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Wiele siê mówi na temat przysz³ych
inwestycji w zakresie budowy wodoci¹gów
i kanalizacji na terenie gminy Tychowo.
Chcia³bym przedstawiæ najnowsze wiadomoci w tej sprawie. W gminach zrzeszonych w Zwi¹zku Miast i
Gmin Dorzecza Parsêty trwa³a obecnie procedura ³¹czenia gmin w
trzy spó³ki operatorskie.
Nasza spó³ka nosi nazwê "Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja
spó³ka z o.o." w Bia³ogardzie. Do 15 lipca bie¿¹cego roku gminy
okrêgu bia³ogardzkiego jak i ko³obrzeskiego i szczecineckiego musia³y przyst¹piæ do
wyznaczonych spó³ek, poprzez nabycie jednego udzia³u oraz musia³y odbyæ walne

29 lipca 2005 roku

egzemplarz bezp³atny

zgromadzenia w celu przyjêcia w formie
uchwa³y opracowanego wczeniej zakresu
inwestycyjnego. W taki oto sposób spe³niony zosta³ warunek Komisji Europejskiej mówi¹cy o tym, ¿e w chwili z³o¿enia wniosku
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19 lipca 2005r. Co dalej bêdzie siê dzia³o z
maj¹tkiem Gminy, zwi¹zanym z gospodark¹ wodno-ciekow¹? Przekazanie tego maj¹tku do spó³ki operatorskiej nast¹pi z dniem
1 padziernika 2005r. Przekazanie nast¹pi
razem z pracownikami obecnego Gminnego Zak³adu Komunalnego, których
lista jest ju¿ uzgodniona. To bêdzie 12
pracowników, a pozostali, poprzez
przekszta³cenie zak³adu w jednostkê bud¿etow¹, stan¹ siê pracownikami Gminnego Orodka Sportu, Kultury i Gospodarki Komunalnej.

Inwestycje
wodoci¹gowo-kanalizacyjne

Tychowo
na ludowo
23 lipca na stadionie sportowym w
Tychowie nie odby³ siê V Regionalny Przegl¹d Solistów i Zespo³ów Ludowych - "Tychowo na ludowo 2005". Tak¿e wieczorna zabawa taneczna zosta³a odwo³ana z powodu niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych. Na szczêcie Przegl¹d i loteria zosta³y przeniesione na salê widowiskow¹
Domu Kultury w Tychowie, gdzie ani deszcz
ani wiatr nie by³y
w stanie zak³óciæ
imprezy. Na zewn¹trz - przed budynkiem rozstawiono bar z zimnymi napojami i
gor¹cymi przek¹skami, stoiska z
wat¹ cukrow¹ i
popcornem, zabawkami, rêkodzie³em
artystycznym - wiêc
g³odni, spragnieni
i poszukuj¹cy innych wra¿eñ mogli siê zrealizowaæ. Zespo³y ocenia³a Komisja w sk³adzie:
Miros³aw Lucjan Krom - przewodnicz¹cy,
Zygmunt Januszkiewicz i w zastêpstwie
Bogus³awa Pa³ki - sekretarza powiatu bia³ogardzkiego - Jerzy ¯uk wójt gminy Tychowo. Pan sekretarz przyby³ na Przegl¹d lecz
tak jak przewodnicz¹cy Rady Powiatu Bia³ogardzkiego Janusz Æwirko - stwierdzi³,
¿e przyjechali obaj pos³uchaæ prezentacji dorobku artystycznego zespo³ów i dobrze siê

