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23 sierpnia 2005 roku

egzemplarz bezp³atny

Po zaciêtym boju... zabawa
6 sierpnia od rana strasznie pada³
deszcz, bylimy wiêc zmuszeni prze³o¿yæ III
Festyn rekreacyjno-sportowy so³ectw gminy Tychowo. 14 sierpnia od rana moglimy
siê cieszyæ s³oneczn¹ pogod¹, dlatego
wszystkie startuj¹ce dru¿yny ostro ruszy³y
do boju od pierwszej konkurencji.
Z minuty na minutê walka stawa³a siê
coraz bardziej zaciêta. Kolejne konkurencje
przeprowadzane by³y przy dopingu coraz
liczniejszej publicznoci. Walczyli mieszkañcy so³ectw i ich w³adze. Ka¿dy mia³ szansê
siê wykazaæ.
W turnieju zwyciê¿y³o Sadkowo przed

Kowalkami i Trzebiszynem. Jednak¿e ¿adna z dru¿yn nie opuci³a Tychowa z pustymi rêkami. Wszyscy otrzymali od wójta pami¹tkowe dyplomy i nagrody pieniê¿ne w
wysokoci 1000 z³. W uznaniu za wspania³¹, widowiskow¹ zabawê oraz piêkn¹ i zdrow¹ rywalizacjê wójt gminy uhonorowa³ dodatkowo trzy so³ectwa, które zajê³y najwy¿sze lokaty. So³ectwo Sadkowo otrzymuje dodatkowo 1000 z³, Kowalki 500 z³ a Trzebiszyn 250 z³. Gratulujemy!
Wieczorem odby³a siê zabawa taneczna przy akompaniamencie zespo³u muzycznego "Metrum" z Bia³ogardu.

ISSN 1734-1418

Czas do¿ynek
W tym roku aura nie sprzyja rolnikom.
W okresie pe³nej wegetacji rolin brakowa³o deszczu. Teraz, kiedy przyszed³ czas zbiorów, zbo¿a z pola rolnicy musz¹ dos³ownie
wykradaæ. Cena skupu zbó¿ pozostawia
równie¿ wiele do ¿yczenia. Tradycj¹ s¹ jednak do¿ynki - wiêto plonów. Jak siêgamy
pamiêci¹, bez wzglêdu na urodzaj, organizowane do¿ynki s¹ podziêkowaniem dla
rolników za ich trud. W tym roku Wójt Gminy zamierza ponownie uhonorowaæ dobrych
rolników tytu³em "Rolnika Roku 2005". A
kiedy termin? Okazuje siê, ¿e miesi¹c wrzesieñ jest za krótki, aby zmieciæ siê ze
wszystkimi imprezami do¿ynkowymi tym
bardziej, ¿e niedziela 25 wrzenia jest zajêta pod wybory parlamentarne. Dla nas
najwa¿niejsze s¹ trzy daty - do¿ynek wojewódzkich, które maj¹ siê odbyæ 3 wrzenia
w Koszalinie, do¿ynek powiatowych zaplanowanych na 17 wrzenia w Stanominie
oraz naszych gminnych, które odbêd¹ siê
18 wrzenia - w niedzielê - na stadionie w
Tychowie. Je¿eli pogoda pozwoli do¿ynki
chcemy zakoñczyæ zabaw¹ - mo¿e nie do
bia³ego rana ale do pó³nocy na pewno.
Wójt gminy og³osi³ równie¿ konkurs dla
so³ectw na naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy. Przewidziane s¹ nagrody pieniê¿ne.
Konkurs zostanie rozstrzygniêty w pi¹tek 16 wrzenia dlatego, ¿eby wieñce mog³y braæ udzia³ w do¿ynkach powiatowych.
Tam równie¿ organizator przewidzia³ nagrody finansowe za naj³adniejsze wieñce z t¹
jednak ró¿nic¹, ¿e nasz Wójt chce nagrodziæ wszystkie wieñce, a na powiatowych
do¿ynkach tylko piêæ naj³adniejszych otrzyma nagrody.
Szczegó³y na plakatach og³oszeniowych ju¿ wkrótce.

