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egzemplarz bezpłatny

Finał WOŚP w Tychowie
W niedzielę 12 stycznia 2014 r. podobnie
jak w całej Polsce w Gminie Tychowo
odbył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy pod hasłem „Na
Ratunek – Na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej
seniorów”. Na terenie gminy utworzono
dwa sztaby, które przy udziale 70
wolontariuszy zorganizowały i
przeprowadziły kwestę pieniężną. Podczas
Finału w Hali Sportowej w Tychowie
odbyła się impreza towarzysząca, podczas
której programy artystyczne
zaprezentowali artyści z terenu Gminy
Tychowo. W Tychowie przeprowadzona
była również licytacja przedmiotów
przekazanych na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przez osoby prywatne
i instytucje. Podczas kwesty prowadzonej
przez wolontariuszy tychowskiego Sztabu
WOŚP oraz licytacji przedmiotów zebrano
ponad 12.600 zł. Wolontariusze Sztabu w
Dobrowie zebrali ok 3 tys zł. W trakcie
odbywającej się w Hali Sportowej w
Tychowie imprezy towarzyszącej
licytowane były obrazy i artykuły
wykonane przez osadzonych w ZK
Dobrowo jak również fanty przekazane
przez mieszkańców i przedsiębiorców
gminy Tychowo tj.: rower, fotele, dresy,
porcelanowe zestawy obiadowe, książki
oraz przedmioty przekazane przez fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zainteresowanie aukcją, zwłaszcza
podczas pierwszej licytacji było ogromne.
W przeciągu kilkunastu minut do puszki
trafiło ponad 1.500 zł. Swoje umiejętności
artystyczne zaprezentowali wychowankowie tychowskich szkół: Zespoły
ISKIERKI, Cheerleaderki Małe i Duże,
Szymon Gołdyn, Ola Sokół, Klaudia
Kubiczek oraz soliści z Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie: Anna Liksza, Klaudia
Barska, Paulina Dudzińska także zespoły
„Radość” i „Dobrowianki”, formacja hip –
hop. Pokaz sztuk walki oraz obezwładniania napastnika zaprezentowali
ucharakteryzowani na komandosów
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Tychowa. W trakcie
imprezy „orkiestrowej” wręczone zostały
również nagrody dla zwycięzców konkursu
na „najładniejszą dekorację świąteczną”.
Komisja w kategorii: „Posesje i zagrody
osób fizycznych” przyznała: I m-ce: Pani

Beacie Sawosz z Tychowa, II m-ce: Pani
Krystynie Szabla z Tychowa, III m-ce
Państwu Annie i Jackowi Chmielewskim z
Bukówka w kategorii: Obiekty firm i
instytucji: I m-ce: Szkole Podstawowej w
Tychowie, II m-ce: Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Tychowie, III m-ce: Gminnemu
Przedszkolu „Dębowa Chatka” w
Tychowie. Nagrody zwycięzcom wręczyła
Burmistrz Tychowa Elżbieta Wasiak.
XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Tychowie zakończył się
„światełkiem do nieba”. Ogromne
podziękowania należą się Wolontariuszom
i Sztabom z Tychowa i Dobrowa oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Finału.
Serdeczne podziękowania dla
mieszkańców Gminy Tychowo za serce i
hojność. Dzięki ich ofiarności w całej
gminie Tychowo zebrano ponad 15 tysięcy
złotych, które przekazane zostaną na rzecz
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
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INWAZJA „CZERWONYCH
SERDUSZEK” ZAKOŃCZONO
WIELKIE LICZENIE?
12 stycznia br. (niedziela) ulice wielu
polskich miast „należały” do
wolontariuszy WOŚP. Od rana do
późnych godzin popołudniowych 120
tys. wolontariuszy ciężko pracowało
na stan konta fundacji.
Kwota, jaką udało się uzbierać
„serduszkowcom” w niedzielę do
północy to ponad 35,5 mln zł. Jest to
zadeklarowana kwota, oszacowana na
podstawie meldunków ze sztabów. W
poniedziałek po południu fundacja
zaktualizuje te informacje. Jednak
ostateczny wynik Finału znany będzie
dopiero za kilka lub kilkanaście tygodni
- co roku WOŚP podaje go na przełomie
lutego i marca. Wcześniej Lidia
Niedźwiecka-Owsiak także mówiła, że
zebrana suma pozwoli zrealizować
plany fundacji. Jak powiedziała, WOŚP
zamierza kupić sprzęt dla ok. 30
dziecięcych oddziałów ratunkowych.
Nasza szkoła także włączyła się w tę
akcję. W sześciu miejscowościach 21
osób kwestowało, by pomagać innym.
Byli to nauczyciele: G. Semenowicz,
K. Suchomska – Semenowicz, E.
Hołota,M. Wiktorska, A. Tokarska oraz
H. Dziedzic. Do akcji włączyli się
również uczniowie:A. Dominiak, T.
Kozera, A. Traczyk, A. Górecka, C.
Rynkun, K. Barska, A. Zmaczyński, B.
S ę d z i c k i , A . K l u c z y ń s k a , P.
Mioduszewski, A. Kwaśniwski, K.
Sypek, D. Sikorski, R. Kubacki i A.
Świeboda.W świetnych humorach
wytrzymaliśmy niezbyt sprzyjającą
pogodę i do późnych godzin
popołudniowych liczyliśmy pieniądze.
Zebraliśmy ponad 3 tys. złotych oraz
bardzo dużo monet w obcych walutach,
których wartość będzie przeliczana
przez Bank SA.