gminy musz¹ ju¿ byæ udzia³owcami w spó³kach operatorskich i przyj¹æ na walnych
zgromadzeniach plan inwestycji. Wa¿na informacja - termin z³o¿enia wniosku do Funduszu Spójnoci okrelony zosta³ na dzieñ
bawiæ. Oczywicie organizatorzy umo¿liwili
to ca³ej zgromadzonej na Sali widowiskowej publicznoci. I miejsce zaj¹³ zespó³
"Chwalimianki" ze Starego Chwalimia gmina Barwice, II miejsca nasza tychowska
"Radoæ", a III "Jagody" z Niedalina gmina
wieszyno. Jury wyró¿ni³o te¿ dwie solistki
- obie z zespo³u Chwalimianki - Panie: Cecyliê Bukowsk¹ i Krystynê Nieoczym. Na
Przegl¹dzie w Tychowie debiutowa³y zespo³y: "Jarzêbiny" ze wieszyna i "Parno Foro
Roma" - Cyganie z Bia³ogardu. Wyró¿niono
równie¿ koszaliñsk¹ kapelê "Swaty", która
ma u nas sta³¹ grupê swoich zagorza³ych
fanów. Za prezentowanie innego sposobu
przekazu folklorystycznego wyChwalimianki
ró¿niono m³odzie¿owy zespó³ "Anima" z
Zegrza prowadzony przez
Zofiê "Bebê"
Bednarczyk.
Nie zawiod³y
nas równie¿
"Krosinianki",
które uczestniczy³y chyba w
ka¿dym z piêciu
przegl¹dów. W
sumie wyst¹pi³o
osiem zespo³ów
i dwie solistki. Loteria fantowa jak zwykle
cieszy³a siê wielk¹ popularnoci¹! Do wygrania by³o ponad 350 fantów - które podczas losowania ³¹czylimy w zestawy, by
szczêliwcy byli bardziej zadowoleni i ¿eby
nie trzymaæ publicznoci do rana przy losowaniu. Mo¿na by³o wygraæ m.in. kanapê,
szafkê nocn¹, sprzêt AGD, zestawy naczyñ
- obiadowe, deserowe itp. oraz artyku³y ¿ywnociowe - wêdzone rybki, sery, s³odycze a

Dokoñczenie na str. 2

nawet wie¿e mleko - prosto od krowy. Fanty
loteryjne ufundowa³o Starostwo Powiatowe
w Bia³ogardzie, lokalni przedsiêbiorcy i w³aciciele placówek handlowych. Dziêkujemy
serdecznie wszystkim darczyñcom. Pozwolê
sobie wymieniæ ich poni¿ej (lista nie ma charakteru rankingu - w jakiej kolejnoci otrzymywalimy fanty, w takiej wpisywalimy na
listê):
Dariusz Murawski - Firma Trend
GMLKS G³az Tychowo
Zdzis³aw Koczan - Stolarstwo Koczan
Axel Wechsler - Pommernfisch
Janusz Wietrzycki - Polfisch
Poczta Polska - Tychowo
Renata Matczyñska Arla Foods
Alicja i Jan Radziuk
Edyta Kocaba
Halina Weso³owska
Ewa Kret
Agata Czarnecka
Mariusz Augustyniak
Ma³gorzata i Robert Radziuk
Halina Cegie³ka
Marzena Wojciechowska-Majcher
Anna Podstawka
Barbara i Roman Go³uchowscy
Tamara wi¹tczak i Jadwiga Matejko
Jadwiga Matejko (Jowisz)
Bo¿ena Milart
Maria Mo¿d¿yñska
Barbara Ziomek
Anna Cerk
Ma³gorzata i Leszek Koza
Urszula Fornalczyk
Lilla Marczyk
Irena i Stefan Furmanek
El¿bieta i Mieczys³aw Kowalscy
El¿bieta Wasiak
Zdzis³aw J¹czkowski
Posterunek Policji w Tychowie
Organizatorzy piêknie dziêkuj¹
wszystkim, którzy przyczynili siê do kolejnego sukcesu naszego Przegl¹du i zapraszaj¹ na nastêpny za rok.
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Docieraj¹ do mnie komentarze
mieszkañców, ¿e Gmina pozbywa siê swojego maj¹tku w zamian za przysz³e inwestycje. Muszê temu stanowczo zaprzeczyæ.
Maj¹tek ten bêdzie nadal w³asnoci¹ Gminy Tychowo, tyle ¿e zarz¹dzany w formie
spó³ki a nie zak³adu bud¿etowego. To prawda, ¿e bêdzie to spó³ka omiu gmin, ale z
naszym przedstawicielem w radzie nadzorczej
i walnym zgromadzeniu,
z odpowiedni¹ liczb¹ g³osów uzale¿nion¹ od wartoci wnoszonego aportu. Docieraj¹ do mnie
równie¿ sygna³y, ¿e poprzez przyst¹pienie do
spó³ki próbuje siê przerzuciæ ciê¿ar przysz³ych inwestycji na i tak biednych mieszkañców naszej gminy. Jestem równie¿ i w
tym miejscu zmuszony pewne sprawy wyjaniæ. To prawda, ¿e realizacja tak du¿ego
zadania na terenie naszej gminy i w tak krótkim czasie, wi¹¿e siê z bardzo du¿ym nak³adem finansowym spó³ki. Jest to tak zwany udzia³ w³asny. Spó³ka bêdzie zmuszona
zaci¹gn¹æ po¿yczki w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska,
które porêczy gmina. Po¿yczki te bêdzie
trzeba sp³aciæ i to spowoduje wzrost ceny
wody i cieków we wszystkich gminach nale¿¹cych do spó³ki. Wzrost ceny wody i cieków, tak czy inaczej, by³by nieunikniony równie¿ i w sytuacji, gdybymy z takiej formy
dofinansowania nie korzystali. Wyjaniam
dlaczego. W naszej gminie, jak i w wielu innych, tak naprawdê cena wody i cieków
jest ustalana nie wed³ug rzeczywistych kosztów tylko jeszcze "politycznie". Nie wlicza
siê kosztów amortyzacji, podatku od nieruchomoci i od budowli. Sk³adniki te maj¹
znacz¹cy wp³yw na wysokoæ cen, ale równie¿ pozwalaj¹ zabezpieczaæ rodki na odtwarzanie maj¹tku czy nowe inwestycje.
Prowadzona do tej pory polityka inwestowania w maj¹tek wodno-kanalizacyjny pozwala³a na wykonywanie jednego zadania rocz-

