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Szukaj¹ Dyrektora!
Zwi¹zek Miast i Gmin Dorzecza

Parsêty poszukuje kandydatów na stano-
wisko Dyrektora O�rodka Edukacji Eko-
logicznej w Lipiu. Wymagania: wykszta³-
cenie wy¿sze, min. 5 lat sta¿u pracy, z
tego 3 lata na stanowisku kierowniczym,
znajomo�æ jêzyka obcego, mobilno�æ - sa-
mochód i prawo jazdy. Szczegó³owych
informacji udziela biuro Zwi¹zku pod
nr tel.: 311 72 47. oferty przyjmowane
s¹ do koñca czerwca br.

IV Powiatowe Zawody
Sportowo-Po¿arnicze

26 czerwca (niedziela) na sta-
dionie sportowym w Tychowie o godz.
10.00 rozpoczn¹ siê IV Powiatowe Za-
wody Sportowo Po¿arnicze, w których
wezm¹ udzia³ jednostki stra¿ackie z te-
renu powiatu bia³ogardzkiego. W swoich
konkurencjach startowaæ bêd¹ dru¿yny
m³odzie¿owe, kobiece i mêskie. Odwie-
dz¹ nas równie¿ stra¿acy z Niemiec, któ-
rzy tak¿e chc¹ spróbowaæ swoich si³ i
umiejêtno�ci  w przewidzianych przez or-
ganizatora konkurencjach. Bêdziemy
mieli okazjê podziwiaæ stra¿aków w æwi-
czeniach bojowych i sztafecie po¿arni-
czej. Dla kibiców przewidziana jest dar-
mowa grochówka wojskowa i pokazy
sprzêtu po¿arniczego.

Obs³ugê gastronomiczn¹ zapew-
nia restauracja "Jutrzenka"  z Tychowa.
Dla dzieci na pewno znajdzie siê wata
cukrowa, i popcorn. Zapraszamy do
wspólnej zabawy ca³e rodziny.

UWAGA RODZICE!
Wnioski o stypendia szkolne na

rok 2005/2006 bêd¹ przyjmowane od
1.08.2005 do 15.09.2005. Termin przyj-
mowania wniosków nie bêdzie przed³u-
¿any. W przypadku sk³adania wniosku w
sierpniu nale¿y przedstawiæ dochody za
lipiec, we wrze�niu za sierpieñ. Druki
wniosków dostêpne s¹ w szko³ach,
GOPS-ie i Urzêdzie Gminy.

12 czerwca w Karlinie rozegrano XIII
BIEG PAPIESKI im. Jana Paw³a II. Bardzo
dobry wystêp zanotowali gimnazjali�ci z
Tychowa, którzy zajêli w ³¹cznej klasyfika-
cji I miejsce i otrzymali czek na kwotê 1500
z³otych na zakup sprzêtu sportowego. Szko-

XIII Bieg Papieski
³ê reprezentowali:

Joanna Lesiñska, Renata £owic-
ka (VI), ¯aneta Witczak (IV), Justyna Pin-
dor, Ilona Biskot, Anna Wieczorek, £u-
kasz Jadziñski, Mateusz Baranowski,
Mateusz Bednarczyk, Sergiej Ko³otiuk

(V), Tomasz Kowalski (II),
Damian Baranowski - w
nawiasach podane miejsca
indywidualne.

M³odzie¿ z klas
gimnazjalnych z Dobro-
wa wywalczy³a II miejsce
i przywioz³a czek na
1.000,-z³.

Szko³a Podstawowa
w Tychowie zajê³a II miejsce
i otrzyma³a czek na 1.000 z³,
indywidualnie Mateusz
Niemczewski wygra³ bieg
w kategorii szkó³ podsta-
wowych.

