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Ufundujmy sztandar!
W maju br. na ³amach Wieci informowalimy, ¿e nasze jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych na terenie gminy obchodz¹ jubileusz 60 lat istnienia. W zwi¹zku z tym utworzono Komitet Fundacji Sztandaru dla Jednostki OSP w Tychowie, którego zadaniem jest
zbiórka rodków finansowych na ten cel. Na
dzieñ 20.07.2006r. dziêki Waszej pomocy uda³o nam siê uzyskaæ kwotê 3.300 z³., za co
jestemy Pañstwu bardzo wdziêczni. Nie jest
to jednak wystarczaj¹ca suma na zakup
sztandaru. Zatem zwracamy siê z uprzejm¹ prob¹ i apelem o dalsz¹ pomoc.
Ka¿da kwota jest wa¿na, bowiem przybli¿a
nas do realizacji tego szczytnego przedsiêwziêcia. Przypominamy, ¿e uroczystoæ
wrêczenia sztandaru odbêdzie siê 19
sierpnia br.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem
i podziêkowaniem
Zarz¹d Komitetu
Przypominamy równie¿
nasz rachunek bankowy:
Bank Spó³dzielczy Bia³ogard O/Tychowo
33 8562 0007 0053 1894 2000 0010
z dopiskiem: Komitet Fundacji Sztandaru
dla OSP w Tychowie

Podziêkowanie

Serdecznie dziêkujemy panu Dariuszowi
So³tysowi za nak³onienie firmy "KARPX" do
sfinansowania zakupu specjalistycznych koszulek dla stra¿aków OSP w Osówku.

Dam Pracê!

Zatrudniê 3 palaczy z kwalifikacjami na
piece wysokoprê¿ne 1,2 MPa (ewentualnie
do przeszkolenia), kierowcê traktorzystê, 2
osoby na stanowisko: aparatowy i 2 na stanowisko: zacierowy do Gorzelni Rolniczej w
Tychowie. Potrzebujê te¿ pracowników do
pracy fizycznej. Kontakt: Robert Radziuk
tel. 0 500 239 762 lub osobicie w Gorzelni
przy ul. Szczecineckiej 11.
Sprzedam mieszkanie o pow. 54 m2, dzia³ka o pow. ok.3 arów, gara¿ murowany,
piwnica, OC w³asne - Tychowo ul. Wolnoci 50 Kontakt tel. (094) 31 15 562
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I ju¿ po maturach!

Rozs¹dnie z wod¹!
Apelujemy o rozs¹dne, a nawet
ograniczone u¿ywanie wody do podlewania ogrodów, gdy¿ panuj¹ca susza powoduje ogólny jej niedostatek,
a co za tym idzie mog¹ nast¹piæ zak³ócenia w dostawie wody pitnej.

egzemplarz bezp³atny

W tychowskim Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych, jak we wszystkich szko³ach ponadgimnazjalnych w ca³ym kraju, 11 lipca br.
wrêczano wiadectwa dojrza³oci uczniom,
którzy zdawali egzaminy maturalne w sesji
wiosennej 2005/2006. Do egzaminów z "nowej" matury przyst¹pili absolwenci Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, Liceum Profilowanego
oraz Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa
Domowego.
Na 49 uczniów, którzy zdawali maturê,
33 zakoñczy³o wszystkie egzaminy z powodzeniem. Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego uzyskali lepsze wyniki od swoich rówieników z Liceum Profilowanego.
Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³y
trzy uczennice z klasy jêzykowej, które z jêzyka polskiego uzyska³y wynik plasuj¹cy je
w grupie najwy¿szych w kraju (4% wszystkich zdaj¹cych). Najwy¿szy redni wynik z
trzech przedmiotów, zdawanych jako obowi¹zkowe, z czêci pisemnej uzyska³a Anna
Dobrzañska, otrzymuj¹c z poszczególnych
przedmiotów: jêzyk polski - 87%, jêzyk niemiecki - 96%, historia - 77%. Wynik uzyskany
przez Aniê z jêzyka niemieckiego plasuje j¹

Do¿ynki!

Szanowni Pañstwo, 9 wrzenia na stadionie sportowym w Tychowie odbêdzie siê
Powiatowe wiêto Plonów. Szczegó³owa
informacja o do¿ynkach i atrakcjach, jakie na
nas czekaj¹, zostanie zamieszczona w sierpniowym numerze Wieci. Zapraszamy Was
do wziêcia udzia³u w Konkursie na Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy Do¿ynek Powiatowych - Tychowo 2006.
Poni¿ej zamieszczamy Regulamin Konkursu bo wiemy, ¿e naj³adniejszy wieniec, tak jak
zbo¿e, potrzebuje czasu, ¿eby dojrzeæ.
I.