nie. Zadania te realizowane by³y przy pomocy rodków przeznaczonych wy³¹cznie
na tereny wiejskie. Teraz s¹ podobne programy, ale dostêp do nich maj¹ równie¿ i
du¿e orodki miejskie. W takiej sytuacji, zak³adaj¹c nawet ¿e co roku dostaniemy dofinansowanie do jednego zadania, to zaplanowany zakres inwestycyjny w ramach "Zintegrowanej gospodarki wodno-ciekowej w
dorzeczu Parsêty" zrealizowany zostanie

nasz obecny Gminny Zak³ad Komunalny z
obowi¹zku p³acenia podatku. W podobny
sposób mog¹ post¹piæ w³adze spó³ki spowalniaj¹c tempo amortyzacji. Tym sposobem wielkoæ tych podwy¿ek nie bêdzie tak
"drastyczna", jak to okrelaj¹ niektórzy komentatorzy.
Chcia³bym jeszcze jedn¹ sprawê wyjaniæ. Gmina Tychowo nie ma ¿adnego d³ugu, powsta³ego w wyniku budowy oczyszczalni cieków i kanalizacji w Tychowie. W tamtym
okresie na tê inwestycjê Gmina otrzyma³a rodki finansowe w formie bezzwrotnych dotacji.
Jedyne zad³u¿enie, jakie ma Gmina, to kredyty zaci¹gniête
na budowê gimnazjum z hal¹ sportow¹ w
Tychowie.
Drodzy mieszkañcy gminy Tychowo.
Jest to naturalne i oczywiste, ¿e obawiamy
siê wszystkiego co nowe. Wiele samorz¹dów w ca³ej Polsce szuka ró¿nych rozwi¹zañ, aby jak najszybciej uporz¹dkowaæ gospodarkê wodno-ciekow¹. Nie tylko nasz
region dorzecza Parsêty zintegrowa³ siê dla
pozyskania tych pieniêdzy. Wszystko dlatego, aby nie p³aciæ w przysz³oci ¿adnych
kar. Uzbrojone we wszystkie media grunty
na terenach wiejskich s¹ obecnie poszukiwane przez mieszkañców miast. Chc¹ oni
mieszkaæ na terenach wiejskich a firmê prowadziæ czy te¿ pracowaæ w miecie. Przemieszczanie siê teraz nie jest problemem.
Poci¹g po pieni¹dze unijne ju¿ ruszy³. Nie
wysiada siê z pêdz¹cego poci¹gu chocia¿by dlatego, ¿e wszystkie miejsca w tym poci¹gu zajêli samorz¹dowcy z naszego regionu. Proszê wszystkich o cierpliwoæ. Zaistnieje problem cen, to wówczas ka¿dy
samorz¹d bêdzie robi³ wszystko, aby ich
wejcie z³agodziæ. Mamy wiele innych problemów ¿yciowych i martwienie siê na zapas nic nie zmieni.
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w okresie co najmniej 40 lat. A co z modernizacj¹ sieci istniej¹cej, która jeszcze w wielu
miejscowociach wykonana jest z rur azbestowo-cementowych? Jeszcze jest jeden
problem, o którym musz¹ wiedzieæ wszyscy.
Unia Europejska narzuca Polsce osi¹ganie
pewnych standardów w zakresie ochrony
rodowiska. S¹ terminy, do których nale¿y
dostosowaæ polskie prawo do prawa europejskiego, jak równie¿ osi¹gn¹æ m.in. pewien okrelony poziom oczyszczania cieków czy zbiórki selektywnej odpadów.
W zwi¹zku z tym, ¿e s¹ to zadania
w³asne gminy, nieosi¹gniêcie wymaganego
poziomu zwi¹zane bêdzie z ukaraniem gminy. W takiej sytuacji tak naprawdê karê tê
zap³ac¹ mieszkañcy gminy. S³yszê równie¿
takie g³osy, ¿e kanalizacja terenów wiejskich
jest niepotrzebna, miejscowoci siê wyludniaj¹, a mieszkañców nie staæ bêdzie na korzystanie z tego dobrodziejstwa. Tak, tylko
zgodnie z prawem dla takiej sytuacji nie ma