Wie�ci z Sesji
Rady Gminy

Tychowo
8 czerwca 2005r. w Urzêdzie

Gminy odby³a siê XXVII Sesja Rady
Gminy Tychowo. W Sesji Rady Gminy
wziê³o udzia³ 13 radnych.  Na Sesji zosta-
³y podjête nastêpuj¹ce uchwa³y:

1. Nasze Gimnazjum w Tychowie zwró-
ci³o siê  z pro�b¹ o nadanie imienia
"Jana Paw³a II". W zwi¹zku z tym
Rada przyjê³a stosown¹ uchwa³ê w
sprawie nadania imienia Gimnazjum
w Tychowie.

2. W sprawie przyjêcia zmian w statu-
cie Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza
Parsêty.

3. W sprawie zaopiniowania zweryfiko-
wanego planu aglomeracji Tychowo.

4. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
uchwa³a w sprawie budowy zbiornika
przeciwpowodziowego w Osówku,
której tekst drukujmy.

Uchwa³a Nr XXVII//256/05 Rady
Gminy Tychowo z dnia 8 czerwca 2005 r.
w sprawie budowy zbiornika przeciw-
powodziowego   w Osówku

Rada Gminy Tychowo uchwala, co
nastêpuje:

Rada Gminy Tychowo wyra¿a swoj¹ g³ê-
bok¹ dezaprobatê w stosunku do Staro-
stwa Powiatowego w Bia³ogardzie za po-
dejmowanie dzia³ania w sprawie budowy
"suchego" zbiornika przeciwpowodziowe-
go na rzece Parsêcie w Osówku.

Starostwo Powiatowe w Bia³ogar-
dzie zbieraj¹c podpisy pod apelem miesz-
kañców powiatu bia³ogardzkiego do Wo-
jewody Zachodniopomorskiego w Szcze-
cinie, w tym te¿ od mieszkañców gminy
Tychowo w sprawie podjêcia decyzji o
budowie "suchego" zbiornika przeciwpo-
wodziowego  w Osówku postêpuje
wbrew podjêtej uchwale intencyjnej
Rady Gminy Tychowo podjêtej w dniu
29 kwietnia 2005r.   w sprawie budowy
przeciwpowodziowego zbiornika reten-
cyjnego "mokrego".

Uchwa³a taka zosta³a podjêta
przez Radê Gminy jednog³o�nie. W przy-
padku dalszego propagowania w mniema-
niu Starosty Bia³ogardzkiego jedynie s³usz-
nej koncepcji budowy "suchego" zbiorni-
ka przeciwpowodziowego w Osówku,
Rada Gminy Tychowo wyst¹pi z inicjaty-
w¹ przeprowadzenia na terenie Gminy Ty-
chowo - referendum w sprawie wyboru
rodzaju zbiornika przeciwpowodziowego w
Osówku.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

Tychowo na ludowo
23 lipca na stadionie sportowym

w Tychowie odbêdzie siê  IV Regionalny
Przegl¹d Zespo³ów i Solistów Ludo-
wych - "Tychowo na ludowo 2005".
Spróbujemy wci¹gn¹æ w imprezê wiêcej
publiczno�ci i zorganizujemy j¹ na �wie-
¿ym powietrzu. Bêdzie scena, bêdzie na-
miot biesiadny, bêdzie loteria! A wieczo-
rem bêdzie zabawa!

Reprezentacja Gimnazjum w Tychowie
z opiekunami i czekiem na 1.500,-z³.
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Gimnazjali�ci w Licheniu
14 maja 2005r.(sobota) odby³a siê wycieczka do Liche-

nia, zorganizowana przez p. Genowefê Kuczmerê oraz Kamilê
Stolarsk¹, w której wziêli udzia³ gimnazjali�ci z Tychowa. Pod-
czas wycieczki uczniowie mogli podziwiaæ nowo wybudowan¹ ba-
zylikê Naj�wiêtszej Marii Panny, wej�æ na wie¿ê licheñsk¹ oraz
na górê Golgotê. Mieli�my okazjê zobaczyæ s³ynny Lasek Gr¹-
bliñski - miejsce, w którym ukaza³a siê Matka Bo¿a pasterzowi
Miko³ajowi z Gr¹blina oraz przej�æ szlakiem drogi krzy¿owej.
Wszyscy wrócili zadowoleni i  pod wielkim wra¿eniem. Szczegól-
ne podziêkowania dla sponsorów.