Przerwana
budowa hali
W zwi¹zku ze sporem powsta³ym pomiêdzy wykonawc¹ i Gmin¹, a dotycz¹cym dodatkowych kosztów zwi¹zanych
ze wzrostem stawki podatku VAT, firma
"Matexim" pozwa³a Gminê Tychowo do
s¹du. Sporna kwota to ok. 290 tys. z³otych.
Wójt zaproponowa³ na rozprawie zawarcie
ugody. Jednak wykonawca takiej propozycji nie przyj¹³ i s¹d postanowi³ powo³aæ bieDokoñczenie na str. 2
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Przerwana
budowa hali

g³ego, który sprawdzi, jak zmiana stawki
podatku VAT wp³ynê³a na tê umowê. Firma
"Matexim" w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
czeka na rozstrzygniêcie s¹du i nie koñczy
hali sportowej. Jest to te¿ pewien sposób
wywierania presji i stosowania szanta¿u.
Wykonawca wychodzi z za³o¿enia, ¿e skoro Wójt Gminy ju¿ oficjalnie mówi³ o terminie oddania hali do u¿ytku, to zrobi wszystko, aby tak siê sta³o. Jednak Wójt problem
ten dostrzega zupe³nie w innym wietle. Jest
dysponentem rodków publicznych, które
wydaje zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
Nale¿¹ siê wszystkim naszym czytelnikom
pewne wyjanienia, które dadz¹ obraz ca³ej sprawy. W roku 2001 w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wy³oniona zosta³a firma "Matexim" sporód dziewiêciu ofert. Zaproponowane ceny przez oferentów mieci³y siê w zakresie od 6.769.522
z³ do 10.009.918 z³ brutto. Najni¿sza cena
dotyczy³a oczywicie firmy "Matexim". Umowê na wykonanie kompleksu dydaktycznego, sk³adaj¹cego siê ze sto³ówki, budynku
gimnazjum oraz hali sportowej podpisano 10
sierpnia 2001r. W umowie nie zawarto
klauzuli daj¹cej mo¿liwoæ zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku
VAT. Wprowadzenie takiego zapisu by³o
w interesie wykonawcy i to on powinien
tego dopilnowaæ. Podatek od towarów i
us³ug jest niew¹tpliwie sk³adnikiem ceny.
Wobec tego sprzedawca us³ugi, kalkuluj¹c
cenê, uprawniony jest do wliczenia do niej
nale¿nego podatku VAT. Nabywca us³ugi nie
jest jednak zobowi¹zany do zap³acenia ceny

wy¿szej, która wynik³a ze zmiany stawki
podatku, je¿eli zawarta umowa nie zawiera³a klauzuli rodz¹cej takie zobowi¹zanie.
Ministerstwo Finansów w pimie z dnia 8
stycznia 2003r. (PP1811/1019/02/DSz)
wyrazi³o takie stanowisko, które jest dla
wójta pewn¹ interpretacj¹ zaistnia³ego zdarzenia. W takiej sytuacji, skoro umowa nie
przewiduje takich rozstrzygniêæ, zastosowa-

Festyn So³ecki w Dobrowie
W sobotê 13 sierpnia 2005 r. w Dobrowie odby³ siê IV Festyn
So³ecki w Dobrowie. Pomimo "pechowej" daty imprezê nale¿y zaliczyæ do tych udanych.
Dzieci i doroli bawili siê wietnie. Jak zwykle du¿ym powodzeniem cieszy³a siê loteria fantowa. Widzowie mogli podziwiaæ kunszt
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nie maj¹ przepisy kodeksu cywilnego. St¹d
postêpowanie s¹dowe. Pytanie - co dalej z
budow¹ hali? Zgodnie z zawart¹ umow¹
wykonawca zobowi¹zany jest zakoñczyæ
budowê hali do 10 sierpnia 2006r. Dlatego
ma czas na postêpowanie s¹dowe. Oddanie hali sportowej do u¿ytku w przysz³ym
roku, to kolejny rok k³opotów w prowadzeniu zajêæ z wychowania fizycznego w naszym gimnazjum. Wie o tym doskonale wykonawca i st¹d takie jego zachowanie. Czy
Gmina ma mo¿liwoæ zap³acenia spornej
kwoty wykonawcy? Nie, ale je¿eli takie
bêdzie postanowienie s¹du, Gmina bêdzie
musia³a zaci¹gn¹æ po¿yczkê w banku. Tyle
informacji na ten temat. Bêdziemy informowaæ na bie¿¹co na ³amach naszej gazety o
wynikach postêpowania s¹dowego.