taryfy ulgowej. Gdy nie bêdzie kolektorów
kanalizacyjnych, obowi¹zkiem wójta i urzêdu bêdzie egzekwowanie obowi¹zku posiadania szamb, a to ju¿ s¹ o wiele wiêksze
pieni¹dze i o wiele wiêkszy problem dla ka¿dej rodziny. S¹ metody, które maj¹ wp³yw
na ustalanie cen wody i cieków. Rada
Gminy mo¿e zwolniæ Spó³kê, podobnie jak
17 lipca na stadionie sportowym w
Tychowie odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej z
udzia³em dru¿yn: "G³az" Tychowo, "Graf" Bukówko, "Gryf" Dobrowo i "Miêkus Team". Puchar na Turniej ufundowali senatorzy RP
Grzegorz Lato i Andrzej Niski. Wygra³a dru¿yna G³azu" Tychowo, II miejsce zaj¹³ "Gryf"
Dobrowo, III "Graf" Bukówko". Po Turnieju
Grzegorz Lato rozdawa³ autografy i fotografowa³ siê z naszymi dru¿ynami, zawodnikami i kibicami. Podczas Turnieju w czasie
przerw miêdzymeczowych przeprowadzono
konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i m³odzie¿y z nagrodami w postaci s³odkich
upominków.
Terminarz Meczów Mistrzowskich w
Lidze Okrêgowej GMLKS"G£AZ" TYCHOWO - runda jesienna sezonu 2005/2006.
Mecze rozgrywane bêd¹ na stadionie w Tychowie - ul. Lena 21.
13. 08. br. godz. 16.00 G£AZ - "MIRSTAL"
Miros³awiec
21. 08. br. godz.16.00 G£AZ - "DRAWA"
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Jerzy ¯uk - wójt gminy Tychowo
Drawsko
04. 09. br. godz. 16.00 G£AZ - "STRA¯AK"
Gwda Wielka
17. 09. br. godz.16.30 G£AZ- "POMORZANIN" S³awoborze
2. 10. br. godz.15.00 G£AZ - "POGOÑ" Po³czyn Zdrój
16. 10. br. godz.14.00 G£AZ - "PIONIER"
Borne Sulinowo
/do ustalenia/ G£AZ - "LECH "Czaplinek
11. 11. br. godz. 13.00 G£AZ - "ORZE£"
£ubowo
"Pogoda" Nasutowo gra³a mecz pi³karski w Bukówku, gdzie przegra³a z lokalnym "Grafem" 0:4. Mecz odby³ siê w ramach
Wojewódzkich Eliminacji Pucharu Polski.
W Bukówku rusza Letnia Amatorska
Liga Pi³ki Siatkowej - wersja open - starsi i
m³odsi, kobiety i mê¿czyni mog¹ graæ w
jednej dru¿ynie. Rozgrywki organizuje miejscowy LKS "Graf" dla mieszkañców so³ectwa Bukówko.
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26 czerwca (niedziela) na stadionie sportowym w Tychowie odby³y siê IV
Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze, w których wziê³y udzia³ jednostki stra¿ackie z terenu powiatu bia³ogardzkiego.
Wygra³o OSP Karlino - zarówno w kategorii
dru¿yn kobiecych jak i mêskich. W kategorii dru¿yn m³odzie¿owych dziewcz¹t równie¿
zwyciê¿y³o Karlino, w kategorii ch³opców
zwyciê¿y³a dru¿yna z OSP Stanomino. OSP
Tychowo zajê³o miejsce III, a OSP Sadkowo miejsce V w kategorii dru¿yn mêskich.
W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny
jednostek z Karlina, Kociernicy, Pomianowa, Rogowa, Sadkowa, Stanomina i Tychowa.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
16 dru¿yn, z czego w kategorii: M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych dziewcz¹t - cztery dru¿yny, ch³opców - cztery dru¿yny, dru¿yny kobiece - dwie, dru¿yny mêskie - szeæ.