Cele konkursu
 kultywowanie polskich tradycji ludowych
zwi¹zanych ze wiêtem plonów,
 rozbudzanie i poszerzanie zainteresowañ
twórczoci¹ ludow¹,
 zaprezentowanie uczestnikom wiêta Plonów wieñców o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.
II. Kryteria oceny
 zgodnoæ z tradycja w zakresie formy,
kompozycji, materia³u i techniki wykonania,
 wyklucza siê elementy sztuczne (kwiaty,
ozdoby),
 poziom wykonania,
 oryginalne nowatorskie inwencje.

wród 4% najlepszych maturzystów w Polsce. Kolejny najwy¿szy wynik uzyska³a Anna
Kwarciñska (84% z jêzyka polskiego, 96%
z jêzyka angielskiego i 64% z biologii). Równie¿ bardzo dobrze maturê zda³a Katarzyna
Bia³och, która z geografii (wynik 86%) oraz
z zakresu rozszerzonego z historii (84%)
znalaz³a siê wród najlepszych uczniów w
Polsce. W Liceum Profilowanym najwy¿sze
wyniki (rednia z trzech egzaminów 73,3%)
uzyska³a Dagmara Kardy.
W ujêciu statystycznym wyniki uzyskane
przez uczniów ZSP Tychowo s¹ wy¿sze ni¿
w roku ubieg³ym i znajduj¹ siê na poziomie
zbli¿onym do rednich w powiecie bia³ogardzkim. Na 7 przedmiotów, z których zdawali
uczniowie w Tychowie, z czterech uzyskali
wynik wy¿szy od redniej powiatowej (jêzyk polski, jêzyk niemiecki, historia i matematyka), natomiast z trzech wypadli gorzej ni¿
ich rówienicy w powiecie (jêzyk angielski,
biologia, geografia). Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e z jêzyka niemieckiego, który jest
najczêciej wybierany przez uczniów w Tychowie, drugi rok z rzêdu wszyscy uczniowie zdali egzamin pisemny.

III. Zg³oszenie do konkursu
 do ka¿dego zg³oszonego do konkursu wieñca powinna byæ za³¹czona kartka z informacj¹ zawieraj¹ca nazwê Miasta/Gminy,
b¹d nazwê gminy i so³ectwa, które wykona³o wieniec,
 wieniec nale¿y dostarczyæ na godz. 10.30
do kocio³a parafialnego w Tychowie gdzie
zostan¹ powiêcone i ka¿demu wieñcowi
zostanie przypisana kartka z numerem by
nie ujawniaæ Komisji jego pochodzenia
 ka¿da Gmina prezentuje nie wiêcej ni¿ 5
wieñców.
IV. Nagrody w konkursie
 zg³oszone wieñce oceni komisja wytypowana z przyby³ych goci,
 dla uczestników konkursu przewidziano nagrody pieniê¿ne:
- za I miejsce - 500 z³,
- za II miejsce - 300 z³,
- za III miejsce - 200 z³,
W czasie Do¿ynek zamierzamy zorganizowaæ Wielk¹ Loteriê Fantow¹, w której za
niedu¿e pieni¹¿ki bêdzie mo¿na wygraæ ciekawe nagrody. Aby by³y one atrakcyjne wielu z Was zostanie poproszonych o pomoc w
organizacji i nieodp³atne ufundowanie/przekazanie fantów. Pojawi¹ siê wiêc u Pañstwa
nasi pracownicy z odpowiednimi pismami i
spróbuj¹ zaprosiæ Was do wspólnej organizacji tego przedsiêwziêcia.
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"Tychowo
na Ludowo"
W sobotê 15 lipca br. w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury odby³ siê VI Regionalny Przegl¹d Zespo³ów i Solistów Ludowych - "Tychowo na
Ludowo 2006".
Impreza spe³nia³a zarówno oczekiwania
publicznoci pragn¹cej obcowaæ z kultur¹ ludow¹, jak i tej poszukuj¹cej innych wra¿eñ,
niekoniecznie artystycznych. Na zewn¹trz przed budynkiem GOK-u rozstawiono bar z
zimnymi napojami oraz gor¹cymi przek¹skami, a tak¿e zabawki, dziêki czemu nie tylko
doroli, ale i dzieci mog³y znaleæ co dla siebie.
Przegl¹d rozpocz¹³ wójt gminy Tychowo
Jerzy ¯uk, który serdecznie wszystkich
przywita³ i zaprosi³ do wspólnej zabawy. Przyby³e zespo³y i solistów ocenia³o jury w sk³adzie: Stanis³aw Panasiuk - muzyk i kompozytor, Bogus³aw Pa³ka - sekretarz powiatu
bia³ogardzkiego, Dariusz Florek - dyrektor
Biblioteki Miejskiej w Bia³ogardzie.
Niew¹tpliwie komisja sêdziowska mia³a
nie³atwe zadanie, bowiem wszystkie wystêpy by³y bardzo ciekawe i sta³y na wysokim
poziomie artystycznym - w zwi¹zku z tym
uznano, i¿ I i II miejsca zostan¹ przyznane
podwójnie. Ostatecznie I miejsce i Z³otego
Go³¹bka zdobyli ex-equo: Pomorzanie ze
Stramnicy, gmina Ko³obrzeg oraz Jagody z