Genowefa Kuczmera, Kamila Stolarska
- nauczycielki Gimnazjum w Tychowie

3 czerwca br. w Zespo-
le Szkó³ w Dobrowie przygoto-
wano gminne æwiczenia obrony
cywilnej. Przeprowadzono pozo-
rowan¹ akcjê ratunkow¹ pod-
czas wyst¹pienia zagro¿enia
po¿arowego budynku szkolne-
go. Dzieci ewakuowano na
szkolne boisko, rannych
uczniów stra¿acy przetranspor-
towali do punktu pierwszej po-
mocy medycznej, w którym po-
mocy udziela³y nasze Joannit-

ki pod kierownictwem doktora
M. Brzuchacza. Drogi dojazdo-
we kontrolowa³a tychowska po-
licja. Na polecenie Szefa Zespo-
³u Reagowania Kryzysowego -
K. Dobrzañskiej akcj¹ ratunko-
w¹ kierowa³ Komendant Gmin-
ny OSP I. Cegie³ka. Æwiczenie
zakoñczy³o siê pe³nym sukce-
sem - wszystkich uratowano.
Dyrekcja szko³y ugo�ci³a cz³on-
ków zespo³u i si³y ratownicze
pyszn¹ grochówk¹.

Po¿ar w szkole!

Wójt Gminy Tychowo in-
formuje, ¿e zostan¹ wykazane
do sprzeda¿y ni¿ej wymienio-
ne nieruchomo�ci, stanowi¹ce
w³asno�æ Gminy Tychowo:
- dzia³ka nr 91/5 o pow. 1.369 m2

(KW nr 22125) zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym i gospo-
darczym, po³o¿ona w Bukowie -
cena sprzeda¿y 5.000,00 z³ +
VAT (sprzeda¿ w trybie bezprze-
targowym na rzecz najemcy)
- dzia³ka nr 271 o pow. 2.312
m2 (KW nr 25903) zabudowana
budynkiem o�rodka zdrowia i
budynkiem gospodarczym, po-

³o¿ona w Dobrowie - cena wy-
wo³awcza 33.000,00 z³ + VAT
(sprzeda¿ w drodze ograniczo-
nego przetargu ofertowego)
- dzia³ka nr 596/13 o pow. 185
m2 (KW nr 1522) po³o¿ona w
Tychowie - cena sprzeda¿y
950,00 z³ + 22% VAT (sprzeda¿
w trybie bezprzetargowym na
poprawê zagospodarowania
przyleg³ej nieruchomo�ci)

- dzia³ka nr 378 o pow. 18 m2

(KW nr 22343) zabudowana
budynkiem gara¿owym - cena
wywo³awcza 1.500,00 z³ + VAT
(sprzeda¿ w drodze publiczne-
go przetargu ustnego)
- lokal mieszkalny nr 11 o po-
wierzchni u¿ytkowej 54,00 m2

po³o¿ony w Dobrowie, w budyn-
ku nr 42 z pomieszczeniami
przynale¿nymi (KW lokalu nr

22341, KW bud. gospodarcze-
go nr 22342) - cena wywo³aw-
cza 28.000,00 z³ + VAT (sprze-
da¿ w drodze publicznego prze-
targu ustnego)
- dzia³ka nr 674 o pow. 902 m2

(KW nr 16143) po³o¿ona w Ty-
chowie - cena sprzeda¿y
7.000,00z³ + VAT (sprzeda¿ w
drodze publicznego przetargu
ustnego)