Zawody
Sportowo-Po¿arnicze
Gocinnie w zawodach wziê³y
udzia³ dwie dru¿yny niemieckie doros³a m³odzie¿ówka z zaprzyjanionego z powiatem bia³ogardzkim
miasta Sterlitz z Meklemburgii -

Potrzebna karetka!

Szpital Powiatowy w Bia³ogardzie
prosi o wsparcie finansowe zakupu karetki reanimacyjnej, która ma s³u¿yæ
mieszkañcom miasta, powiatu bia³ogardzkiego i gminy S³awoborze. Maj¹c na
wzglêdzie wyeksploatowany tabor najpilniejsz¹ potrzeb¹ szpitala dla zapewnienia odpowiedniego poziomu us³ug medycznych jest zakup samochodu sanitarnego, na który niestety go nie staæ. Dyrektor stara siê zdobyæ rodki na ww. cel
gdzie tylko mo¿na - og³asza równie¿
zbiórkê publiczn¹ na ten cel. Ka¿da kwota siê przyda. Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ
na konto BPH S.A. O/Koszalin 66 1060
0076 0000 3200 0098 4358 z dopiskiem
"Ambulans dla Szpitala Powiatowego w
Bia³ogardzie". Pamiêtajmy, ¿e szybki dojazd karetki i udzielenie fachowej pomocy odgrywa kluczow¹ rolê w ratowaniu
zdrowia i ¿ycia ludzkiego.