Powitanie
wakacji
1 lipca br. w Tychowie na stadionie sportowym odby³ siê festyn "Powitanie Wakacji". Zorganizowany przez Gminny Orodek
Kultury, Gminny Orodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej oraz restauracjê "Jutrzenka".
Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 15.00
od turnieju pi³karskiego, w którym niestety z
przyczyn niezale¿nych od organizatorów,
wziê³y udzia³ tylko dwie dru¿yny. Mimo to mecz
by³ interesuj¹cy i trzymaj¹cy kibiców w napiêciu do samego koñca, gdy¿ jego wyniki
poznalimy dopiero po rzutach karnych, w
wyniku, których zwyciêstwo nad dru¿yn¹
z³o¿on¹ z pi³karzy "G³azu Tychowo odnios³a
dru¿yna pi³karzy "Grafu Bukówko.
Po potyczkach sportowych przysz³a kolej na czêæ artystyczn¹, która rozpoczê³a
siê od wystêpów solistów - Agnieszki Banachowskiej, Estery Kaczmarek i Wojtka Chmielewskiego oraz Alicji £ukjaniec
i zespo³u Novi z Gminnego Orodka Kultury w
Tychowie. Muzyka porwa³a do tañca nie tylko
publicznoæ, ale równie¿ dzieci i m³odzie¿
uczêszczaj¹ce na zajêcia kó³ka tanecznego,
wyst¹pi³y dwie grupy: m³odsza - do lat 10 i
starsza - powy¿ej, obie grupy przedstawi³y
nam wynik swojej kilkumiesiêcznej, owocnej
pracy w uk³adach hip-hopowych. Wystêpy
taneczne przyci¹gnê³y w okolice sceny pu-
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Niedalina, gmina wieszyno, II miejsce i Srebrnego Go³¹bka równie¿ ex-equo Podlotki z Gocina i Kapela Bobolicka i Starociny z Bobolic, III miejsce i Br¹zowego Go³¹bka zaj¹³ zespó³ reprezentuj¹cy gospodarzy - gminê Tychowo a jednoczenie ca³y powiat bia³ogardzki - Radoæ. Jury wyró¿ni³o równie¿
dwóch solistów: Dariusza Grafa - z zespo³u
Pomorzanie oraz Wiktoriê Polikowk¹ - z zespo³u Podlotki.
Na Przegl¹dzie nie zabrak³o debiutantów
- po raz pierwszy tychowska publicznoæ
mog³a obejrzeæ wystêp zespo³u "Antkowe
Pyry" - reprezentuj¹cego Koszalin i folklor
miejski rodem z Poznania i Marzenê Polikowsk¹ solistkê z zespo³u "Podlotki" - mamê wyró¿nionej przez jury Wiktorii.
Z kolei Ci, którzy ju¿ maj¹ swoich ulubieñców z ubieg³ych lat z pewnoci¹ nie mogli
poczuæ siê zawiedzeni, gdy¿ w naszym Przegl¹dzie Zespo³ów i Solistów Ludowych wziê³y udzia³ "Krosinianki", które nie ominê³y ¿ad-

nego (od szeciu lat trwania imprezy) oraz
"Jarzêbiny" ubieg³oroczne debiutantki.
¯adnego Przegl¹du na pewno nie ominêli: Jerzy ¯uk wójt gminy, etatowy konferansjer imprezy Rajmund Wasiak - dyrektor
GOK w Tychowie i oczywicie lokalny zespó³ Radoæ.