policjantów z Bia³ogardu w trakcie pokazu tresury psów.
W tym miejscu na probê so³tysa Dobrowa pragniemy podziêkowaæ wszystkim tym, którzy przyczynili siê do zorganizowania festynu.
Lista osób i instytucji, któr¹ przekaza³ nam Miros³aw Surdyk,
jest jedna zbyt obszerna, aby j¹ w tym miejscu zamieciæ, dlatego
napiszemy tylko: dziêkujemy wszystkim. Ka¿dy otrzyma jednak osobiste podziêkowanie za pomoc w organizacji festynu.
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Drogi i place
za unijne
pieni¹dze
Odpowiedni poziom infrastruktury
technicznej jest jednym z wa¿niejszych
stymulatorów rozwoju gospodarczego
gminy i kraju.
Dlatego w ramach programu SOP jednym z dzia³añ jest "rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem", dzia³anie 2.6.
W ramach tego dzia³ania rolnicy i podmioty prowadz¹ce produkcjê roln¹ mog¹ realizowaæ nastêpuj¹ce inwestycje:
1. Budowa lub modernizacja dróg wewnêtrznych, w tym:
- budowa lub modernizacja dróg wewnêtrznych, niezaliczanych do ¿adnej
z kategorii dróg publicznych (np. drogi
dojazdowe do pól);
- budowa lub modernizacja placów manewrowych, dojazdów itp., na terenie
prowadzenia przez osoby fizyczne lub
prawne dzia³alnoci rolniczej.
2. Budowa lub modernizacja urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, w tym:
- ujêcia wody;
- urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wody;
- sieci i przy³¹cza wodoci¹gowe;
- urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody.
3. Budowa lub modernizacja urz¹dzeñ do
odprowadzania i oczyszczania cieków,
w tym:
- urz¹dzenia do gromadzenia, odprowadzania, przesy³ania i oczyszczania cieków pochodz¹cych z gospodarstwa domowego lub rolnego.
4. Budowa lub modernizacja sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê, w tym:
- budowa przy³¹czy do istniej¹cej sieci
energetycznej: elektroenergetycznej,
gazowej, cieplnej;
- budowa lub modernizacja instalacji
elektroenergetycznej;
- budowa indywidualnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê ze róde³ skojarzonych lub odnawialnych.
Finansowaniu nie podlegaj¹ wy¿ej
wymienione urz¹dzenia czy budowle bêd¹ce w³asnoci¹ innych instytucji powo³anych do realizacji swoich zadañ statutowych.

Wysokoæ pomocy
Maksymalny poziom pomocy finansowej mo¿e wynosiæ 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie wiêcej ni¿ okrelone wartoci w tabeli obok.
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.
Projekt wspó³finansowany w ramach niniejszego dzia³ania nie mo¿e byæ realizowa-

Wielkie wiêto
w tychowskim gimnazjum
1 wrzenia 2005r. w tychowskim gimnazjum zapowiada siê niecodziennie. Pierwszy
dzieñ nowego roku szkolnego 2005/2006 bêdzie wiêtem naszej spo³ecznoci z dwóch
powodów: Gimnazjum w Tychowie bêdzie nosi³o imiê Jana Paw³a II oraz otrzyma sztandar ufundowany przez mieszkañców naszej gminy, lokalne w³adze, przedsiêbiorców,
nauczycieli, rodziców i uczniów.
Budowanie tradycji szko³y na pozytywnych wzorcach - autorytetach moralnych powinno przyczyniæ siê do tworzenia oczekiwanych zmian w postawach m³odych ludzi.
Dzisiaj gdy, Ojciec wiêty zostawi³ nam swoje myli - od nas, doros³ych zale¿y, czy jego
przes³anie bêdzie towarzyszyæ im w ¿yciu, by s³owa: mi³oæ, radoæ, szacunek, godnoæ, ból i cierpienie nabra³y w³aciwego znaczenia. Wyra¿amy wolê wychowywania
m³odych pokoleñ w duchu nauki Jana Paw³a II - Papie¿a Polaka, który g³osi³ i przypomina³ prawdy ogólnoludzkie zawarte w Dekalogu. Wielki autorytet Papie¿a polega na tym,
¿e swoim postêpowaniem dawa³ wiadectwo naukom, które g³osi³ podczas swojego pontyfikatu.
W imieniu organizatorów zapraszam mieszkañców naszej gminy na uroczystoci
zwi¹zane z tym wiêtem i wspólne prze¿ywanie tych niecodziennych wydarzeñ.
Dariusz Michalak - Dyrektor Gimnazjum w Tychowie