Koncert
- powitanie wakacji
24 czerwca w Sali widowiskowej
Domu Kultury w Tychowie odby³ siê koncert
naszych zespo³ów i solistów podsumowuj¹cy rok kulturalny 2004/2005. Koncert udany - niestety ostatni z pracuj¹cym u nas od
prawie trzech lat instruktorem muzycznym
Piotrem Szawie³¹. Pan Piotr wyjecha³ za
ocean, by tam próbowaæ swoich si³ i zdolnoci artystycznych. Od wrzenia br. zawita do
nas nowy, dowiadczony instruktor, który
mamy nadziejê z równie dobrymi wynikami
pokieruje pracami naszych wokalistów.

Stra¿nik Gminny

gocie nie ustêpowali naszym stra¿akom w
dok³adnoci i czasie wykonywania zarówno
sztafety po¿arniczej jak i æwiczenia bojowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe puchary, medale, dyplomy i nagrody.

So³ectwa i ich mieszkañcy

III festyn
so³ectw gminy
Tychowo

Skargi, wioski i zg³oszenia dotycz¹ce ³amania przepisów gminnych przyjmuje nasz stra¿nik - Zbigniew Starzyñski w godzinach: 7.30 - 15.30 w Urzêdzie Gminy Tychowo w pokoju nr 30 (II
piêtro) lub pod nr tel. 31 15 130 i tel.kom.
602 527 671. Mieszkañców gminy Tychowo - prosimy o ¿yczliwe przyjêcie naszego stró¿a porz¹dku.

Dodatki
mieszkaniowe
w pokoju 19

W budynku Urzêdu Gminy Tychowo wyst¹pi³y ma³e zmiany lokalowe - Dodatki mieszkaniowe i socjalne obs³ugiwane bêd¹ w pokoju nr 19 - dawna
Ewidencja ludnoci, któr¹ wraz z Ewidencj¹ dzia³alnoci gospodarczej i wydawaniem dowodów osobistych przeniesiono do pokoju nr 1 - na parterze
(obok punktu ksero).

6 sierpnia (sobota) na stadionie sportowym w Tychowie odbêdzie
siê III Festyn rekreacyjno-sportowy
so³ectw gminy Tychowo.
Zgodnie z propozycjami so³tysów
zmienione zosta³y zasady przyznawania
nagród finansowych za udzia³ w festynie.
Oto nowy podzia³ rodków:
za I miejsce so³ectwo otrzyma 2.000,-z³
za II miejsce so³ectwo otrzyma 1.500,-z³
za III miejsce so³ectwo otrzyma 1.000,-z³
za udzia³ ka¿de so³ectwo (poza miejscami lokatowymi) otrzyma 500,-z³ pod warunkiem wystawienia kompletnej dru¿yny - wymaganych jest minimum 10 osób
i wziêcie udzia³u we wszystkich konkurencjach.
Bêdzie na co popatrzeæ - dru¿yny bêd¹ zmaga³y siê w szeregu konkurencji m.in.: slalom z workiem piachu, rzut
ringo na wid³y, konkurencja pasibrzucha,
rzut beretem.
Wieczorem planowana jest zabawa taneczna przy zespole muzycznym. Zaplecze gastronomiczne zapewnia Restauracja "Jutrzenka".
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Tychowo, dn. 28.07.2005 r.

IPZ.7321-1/75/05

OG£OSZENIE
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami)
oraz uchwa³y Rady Gminy Tychowo Nr XV/172/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Tychowo obejmuj¹cego tereny przeznaczone pod zalesienia w obrêbach geodezyjnych: Borzys³aw, Bukówko,
Czarnkowo, Doble, Dobrowo, Drzonowo Bia³og., Dziêcio³owo, Kikowo, Kowalki, Motarzyn, Osówko, Pob¹dz, Retowo,
Sadkowo, S³onino, Smêcino, Tychowo, Tyczewo, Warnino, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na rodowisko, w dniach od
5 sierpnia 2005r.. do 26 sierpnia 2005r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Tychowie ul. Bobolicka 17, w pokoju nr 18 , w godz.
od 7,30 do 15,30. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê 26
sierpnia 2005r.. w sali konferencyjnej, o godz. 16,00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na pimie do wójta gminy Tychowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 9 wrzenia 2005r.
Wójt Gminy Tychowo