Wójt Gminy Tychowo in-
formuje, ¿e wykaza³ do dzier¿a-
wy w drodze publicznego prze-
targu ustnego czê�æ dzia³ki nr
74/1 o pow. 20 m2 (KW nr 7140)

Gmina  sprzedaje

Tegoroczna CZKAWA,
czyli festiwal Piosenki Harcer-
skiej i Turystycznej w Gryficach,
by³ wyj¹tkowy pod ka¿dym
wzglêdem. Jako ¿e by³a to 10
rocznica tej imprezy, spotkali-
�my siê tam w wyj¹tkowym miej-
scu, mianowicie w miasteczku
namiotowym rozbitym w samym
centrum miasta, a w³a�ciwie
parku miejskim. Oprócz oczywi-
�cie samych koncertów (jak
zwykle licznych i na dobrym po-
ziomie), organizatorzy zapewnili
dodatkowe atrakcje. Odby³ siê
sp³yw kajakowy rzek¹ Reg¹,

oraz wycieczka ciuchci¹ retro do
latarni morskiej w Niechorzu.
Pogoda sprzyja³a niesamowicie,
wiêc wszystko uda³o siê wspa-
niale. Nasze 3 tychowskie ze-
spo³y Skrzaty powracaj¹, Novi i
Eridu, stanê³y na wysoko�ci za-
dania i bardzo dobrze siê zapre-
zentowa³y. Szczególne pochwa-
³y dotycz¹ zespo³u Novi, który w
swej kategorii zdoby³ I miejsce.
Puchar burmistrza Gryfic i na-
miot 4-osobowy to tylko skrom-
na nagroda dla ich dobrej, rze-
telnej pracy. Gratulacje i ¿ycze-
nia kolejnych sukcesów.

Nasi �piewaj¹ w Gryficach

Dostêp do Internetu

W poprzednich "Wie-
�ciach" opisywali�my ofertê na
sta³y, bezprzewodowy dostêp do
Internetu oferowany przez Teleko-
munikacjê Kolejow¹. Dzisiaj pra-
gniemy poinformowaæ, ¿e wszy-
scy zainteresowani maj¹ mo¿li-
wo�æ zadeklarowania chêci posia-
dania tego typu ³¹cza. Na parte-
rze Urzêdu Gminy udostêpnione
s¹ do pobrania wnioski o zawar-
cie umowy o �wiadczenie us³ugi.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e wnioski te

s³u¿¹ tylko do poinformowania
us³ugodawcy o liczbie chêtnych i
nie s¹ traktowane jako zobowi¹-
zanie wykupienia us³ugi.

Drug¹ firm¹ zaintereso-
wan¹ tychowskim rynkiem us³ug
dostêpu do sieci jest "SZYPERK"
z siedzib¹ w Bia³ogardzie.Zapisy
do "SZYPERKA" prowadzone s¹
w Agencji Przysz³o�æ 2000.

Obie firmy proponuj¹ klien-
tom podobne warunki tzn. ³¹cze ra-
diowe, symetryczne, którego cena
jest zale¿na od szybko�ci transfe-
ru danych. Wybór odpowiedniej fir-
my zale¿y tylko od klientów.
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K¹cik satyryczny

Obok prezentujemy Pañ-
stwu zdjêcie zrobione na tere-
nie naszej gminy. Jak widaæ
prezentuje ono zabronione
prawem wypalanie �mieci.

 Pierwsza osoba, która
rozpozna miejsce, w którym
odbywa siê ten nielegalny
proceder i powiadomi redak-
cjê, otrzyma nagrodê i po-
dziêkowanie Wójta.

Zapraszam do wziêcia
udzia³u w "konkursie" na wni-
kliwego obserwatora.