blicznoæ - ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿ pokazy tañca towarzyskiego w wykonaniu profesjonalistów - par, które
przyjecha³y do nas ze widwina z Klubu Tañca "Omen". Zobaczylimy m.in.: cha-chê, rumbê, salsê i uk³ady hip-hopowe.
Pomiêdzy wystêpami odbywa³y siê konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci i
m³odzie¿y, które budzi³y du¿e zainteresowanie, bowiem kandydatów by³o znacznie wiêcej ani¿eli oczekiwano. Mimo ¿e konkurencji
by³o du¿o, a s³odkie nagrody dla wszystkich,
ka¿dy móg³ znaleæ co dla siebie.

na scenê zespo³u folklorystycznego Radoæ.
Wszyscy wystêpuj¹cy równie¿ otrzymali
s³odkie nagrody, gdy¿ "Powitanie wakacji"
by³o jednoczenie zakoñczeniem roku kulturalnego 2005/2006. Po konkurencjach dla
dzieci przysz³a kolej na doros³ych - chêtnych
by³o mniej, bo konkurencje wymaga³y od
uczestników nie lada sprytu i odwagi, a publicznoæ bacznie obserwowa³a zawodników i zawodniczki. Impreza taneczna rozgorza³a na dobre ju¿ oko³o godz. 21.00 i potrwa³a do bia³ego rana - o czym mieli mo¿liwoæ
siê przekonaæ jej uczestnicy. Zespó³ "Fortel"
z Grzmi¹cej nie zawiód³ oczekiwañ i czêsto
brakowa³o miejsca na podestach do tañca.

Wystêpy artystyczne zwieñczy³o wyjcie

Gminny Orodek Kultury sk³ada serdeczne podziêkowania starocie i Radzie Powiatu
Bia³ogardzkiego za ufundowanie wspania³ych
nagród rzeczowych dla wszystkich wykonawców, wójtowi gminy Jerzemu ¯ukowi
za patronat nad imprez¹, Barbarze Giedrojæ
- restauracja "Jutrzenka", która przygotowa³a darmow¹ grochówkê dla wystêpuj¹cych i
obs³ugê gastronomiczn¹ ca³ej imprezy, Nadlenictwu Tychowo, które udostêpni³o nam
"ludowe" sto³y i ³awki, Gminnemu Orodkowi
Sportu i Gospodarki Komunalnej za transport
oraz wszystkim innym, którzy pomogli nam w
organizacji Przegl¹du.
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Sadkowo na bis
W sobotê 15 lipca w Sadkowie na terenie rekreacyjno-sportowym odby³ siê festyn
"Sadkowo na Bis" zorganizowany przez
mieszkañców i Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
Sadkowa.
Podczas festynu odby³ siê turniej pi³ki no¿nej pomiêdzy so³ectwami gminy Tychowo: I
miejsce zajê³o - so³ectwo Osówko , II - so³ectwo Tychowo , III -so³ectwo Stare Dêbno, IVso³ectwo Motarzyn, V- so³ectwo OsówkoKolonia, VI - so³ectwo Sadkowo. Wszyscy
uczestnicy festynu mogli skorzystaæ z wielu
atrakcji: loterii fantowej, strzelnicy, przeja¿d¿ki
kucykiem, skosztowania pysznych domowych ciast oraz chleba z domowym smalcem i ogórkiem ma³osolnym przygotowanych
przez sadkowskie gospodynie. Dodatkow¹
atrakcj¹ festynu by³ pokaz OSP z Tychowa.
Wieczorem na zabawie przygrywa³ uczestnikom festynu zespó³ "Duo Dance" ze Szczecinka. Organizatorzy festynu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania: Gminnemu Orodkowi Kultury i Gospodarki Komunalnej a przede
wszystkim kieruj¹ je do Wies³awa Ostrysza, Jerzego Baranowskiego, OSP Tychowo, burmistrza miasta Bia³ogard Stefana Strza³kowskiego, Alicji i Stanis³awa