Je¿eli szanowny czytelniku chcia³by do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê do zakupu sztandaru, mo¿esz to zrobiæ wp³acaj¹c dowoln¹ kwotê na konto Rady rodziców Gimnazjum w Tychowie BS Bia³ogard /o Tychowo 59856200070050056820000010

Program obchodów
uroczystego nadania imienia Gimnazjum
w Tychowie - 1 wrzenia 2005
8:00

- Uroczysta msza wiêta w kociele parafialnym w Tychowie, podczas której
zostanie powiêcony sztandar Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie.
9:00 - Przemarsz z kocio³a do Gimnazjum w Tychowie - ul. Dworcowa 11a.
9:15 - Powitanie zaproszonych goci przed budynkiem Gimnazjum,
ods³oniêcie tablicy urzêdowej i nowego napisu na budynku Gimnazjum.
9:45 - Uroczyste nadanie sztandaru szkole przez w³adze gminy
w imieniu spo³ecznoci lokalnej.
10:15 - Program artystyczny przygotowany przez m³odzie¿.
10:30 - Zwiedzanie szko³y

ny z innych rodków
pomocy publicznej.
Wzór wniosków
wraz z wykazem za³¹czników mo¿na
znaleæ na stronach
internetowych
www.arimr.gov.pl
lub
www.minrol.gov.pl
Zainteresowanych wy¿ej wymienionym dzia³aniem
zapraszamy do Terenowego Orodka Doradztwa Rolniczego w Bia³ogardzie ul. Wileñska 8, tel. 312 0410,
lub w ka¿dy czwartek do Urzêdu Gminy Tychowo, do pokoju nr 6.
Lech Balewski

Typy projektów

Górna granica
pomocy finansowej
w zale¿noci od typu
projektu

Budowa lub modernizacja
dróg wewnêtrznych

200 tys. PLN

Budowa lub modernizacja
urz¹dzeñ zaopatrzenia w
wodê

80 tys. PLN

Budowa lub modernizacja
urz¹dzeñ do
odprowadzania i
oczyszczania cieków

80 tys. PLN

Budowa lub modernizacja
urz¹dzeñ zaopatrzenia w
energiê

120 tys. PLN
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Wieci sportowe
A B H I J K L M

Rozpoczê³y siê rozgrywki pi³karskie sezonu 2005/2006. "G³az" Tychowo sezon rozpocz¹³ od zwyciêstwa 3:0 z "Mirstalem" Mi-

ros³awiec, natomiast A-klasowy "Graf" Bukówko przegra³ 0:2 w Redle z "Red³owi¹".

Odczyt wodomierzy

Innym rodzajem wieci sportowych jest
informacja, ¿e ze stadionu gminnego w Tychowie skradziono deski z ³awek. Za pomoc
w odnalezieniu sprawcy/sprawców Wójt
obieca³ nagrodê.

Gminny Zak³ad Komunalny w Tychowie informuje, ¿e w zwi¹zku z przejêciem wodoci¹gów z dniem 1 padziernika 2005 r. przez Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacjê Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Bia³ogardzie w dniach 23-30 wrzenia
2005 r. zostanie przeprowadzony koñcowy odczyt wodomierzy u odbiorców.
Odbiorcy rycza³towi otrzymuj¹ dodatkow¹ fakturê za wrzesieñ 2005.

Podziêkowanie
za spo³eczn¹ postawê
Rada So³ecka Sadkowo dziêkuje
Pañstwu Bator, Chudacz i P.M. D¹browskiej za nieodp³atne przekazanie
na rzecz so³ectwa dachówki, któr¹ wykorzystano na zadaszenie wiaty na placu rekreacyjnym w Sadkowie.