Podziêkowania
W dniu 30.05.2005 r. z okazji Dnia

Dziecka odby³ siê wyjazd do Ba³tyckiego
Teatru Dramatycznego w Koszalinie, w któ-
rym uczestniczy³y dzieci ze �rodowiskowych
Ognisk Wychowawczych z Tychowa i  Ko-
walek oraz ze �wietlicy �rodowiskowej w
Smêcinie.  Wspania³ych, pouczaj¹cych,
nowych do�wiadczeñ i niezapomnianych
chwil dostarczy³a dzieciom sztuka  "Pino-
kio". Dla wiêkszo�ci by³o to pierwsze spo-
tkanie z teatrem. Ka¿de dziecko otrzyma³o
równie¿ drobne upominki w postaci s³ody-
czy. W zwi¹zku z tym opiekunowie ognisk
i �wietlicy,  a przede wszystkim dzieci,
dziêkuj¹ serdecznie za okazan¹ pomoc,
zaanga¿owanie i wspó³pracê w organi-
zacji tego wyjazdu.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e bez
dobrego serca i bezinteresownych chêci
p. Katarzyny Sadowskiej wyjazd by³by nie-
mo¿liwy. Pani Zofii Jarzêbskiej dziêkujemy
równie �licznie za pomoc w sprawowaniu
opieki nad grup¹.

Opiekunowie placówek:
Agata Grzyb, Dorota Palinowska,

Wojciech Galiñski

So³tys Motarzyna dziêkuje wój-
towi i Radzie Gminy Tychowo za roz-
poczêcie remontu drogi asfaltowej w
kierunku Dobla.

Postaw
na makulaturê

Uczniowie Szko³y Podstawowej w
Tychowie pod kierunkiem opiekunów: P.
Katarzyny Kalbarczyk i Beaty Pietrzak,
postanowili wesprzeæ akcjê prowadzon¹
przez Towarzystwo Zielonych GAJA pod
has³em "Postaw na makulaturê. Zeszy-
ty szkolne mog¹ ratowaæ lasy".

Akcja trwa³a od 1.03.05 do
15.06.05r. w tak krótkim czasie ucznio-
wie zebrali a¿ tonê makulatury i tym sa-
mym przyczynili siê do uratowania wielu
drzew. Najbardziej zaanga¿owani w ak-
cjê zostan¹ nagrodzeni dyplomami i s³ow-
nikami.

Wszystkich mieszkañców Tycho-
wa i okolic prosimy o w³¹czenie siê do
zbiórki, która zostanie wznowiona 1 wrze-
�nia 2005r.

Przedstawiamy poni¿ej listê dar-
czyñców, którzy odpowiedzieli na nasz apel
dotycz¹cy spo³ecznej zbiórki pieniêdzy na
nowy samochód dla naszego Posterunku
Policji.

1. Nadle�nictwo Tychowo
2. Arla Foods Sp. z o.o. Go�cino
3. Pommernfisch Sp. z o.o. Tychowo
4. Cometa Biuro Handl. Zagr. E.Popiel -

Filia Nr 5 Warszawa
5. PHU Mechanik Sp. z o.o.
6. Andrzej Kazimierz Ordon - Kopalnia Kre-

dy, Postomino
7. Remondis Sanitech Poznañ Sp. z o.o.
8. Pracownicy Urzêdu Gminy Tychowo

9. Barbara Giedrojæ Restauracja Jutrzen-
ka Tychowo

10. Zak³ad Produkcyjny Wigo - Witold Wit-
kowski Podborsko

11. Jan Maria Le�niewski Piaseczno
12. Mieczys³aw Kowalski St. Dêbno
13. Henryka i Marian Szabla

Czekamy jeszcze na obiecan¹ wp³a-
tê od firmy Polfisch, dziêki której kwota po-
winna wzrosn¹æ o kilkana�cie %. Zbiórka
wci¹¿ jest prowadzona, wiêc mo¿na jesz-
cze okazaæ sw¹ hojno�æ i przychylno�æ, któ-
ra na pewno zaowocuje wzrostem bezpie-
czeñstwa w naszej gminie.