Prace spo³ecznieu¿yteczne i nie tylko
Przy pracach spo³ecznie u¿ytecznych w okresie od 08.05
- 16.07 br. zatrudnione by³y 24
osoby z terenu naszej gminy. Pracownicy sprz¹tali ulice, chodniki
i place w Tychowie, kosili trawniki, pobocza, zieleñce i rowy,
sprz¹tali przystanki autobusowe
w Tychowie, Krosinku, Sadkowie, Kowalkach jak równie¿ drogi
gminne w Tychowie, Krosinku,
Sadkowie, Kowalkach, Motarzynie, Doblu, Wicewie, Kikowie.
Przeprowadzili rozbiórkê starej
Remizy Stra¿ackiej w Doblu i karczowanie poboczy w Krosinku.
Zabezpieczono trzy przepusty
drogowe przed rozmywaniem
przez wodê deszczow¹ na trasie Motarzyn - Sadkowo. Wykonywanie prac spo³ecznie u¿ytecznych w terenie uzale¿nione
jest od zamieszkania bezrobotnych, zatrudnianych do tego typu
prac. Bardzo du¿a grupa bezrobotnych odmawia pracy w systemie st¹d k³opot w tworzeniu
grup porz¹dkowych w niektórych
miejscowociach. Od 17 lipca do
24 wrzenia br. pracowaæ bêdzie w naszej gminie kolejna 24
osobowa grupa, która wykonywaæ bêdzie podobne zadania.
Gmina ponadto zorganizowane
ma prace melioracyjne. Bezrobotni zatrudnieni w tej formie organizacyjnej wykonuj¹ prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych, s³u¿¹cych do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej, z oczyszczalni cieków.

Wojciechowskich, Jerzego ¯uka, Aliny
Mycio, Henryka Budzy³y, Roberta Radziuka oraz firmy Trend. Uzyskany dochód z
festynu zosta³ przekazany na OSP i wietlicê

Wiele po¿ytecznych prac wykona³a ta grupa w Wicewie na rowie nie czyszczonym co najmniej
10 lat oraz w Modrolesie. W Modrolesie dokonano niwelacji pobocza drogi, odbudowano przydro¿ny rów odwadniaj¹cy z
przepustami drogowymi. W Sadkowie konserwowano równie¿
rowy odprowadzaj¹ce wody
deszczowe z g³ównej ulicy. Pracuj¹ równie¿ bezrobotni przy remontach remiz stra¿ackich w
Kowalkach i Osówku. Wykonywany jest remont wietlicy w
Wicewie. Porz¹dkowany jest te¿
stadion przed sezonem pi³karskim
i do¿ynkami powiatowymi.
Bezrobotni wykonuj¹ równie¿ prace porz¹dkowe na rzecz
parafii tychowskiej i dobrowskiej.
Wkrótce, jak tylko zmieni¹ siê
warunki atmosferyczne, du¿a
grupa bezrobotnych przejdzie na
remonty dróg. Prace bêd¹ polega³y na odprowadzeniu wód opadowych, równaniu nierównoci
w nawierzchni oraz wycinaniu
krzaków przydro¿nych.
Razem w ramach robót publicznych pracuje 42 bezrobotnych.

Wieci sportowe
A B H I J K L M
Na pocz¹tku lipca lekkoatleci
z Tychowa startowali po raz
ostatni w zawodach przed przerw¹ wakacyjn¹. Szczególnie dobr¹ form¹ wykaza³a siê Monika
Machciñska, która skacz¹c w
dal na odleg³oæ 5,32 m sta³a siê
liderk¹ tegorocznych tabel ogólnopolskich w kategorii m³odziczek.

wiejsk¹. Organizatorzy festynu dziêkuj¹ bardzo wszystkim przyby³ym so³ectwom z Gminy Tychowo na turniej pi³ki no¿nej oraz wszystkim uczestnikom festynu za przybycie.

Remont drogi!

Zapewne pamiêtaj¹ Pañstwo jak w kwietniowym numerze Tychowskich Wieci opublikowalimy list naszego wójta do
marsza³ka województwa zachodniopomorskiego w sprawie
remontu dróg w naszej gminie.
Otrzymalimy odpowied w tej
sprawie od pana Kazimierza
Nowickiego cz³onka Zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego, któr¹ chcia³bym
przytoczyæ na ³amach naszego
miesiêcznika. Oto ona:
Pan
Jerzy ¯uk
Wójt Gminy Tychowo
W odpowiedzi na Pañskie
pismo nr GOSIGK.0717-34/06
uprzejmie informuje, ¿e remont
drogi wojewódzkiej nr 169, na

