Michalak
Wyró¿nienia otrzymali: Natalia
Kofanov - Ptaszêta, Hanna Go³dyn - Ptaszki, Aleksandra Wrona - Ptaki. Gratulujemy
laureatom i ¿yczymy sukcesów na kolejnych etapach eliminacji.

Fundusz Po¿yczkowy
2 czerwca 2004r. - z inicjatywy
osób wyczulonych na wszechobecn¹ biedê panuj¹c¹ wród mieszkañców powiatu bia³ogardzkiego i pragn¹cych lepszego jutra dla swojej ma³ej ojczyzny" - zosta³ powo³any do ¿ycia Bia³ogardzki Samorz¹dowy Fundusz Po¿yczkowy "Karbona" Spó³dzielnia w Bia³ogardzie - Polska Grupa Spó³dzielni Po¿yczkowych.
Spó³dzielnia w dniu 19.01 br. zosta³a wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego - Rejestru Przedsiêbiorców pod numerem 0000226231. Utworzenie spó³dzielni na
terenie powiatu dotkniêtego bezrobociem
strukturalnym (obszary popegerowskie) siêgaj¹cym poziomu - wg danych GUS - 40%
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym i czyni zadoæ rz¹dowemu programowi rozbudowy systemu funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w latach 2002-2006
"Kapita³ dla przedsiêbiorczych". W zadaniach statutowych funduszu postawiono
sobie za cel do³o¿enie wszelkich starañ celem maksymalnego zmniejszenia tego
wskanika a docelowo - spowodowania o¿ywienia gospodarczego regionu niezmiernie
dramatycznie dotkniêtego skutkami zmian
ekonomicznych zachodz¹cych w Polsce.
Zadania funduszu to m.in.:
- organizacyjne i finansowe wspieranie
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych rozwojowi
mikro, ma³ych i rednich przedsiêbiorców oraz rolników,
- wspomaganie samorz¹dowych inicjatyw gospodarczych,
- udostêpnianie potencja³u gospodarczego,
- prowadzenie wspólnej dzia³alnoci go-

spodarczej,
- doradztwo finansowe dla cz³onków spó³dzielni,
- udzielanie pomocy finansowej poprzez
uruchamianie dla cz³onków spó³dzielni
nisko oprocentowanych po¿yczek
a tak¿e wsparcie kapita³owe poprzez
tworzenie wspólnych przedsiêwziêæ i
dostarczanie niezbêdnych zabezpieczeñ gwarancji.

Wnioski o p³atnoci
bezporednie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje
i przypomina, ¿e wnioski o p³atnoci
bezporednie do gruntów rolnych w
2005r. s¹ przyjmowane w Biurze Powiatowym ARiMR przy ul. Królowej
Jadwigi 9 w Bia³ogardzie - w terminie od 15.03.2005 do 15.05.2005r.
Maj¹c na uwadze sprawne i terminowe przyjmowanie wniosków oraz
prawid³ow¹ ich obs³ugê zwracam siê z
prob¹ o sk³adanie ich w obowi¹zuj¹cym terminie.
Kierownik ARiMR BP Bia³ogard
Maciej Myczka

Wieci z sesji
31 marca 2005 roku odby³a siê
XXV Sesja Rady Gminy. W Sesji
uczestniczy³o 13 radnych Rady Gminy. Na Sesji Rada Gminy jednog³onie przyjê³a sprawozdanie i udzieli³a absolutorium Wójtowi Gminy Tychowo za rok 2004.
Poza tym na Sesji radni zg³aszali interpelacje dotycz¹ce stanu dróg na
terenie Tychowa i innych miejscowoci
Gminy. Poruszona zosta³a równie¿
sprawa "ba³aganu" na cmentarzu w
okresie wi¹t Wielkiej Nocy. Na zg³aszane interpelacje odpowiedzi udzielali: wójt Gminy Tychowo Jerzy ¯uk i starosta bia³ogardzki Krzysztof Bagiñski.
Radni podjêli uchwa³y dotycz¹ce m.in.: zmian w bud¿ecie gminy na
2005 r. zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007, przyjêcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
za 2004 rok, zaopiniowania planu aglomeracji Tychowo.

Swoje zadania Fundusz zamierza
realizowaæ w drodze:
- pozyskiwania funduszy poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wk³adów pieniê¿nych, a nastêpnie udostêpnianie
tak zgromadzonych rodków finansowych cz³onkom spó³dzielni miêdzy innymi w formie po¿yczki wzglêdnie venture
capital na cele bie¿¹ce i inwestycyjne,
- korzystania ze wsparcia finansowego innych funduszy i spó³dzielni dzia³aj¹cych
na terenie ca³ego kraju w oparciu o zasady samopomocy cz³onkowskiej,
- korzystania ze wsparcia finansowego samorz¹dowych, rz¹dowych i zagranicznych
organizacji i instytucji realizuj¹cych programy pomocy dla drobnej przedsiêbiorczoci,
- wspó³tworzenia i przystêpowania do istniej¹cych instytucji finansowych i gospodarczych oraz organizacji samorz¹du
terytorialnego i gospodarczego, organizowania nowych i przystêpowania do
ju¿ istniej¹cych zwi¹zków funkcjonuj¹cych w oparciu o kooperacyjne, umowy dystrybucyjne, porozumienia o dzia³aniu wspólnym.

Za wskazanie sprawców kradzie¿y siatki lenej (70mb) z dzia³ki lenej w
Sadkowie, deklarujê nagrodê finansow¹.
Informacje na ww. temat proszê kierowaæ
na nr tel.: 31 15 698 lub osobicie.

Prezes Zarz¹du Ewa Teluk

Henryk Budzy³a

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

Podziêkowanie
Przewodnicz¹cy Komisji Spo³eczno-Socjalnej Bud¿etu Gminy w imieniu m³odzie¿y z Gimnazjum w Tychowie sk³ada serdeczne podziêkowanie
sponsorom za ufundowanie wyjazdu do
Lipia na "Warsztaty ekologiczne".

Uwaga - z³odzieje!
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