Darczyñcy "Bezpieczna gmina"

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

Gimnazjada
9 czerwca 2005 roku na stadionie

miejskim w Bia³ogardzie rozegrano fina³y
Gimnazjady w lekkiej atletyce. Bardzo do-
bry wystêp zanotowa³a Monika Machciñ-
ska, uczennica Gimnazjum w Tychowie, któ-
ra w konkurencji rzutu dyskiem zdoby³a z³oty
medal. Bardzo niewiele zabrak³o Monice,
aby w konkursie skoku w dal zdoby³a me-
dal. Ostatecznie zosta³a sklasyfikowana na
czwartym miejscu. Na 7 miejscu ukoñczy³
zawody rzutu dyskiem Wojciech Krycki.

Monika Machciñska z³ota medalistka Gimna-
zjady w rzucie dyskiem

Otwarte
Mistrzostwa ZSP

Na obiektach sportowych ZSP w
Tychowie zorganizowano otwarte mistrzo-
stwa dla uczniów gimnazjów. W konkuren-
cjach sportowych i rekreacyjnych startowa-
³y gimnazja z R¹bina, Dobrowa i Tychowa.
Wyniki koñcowe.
Ch³opcy - 1. R¹bino  2.  Tychowo 3.  Do-
browo
Dziewczêta 1.  R¹bino  2. Dobrowo  3. Ty-
chowo

Mistrzostwa Powiatu
w Trójboju Lekkoatletycznym

Szkó³ Podstawowych
I miejsce indywidualnie zajêli Patry-

cja Parzuchowska i Rafa³ Mazurowski z
SP Tychowo.
GMLKS "G³az" w ostatnich meczach wy-
gra³ z "Pogoni¹" Po³czyn 1:0. a z "Lechem�
Czaplinek wygra³ 2:1.
"Graf" Bukówko przegra³ u siebie z "Syre-
n¹-Grot" Rymañ 1:3.

27 maja odby³y siê zawody spor-
towe w Bukówku. Grano na nich w pi³kê
no¿n¹, siatkówkê, skakano na skakance i w
workach, rzucano pi³k¹ palantow¹ i wszy-
scy siê �wietnie bawili. Imprezê zakoñczo-
no wspólnym ogniskiem. Organizatorzy dziê-
kuj¹ Agnieszce i Krzysztofowi Ponikwia
za ufundowanie nagród.

Wystawa
W dniu 15 czerwca br. w sali 206

Domu Kultury w Tychowie   (II piêtro) od-
by³o siê uroczyste otwarcie wystawy prac
dzieci  i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej na za-
jêcia Ko³a plastycznego jak i prac lokal-
nych twórców amatorów. Otwarcie wysta-
wy zapocz¹tkowa³o dzia³alno�æ Galerii, w
której od tego¿ dnia bêd¹ organizowane
wystawy plastyczne.

Wystawa bêdzie dostêpna dla
zwiedzaj¹cych we wtorki, �rody i pi¹tki
w godzinach 9.00-15.00. Zapraszamy.
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Miejscowo�ci Co cztery 
tygodnie 

Dodatkowe 
terminy co 
dwa tygodnie 

Tychowo 
B¹bnica  

11.07.2005 
08.08.2005 
05.09.2005 
03.10.2005 
28.11.2005 
26.12.2005 

25.07.2005 
22.08.2005 
19.09.2005 
17.10.2005 
14.11.2005 
12.12.2005 

Bukowo 
Bukówko 
Retowo  
Trzebiszyn 
S³onino 
Zaspy Wielkie  

18.07.2005 
15.08.2005 
12.09.2005 
10.10.2005 
07.11.2005 
05.12.2005 

Borzys³aw  
Podborsko 
Dobrowo 
Dobrówko 
Modrolas  

13.07.2005 
10.08.2005 
07.09.2005 
05.10.2005 
02.11.2005 
30.11.2005 
28.12.2005 