Szanowni
Pañstwo

Wracaj¹c do tematu cen
wody i cieków poruszanego
ju¿ w Tychowskich Wieciach,
informujemy, ¿e w lipcu otrzymacie faktury stanowi¹ce wyrównanie I pó³rocza br. oraz prognozê na kolejne pó³ roku. W
przypadku wysokich op³at wynikaj¹cych z wyrównania, istnieje
mo¿liwoæ roz³o¿enia p³atnoci
na raty. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy
kontaktowaæ siê z Biurem
Obs³ugi Klienta RWiK w Ty-

odcinku stanowi¹cym wylot z
Tychowa w kierunku Bia³ogardu, wprowadzony zosta³ do planu robót na 2006 r. Z uwagi na
bardzo du¿e uszkodzenia nawierzchni po sezonie zimowym
(prze³omy, wyboje itd.) zostanie
zrealizowany w trybie awaryjnym. Remontem, polegaj¹cym na wzmocnieniu konstrukcji jezdni, robotach nawierzchniowych oraz budowie odwodnienia, objêty zostanie odcinek o d³ugoci
ok. 0,66 km"
A wiêc tylko tyle albo a¿ tyle
mo¿e nam zaoferowaæ na nasze nieustanne monity Urz¹d
Marsza³kowski - kroplê w morzu potrzeb. Ale jak mówi¹ filozofowie - "Trzeba cieszyæ siê
z rzeczy ma³ych by byæ przygotowanym na tê wielk¹ radoæ,
która nagle mo¿e nadejæ".
chowie przy ul. Bobolickiej 17
(budynek UG Tychowo) pokój
31 lub tel.:0943115473.
RWiK i UG Tychowo przepraszaj¹ za powsta³e niedogodnoci.

Nowy kierownik
Gminnym Orodkiem Sportu i
Gospodarki Komunalnej kieruje pe³ni¹ca obowi¹zki kierownika Maria Bartczak z Bukówka. ¯yczymy powodzenia.
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So³ectw

Gminy Tychowo
60 lat Jednostek OSP
w Gminie Tychowo
19 sierpnia
stadion sportowy
w Tychowie

Program:
9.00
10.00
10.30
13.30
20.00

- Msza w kociele parafialnym w Tychowie
- Przemarsz pod Remizê Stra¿ack¹ w Tychowie
- Uroczystoæ przekazania Sztandaru
- Turniej So³ectw Gminy Tychowo
- Zabawa taneczna na wie¿ym powietrzu

konkursy rekreacyjno-sportowe, dla dzieci i doros³ych,
dmuchane zamki, wata cukrowa, lody, zabawki,
ciep³e dania i zimne napoje zapewnia restauracja Jutrzenka

Bawcie siê z nami!!!

INFORMACJA
RWiK Sp. z o.o.
Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja Spó³ka z o. o. w Bia³ogardzie uprzejmie informuje,
¿e od paru miesiêcy na terenie naszej dzia³alnoci, zdarzaj¹ siê przypadki kradzie¿y elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
g³ównie elementów stalowych i ¿eliwnych,
ale tak¿e ju¿ cztery kradzie¿e transformatorów. Kradzie¿e te, o wartoci od kilkudziesiê-

ciu z³otych do kilkunastu tysiêcy z³otych, s¹
bezporednia przyczyn¹ kosztów ponoszonych przez nasza Spó³kê, co w przysz³oci
spowoduje wzrost cen za wodê i cieki. Powoduj¹ te¿ zak³ócenia w ci¹g³oci dostawy
wody lub pogorszenie jej jakoci.
Podobnie oceniamy samowolny pobór
wody z hydrantów (np. na terenach wiejskich do oprysków), b¹d inne sposoby kradzie¿y wody, które zgodnie z art. 28 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-

wym odprowadzaniu cieków zagro¿one s¹
kar¹ grzywny do 5.000 z³.
Zwracamy siê do odbiorców naszych
us³ug z prob¹ o ochronê mienia s³u¿¹cego ogó³owi, niech naganne, przestêpcze zachowania jednostek nie obci¹¿a wszystkich
odbiorców.
W razie awarii wodoci¹gu nale¿y
dzwoniæ pod numer telefonu:
94 31 15 687 - czynny ca³¹ dobê.

"Tychowskie Wieci" redaguj¹: Jerzy ¯uk i Rajmund Wasiak
Druk i redakcja techniczno-graficzna Wydawnictwo Feniks, 75-604 Koszalin, Zwyciêstwa 137/139, tel. 094 3 427 922
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