Nowy sklep
Nowo otwarty sklep z artyku³ami budowlanymi w Tychowie - w pawilonie handlowym GS "SCH" zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 do
18.00 a w soboty od 8.00 do 15.00. Nr
telefonu - 311-50-93.

Koniec wakacji
Rozpoczêcie roku szkolnego w 2005/2006 w
Szkole Podstawowej w Tychowie odbêdzie siê
1 wrzenia o godz. 9.00.
Msza inauguruj¹ca rok szkolny odbêdzie
siê 2 wrzenia 2005r. o godz. 9.00 w kociele
parafialnym w Tychowie.

Magazyn zbo¿owy
do kupienia
Polskie Koleje Pañstwowe maj¹ na zbyciu stary
magazyn zbo¿owy, po³o¿ony w Tychowie przy ulicy
Kolejowej. W tej chwili trwaj¹ prace zwi¹zane z przygotowaniem i zatwierdzeniem projektu podzia³u
wszystkich nieruchomoci, znajduj¹cych siê w pasie
kolejowym w miejscowoci Tychowo i Podborsko. W
jakim okresie zostanie budynek wystawiony do sprzeda¿y, jeszcze nie wiemy. Bêdziemy informowaæ na bie¿¹co o postêpach tych prac.
Wójt zaproponowa³ przedstawicielom PKP wspólne oglêdziny tego budynku, w celu okrelenia jego
stanu technicznego. Ponadto Wójt rozwa¿a równie¿
mo¿liwoæ przejêcia magazynu na w³asnoæ Gminy i
odsprzedania go naszym rolnikom.
Wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem tego obiektu zapraszamy do Urzêdu. Mamy klucze i mo¿emy udostêpniæ obiekt do ogl¹dania.

Sprzedam
 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 M4 - 54m 2, (3pokoje z
kuchni¹), w³asne ogrzewanie, ul. Mroczkiewicza 5/9 w Tychowie. Kontakt: W³adys³aw Skuza
tel. 505 137 832.
 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.

Zbieramy odpady
W "Tychowskich Wieciach" przypominalimy naszym mieszkañcom o
zasadach wyrzucania odpadów szklanych i z tworzyw sztucznych. Efekt jest
znikomy. Narzekamy na ba³agan przy pojemnikach do zbiórki selektywnej, który
sami sobie robimy. Jedni s¹ bardziej wyrozumiali i nie donosz¹ butelek, gdy
jest pe³ny kosz - inni bezmylnie zostawiaj¹ je w reklamówkach przy pojemniku. Widaæ potem, co siê dzieje z tak¹ reklamówk¹, ale to ju¿ nie problem tego,
co to zostawi³. On ma pretensje do s³u¿b komunalnych. A przecie¿ wystarczy
zgnieæ butelkê z tworzywa sztucznego i automatycznie objêtoæ jej zmniejsza
siê kilkukrotnie. Korek odkrêcony trzeba wyrzuciæ do ogólnego pojemnika na
mieci. Proste, ale co z tego... Przypominalimy równie¿, ¿e butelki, s³oiki szklane przed wyrzuceniem nale¿y wyp³ukaæ i te¿ z tym jest ró¿nie. Lubimy robiæ
innym na z³oæ, ¿eby siê wiêcej narobili. Firma "Remondis" rozwa¿a mo¿liwoæ wprowadzenia nowej zasady zbierania odpadów z segregacj¹ w miejscu
ich wytworzenia. Ka¿dy z w³acicieli otrzyma ró¿nokolorowe worki, do których
bêdzie wrzuca³ oddzielnie odpady szklane, z tworzywa sztucznego, makulaturê itd. W interesie ka¿dego mieszkañca bêdzie zmieciæ w tych workach jak
najwiêcej odpadów, wiêc bêdzie musia³ zastosowaæ siê do przedstawianych
przez nas zasad. O szczegó³ach napiszemy w póniejszym terminie.

"Tychowskie Wieci" redaguj¹: Jerzy ¯uk i Rajmund Wasiak
Druk i redakcja techniczno-graficzna Wydawnictwo Feniks, 75-604 Koszalin, Zwyciêstwa 137/139, tel. 3 427 922
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