Czarnkowo 
Drzonowo 
Kowalki 
Warnino 
Dziêcio³owo 
Smêcino 
We³dkowo  

18.07.2005 
15.08.2005 
12.09.2005 
10.10.2005 
07.11.2005 
05.12.2005 

Dobrochy, 
Buczki 
Gi¿a³ki, Pob¹dz 
Solno, Tyczewo 
We³dkówko, 
Doble, Motarzyn 

18.07.2005 
15.08.2005 
12.09.2005 
10.10.2005 
07.11.2005 
05.12.2005 

Kikowo, 
Krosinko 
Li�nica, Sadkowo 
Zastawa, Rudno 
Stare Dêbno 
S³awomierz, 
Trzebiec, 
Wicewo 
Osówko 

27.07.2005 
24.08.2005 
21.09.2005 
19.10.2005 
16.11.2005 
14.12.2005 

 

Przypominamy o terminach wywóz-
ki �mieci w pó³rocznej perspektywie. Jed-
nocze�nie przypominamy o konieczno�ci
wystawiania pojemników w dniu wywozu.
Apelujemy równie¿ o korzystanie z pojem-
ników do selektywnej zbiórki zgodnie z prze-
znaczeniem tj.: do pojemników na szk³o
nale¿y wrzucaæ tylko i wy³¹cznie opakowa-
nia 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 p³y-
nach, �mietanie, jogurtach, szamponach,
p³ynach do p³ukania itp.  W przypadku gdy
mieszkañcy nie bêd¹ tego  rozgraniczenia
przestrzegali,  pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów bêd¹ zabierane.  Nale¿-
no�æ za wywóz �mieci bêdzie pobierana bez
dodatkowej op³aty przez inkasenta przy do-
starczaniu rachunku.

Terminarz
wywozu �mieci

Nowa  NSZZ
�Solidarno�æ�

Niniejszym informujemy, ¿e przy
Gminnym Zak³adzie Komunalnym po-
wsta³a Organizacja Zak³adowa NSZZ "So-
lidarno�æ" zarejestrowana pod nr 264/4/
9 w Regionalnym Rejestrze Organizacji
Zak³adowych.

Kronika
Kryminalna

Przestêpstwa ujawnione w maju
br. na terenie naszej gminy:

- ugodzenie ostrym narzêdziem
w szyjê w Dobrowie;

- jazda w stanie nietrze�wym na tra-
sie Drzonowo-Tychowo;

- kradzie¿ z w³amaniem do komórki
w We³dkowie;

- kradzie¿ portfela z pieniêdzmi w Re-
towie;

- kradzie¿ przedmiotów u¿ytku domo-
wego w Tychowie;

- zg³oszenie fizycznego i psychiczne-
go znêcania siê w Tychowie;

- czynna napa�æ na funkcjonariusza
w S³oninie;

- zg³oszenie przyw³aszczenia mie-
nia w Motarzynie.

Policja apeluje do uczestników
zabaw tanecznych i dyskotek, by w
trakcie zabawy nie zapominali odpo-
wiednio zabezpieczaæ swoich doku-
mentów i telefonów komórkowych.

Sprzedam
� Pilnie sprzedam budynek mieszkal-
ny (do remontu) 112m2 dzia³ka grun-
tu 7 arów. Warnino 18a. Kontakt tel.:
500 477 943

Istnieje mo¿liwo�æ dokupienia
wiêkszej ilo�ci przyleg³ego gruntu.