Pomoc
spo³eczna
Wiek XIX ze swoimi przemianami spo³eczno-gospodarczymi i pod presj¹ napiêæ spo³eczno-politycznych w
pañstwach kapitalistycznych spowodowa³, ¿e pañstwa
podjê³y pierwsze próby rozwi¹zywania problemu grup
upoledzonych materialnie i spo³ecznie. Pocz¹tkowo np.
w Anglii d¹¿ono do prawnego zabezpieczenia minimum
egzystencji obywatelom (biedakom) i formy tej pomocy
nie mog³y przekraczaæ poziomu niezbêdnego do biologicznej egzystencji i nic ponadto. Uwa¿ano, ¿e osoby
zwracaj¹ce siê o pomoc powinny odczuwaæ j¹ jako degraduj¹c¹ ich spo³ecznie ja³mu¿nê, poniewa¿ jedynym i
uczciwym sposobem zapewnienia sobie i swojej rodzinie
utrzymania mo¿e byæ wy³¹cznie praca. Tego rodzaju podejcie do problematyki prawnego zabezpieczenia minimum egzystencji obywatelom zak³ada³o - jak siê wkrótce
okaza³o - ca³kowicie b³êdnie, i¿ fakt niepodejmowania pracy, z wyj¹tkiem rzecz jasna przypadków ciê¿kiego niedo³êstwa lub choroby, wynika przede wszystkim ze z³ej woli
i lenistwa jednostki. W po³owie wieku XIX zagadnienia te
sta³y siê jednym z g³ównych przedmiotów walki politycznej organizuj¹cych siê w ruchu zwi¹zkowym robotników.
W drugiej po³owie XIX stulecia Niemcy stworzy³y podstawy prawne zabezpieczenia spo³ecznego i objê³y one
przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek choroby,
ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia dla osób starszych, inwalidów. Adresowane by³y one do ca³ej spo³ecznoci pracowniczej i tym ró¿ni³y siê od rozwi¹zañ angielskich. Anglia i inne kraje europejskie jeszcze przed rokiem 1914 przyjê³y rozwi¹zania prawne niemieckie do
swojego ustawodawstwa. Zakoñczenie pierwszej wojny
wiatowej przynios³o powstanie Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (1919), która w swej dzia³alnoci statutowej
nada³a priorytet zagadnieniom ochrony pracy, ubezpieczeñ spo³ecznych, realizacji podstawowych praw cz³owieka.
cdn.

Sprzedam
 Mieszkanie M4 - 54m 2, (3 pokoje z kuchni¹), w³asne ogrzewanie,
ul. Mroczkiewicza 5/9 w Tychowie.
Kontakt: W³adys³aw Skuza tel. 505 137 832.
 Sprzedam pó³ domu w Borzys³awiu - 3 pokoje z kuchni¹ - 71m2, wraz z
dzia³k¹ 70 arów (z czego 10 arów obsadzone wierkiem), dom przedwojenny, murowany - czerwona ceg³a. Na dzia³ce s¹ równie¿ murowane budynki gospodarcze, w których mo¿na m.in. gara¿owaæ samochody.
tel. kontaktowy: 505 430 023.
 Mieszkanie w³asnociowe dwupokojowe o powierzchni 64m2 z telefonem,
piwnicê przynale¿n¹ do lokalu o pow. 40 m2 i pomieszczeniem gospodarczym 20m2. Lokal posiada niezale¿ne centralne ogrzewanie.
Sadkowo nr 55. Szczegó³y pod nr tel. 31 15 590.
Tychowo na ludowo - str. 1

Uwaga wêdkarze

Drobny sprzêt wêdkarski mo¿ecie kupiæ w sklepie odzie¿owym przy ul. Wolnoci 7a.
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Wnioski o stypendia

Wnioski o stypendia unijne dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów mo¿na odbieraæ w sekretariacie
Urzêdu Gminy i w punkcie Powiatowego
Urzêdu Pracy w Tychowie.