� Sprzedam dwupokojowe mieszka-
nie (35m2) w bloku  na parterze z
kuchni¹ i ³azienk¹. W Tychowie na ul.
Bobolickiej. Kontakt: 600 970 922 lub
3115-260

� Sprzedam pó³ domu w Borzys³awiu
- 3 pokoje z kuchni¹ - 71m2, wraz z
dzia³k¹ 70 arów (z czego 10 arów ob-

sadzone �wierkiem), dom przedwojen-
ny, murowany - czerwona ceg³a. Na
dzia³ce s¹ równie¿ murowane budyn-
ki gospodarcze, w których mo¿na m.in.
gara¿owaæ samochody. tel. kontakto-
wy: 505 430 023

� Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe
- Sadkowo 55 o pow. 64m2, pomiesz-
czenie gospodarcze o pow. 18m, dwie
piwnice o pow. 40m. tel.: 606 188 688
lub 31 15 590.

� Ch³odziarka do mleka ALFALAVEL
(produkcji szwedzkiej) z wózkiem. Po-
jemno�æ 150 l. Kontakt: Stanis³aw Sak
Drzonowo Kolonia.

Rozpoczynamy publikacjê cyklu
artyku³ów dotycz¹cych  historii i obec-
nych form dzia³ania pomocy spo³ecz-
nej, autorstwa  Alicji Kryckiej-Sumiñ-
skiej.

1. Przeobra¿enia w zakresie opieki i
pomocy spo³ecznej na przestrzeni
dziejów

     Polityka spo³eczna jest najczê�ciej de-
finiowana jako zorganizowane dzia³anie
pañstwa i innych podmiotów, zmierzaj¹-
ce ku optymalnemu przekszta³ceniu �ro-
dowiska spo³ecznego, tak by umo¿liwia-
³o ono funkcjonowanie jednostek i grup
spo³ecznych.

Historia ludzko�ci wskazuje, ¿e
dzia³ania zaliczane dzisiaj do zakresu
polityki spo³ecznej, wyprzedza³y w cza-
sie pojawienie siê refleksji uogólniaj¹cej.
Zaradno�æ zbiorowa powodowa³a po-
wstawanie ró¿norodnych urz¹dzeñ spo-
³ecznych, tworzonych przez grupy tery-
torialne czy zawodowe  w celu ochrony
swoich mo¿liwo�ci ¿yciowych, wywiera-
nia nacisku na inne zbiorowo�ci dla po-
lepszenia w³asnej sytuacji, ochrony s³ab-
szych cz³onków zbiorowo�ci.

     Bez zbytniej przesady mo¿na powie-
dzieæ, ¿e rozwój polityki spo³ecznej wy-
ra¿a siê najpe³niej w ewolucji systemu
zabezpieczenia spo³ecznego. Ten jeden
z najstarszych dzia³ów polityki spo³ecz-
nej, obejmuj¹cej swym zakresem pro-
blematykê ubezpieczeniow¹, zaopa-
trzeniow¹ i pomoc spo³eczn¹ siêga ko-
rzeniami elementarnych form pomocy
wzajemnej, �wiadczonej na rzecz cz³on-
ków wspólnoty: rodzinnej, s¹siedzkiej,
religijnej, zawodowej itd., w trudnych
sytuacjach ¿yciowych.

Przyk³adów takich instytucjonal-
nych rozwi¹zañ pomocy wzajemnej do-
starcza historia zrzeszeñ rzemie�lniczych
i kupieckich. Na �l¹sku od roku 1769 gru-
py zawodowe górników i hutników wpro-
wadzi³y elementarne formy ubezpiecze-
nia na wypadek inwalidztwa. Dzia³aj¹ce
od roku 1821 na terenie Zag³êbia D¹-
browskiego oraz w okrêgu krakowskim w
kopalniach rz¹dowych kasy brackie roz-
wija³y szerok¹ dzia³alno�æ ubezpieczenio-
w¹ i zapewnia³y (renty starcze, inwalidz-
kie, wdowie, sieroce), a tak¿e finansowa³y
niektóre dzia³ania socjalne na rzecz gór-
ników i ich rodzin (szpitale, szko³y). cdn.

Pomoc spo³eczna
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