Pożyteczne ferie 2014

Zakończyła się kolejna edycja konkursu
grantowego Pożyteczne Ferie 2014 pod
hasłem: „Nie zapominajmy o naszych
sąsiadach”, organizowanym przez
Fundację Wspomagania Wsi. Na konkurs
wpłynęło 306 wniosków z czego 153
zostało nagrodzonych. Miło nam
poinformować, że wśród laureatów
znalazła się świetlica wiejska w Dobrowie.
Zadaniem uczestników projektu będzie
zorganizowanie pomocy dla najstarszych i
najbardziej potrzebujących mieszkańców
wsi (starszych, niepełnosprawnych)
polegającej na np. sprzątaniu, zrobieniu
zakupów, naniesieniu opału czy wyjściu na
spacer. Ponadto zorganizowane zostaną
różnego rodzaju zajęcia wypoczynkowe.
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WYNIKI KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZĄ
ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ POSESJI NA TERENIE
GMINY TYCHOWO W ROKU 2013/2014”
Celem ogłoszonego konkursu było Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych
wyłonienie najładniejszej i najciekawszej nieruchomości:
dekoracji świątecznej w obrębie całej posesji 1. Bukówko 19/2 – Tadeusz Bartczak.
o r a z w y ł o n i e n i e n a j ł a d n i e j s z e j i 2. Bukówko 21/1 – Anna, Jacek
najciekawszej dekoracji świątecznej Chmielewscy.
zainstalowanej na obiektach firm i 3. Tychowo, ul. Wolności 39 – Beata i
instytucjach, jak również wzbogacenie i Wiesław Ostrysz.
uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Tychowo 4.Tychowo, ul. Wolności 23 – Beata Sawosz.
w okresie świąt Bożego Narodzenia i 5. Tychowo, ul. Parkowa 6 – Krystyna Sabla.
Nowego Roku, promocja pomysłowości oraz 6. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie ul.
nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych Wolności 7.
posesji mających na celu podkreślenie 7. Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
radosnego nastroju w okresie świąteczno- Komunalnej ul. Leśna 21,Tychowo
noworocznym. Do konkursu przystąpić 8. Gminne Przedszkole Dębowa Chatka w
m o g ł a o s o b a f i z y c z n a w ł a d a j ą c a Tychowie, ul. Mickiewicza 1.
nieruchomością zabudowaną budynkiem 9. Szkoła Podstawowa w Tychowie ul.
jednorodzinnym, jak również osoba Dworcowa 11.
władająca - osoba prawna (władająca firmą Wszystkie karty zgłoszeniowe zostały
lub instytucją) położoną na terenie gminy złożone w terminie ustalonym w regulaminie
Tychowo, który zgłosiła do Urzędu konkursu. Komisja uznała, że wszystkie
Miejskiego swój udział, na karcie spełniają warunki konkursu i przyznała
zgłoszeniowej w terminie do 20 grudnia następującą punktację:
2013 roku. W dniu 3 stycznia 2014 r. Komisja
W Kategorii: Posesje i zagrody osób fizycznych:
Nieruchomość
Bukówko 19/2
Bukówko 21/1
Tychowo, ul. Wolności 39
Tychowo, ul. Wolności 23
Tychowo, ul. Parkowa 6

Średnia liczba punktów
50,00
68,33
50,33
98,66
73,00

W Kategorii: Obiekty firm i instytucji:
Nieruchomość
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej
Gminne Przedszkole Dębowa Chatka w Tychowie
Szkoła Podstawowa w Tychowie

Średnia liczba punktów
80,50
34,00
71,00
82,33

Będą kolejne place zabaw i świetlica.
DO MIESZKAŃCÓW TYCHOWA
Podpisano umowy na 2014 r.
promocja na podłączenie telewizji kablowej i internetu

W grudniu 2013 r. Pani Burmistrz Elżbieta
Gumińska - Wasiak podpisała trzy umowy z
Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W ramach projektów wybudowane
zostaną 4 place zabaw w miejscowościach
gm. Tychowo tj.: Trzebiszyn, Stare Dębno,
Wi c e w o , D r z o n o w o B i a ł o g a r d z k i e .
Dofinansowana również zostanie
przebudowa budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osówku. W projekcie
przewidziano dobudowę sali integracji
pełniącą rolę świetlicy wiejskiej wraz z
wyposażeniem dla mieszkańców Osówka i
Wicewa oraz ogrodzenie boiska wiejskiego w
Dobrowie. Łącznie projekt opiewa na ok. 600
tys. zł z czego otrzymamy 80%
dofinansowania. Inwestycje planujemy
zrealizować latem bieżącego roku.

Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
informuje, ze rozpoczęliśmy prace związane
z budową sieci telewizji kablowej
(możliwość odbioru telewizji analogowej lub
cyfrowej) i internetowej - prędkość od
20Mb/s, nielimitowany, stały dostęp.
Telewizja cyfrowa to 190 programów w
cyfrowej jakości obrazu.
W ramach ogłoszonej promocji dla każdego
abonenta podłączenie do sieci - 3 miesiące
gratis, podłączenie do telewizji i internetu 6 pierwszych miesięcy gratis.
Sygnał możliwy do odbioru w maju/czerwcu
br. Tymczasowe biuro obsługi znajduje się w
GOKI w Tychowie, (od 3 lutego) czynne w
każdy wtorek 13.00 - 16.00 lub w
Białogardzie, ul..Kochanowskiego 26,
poniedziałek-piątek 9.00-17.00, tel. 94 312
3 5 7 8 , w w w. b t k . n e t . p l , e - m a i l :
btkbiuro@btk.net.pl
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Szkolne świętowanie, czyli „Jasełka z Małym Księciem
Ostatni dzień przed feriami świątecznymi, tj.
piątek 20.12.2013 r. upłynął w naszej szkole w
prawdziwie świątecznej atmosferze. O godz.
11.30 uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły i zaproszeni
rodzice zasiedli w holu, aby obejrzeć
przedstawienie świąteczne pt.: „Jasełka z
Małym Księciem”, które przygotowali
członkowie Koła Artystycznego pod
kierunkiem P. K. Jabłońskiej i księdza R.
Stasiejko. Już w okresie adwentowym w
uroczysty nastrój świąt wprowadzały nas
kolędy polskie, których mogliśmy słuchać
podczas przerw. Przedstawienie, którego
scenariusz został oparty na tekście pod tym
samym tytułem rozpoczęło się konferencją
diabłów – biznesmenów, którzy postanowili
ukraść ludziom czas, by zapomnieli o tym, co

najważniejsze – o miłości do Boga i do siebie
nawzajem. W następnej scenie pojawił się
Mały Książę, który szukał na Ziemi
prawdziwej przyjaźni i miłości. Nie znalazł jej
w Somalii, gdzie głodują dzieci, nie znalazł też
w ogarniętej wojną Syrii. Przyglądał się życiu
dzieci, młodzieży i dorosłych, także tych z
Dobrowa i okazało się, że są oni skupieni tylko
na sobie. W tym momencie została odsłonięta
szopka, w której leżało małe Dzieciątko –
symbol prawdziwej miłości. Uwagę widzów
przykuły oczywiście główne postacie – Mały
Książę – C. Rynkun i narratorzy – A. Traczyk i
A. Traczyk. Aktorskie zacięcie prezentowali
również inni uczestnicy: B. Jakubiec, A.
Dominiak, P. Jankowski, A. Zmaczyński, Sz.
Traczyk, B. Surdyk, M. Kubacki, T. Kozera, B.
Sędzicki oraz Aniołki. Podziw wzbudzili

ANDRZEJKI - CZAS WRÓŻB
Nalewajcie wosku na wodę, Ujrzyjcie swoją przygodę…
Wieczór Andrzejkowy, obchodzony zwykle w wigilię św. Andrzeja w tym roku w naszej
szkole przybrał formę Andrzejkowych Wróżb. Uczniowie uczcili tradycyjny zwyczaj
„przepowiadania przyszłości” i wybrali ku temu przedpołudnie 29 listopada. Wróżki
wprowadziły zebranych w tematykę obchodów Andrzejek oraz
przybliżyły sylwetkę św. Andrzeja, patrona dziewcząt. Na uczniów czekały specjalnie
przygotowane na tę okazję wróżby. Każdy mógł „poznać swoją przyszłość” dzięki m. in.
wróżbom z kubeczków (wylosowane przedmioty symbolizowały dalsze życie, np.
pierścionek – oznacza w przyszłości małżeństwo, moneta – bogactwo, klucze – dobrobyt,
szczęście, cukierek – dobre i słodkie życie). Jednymi z najbardziej obleganych stanowisk
okazały się te, przy których można było wylosować sobie zawód, czy poznać imię
przyszłej sympatii.
Przez cały czas uczniowie naszej szkoły bawili się w rytm skocznej muzyki. Na
zakończenie wspólnych wróżb Wróżki życzyły wszystkim spełnienia marzeń i częstszych
pobytów w Krainie Fantazji.

Góra Grosza 2013
Sam tytuł akcji jest niezwykle
zachęcający – przekonuje o tym, że z
drobiazgów powstanie coś, co
ogromem swych rozmiarów zwraca
uwagę każdego. Wystarczy mały gest
dobrej woli, aby stać się współtwórcą
czegoś wielkiego. Nam się udało.
Dzięki zaangażowaniu uczniów jak i
pomocy ze strony nauczycieli
byliśmy świadkiem tego wydarzenia.
Wzięliśmy udział w kolejnej edycji
ogólnopolskiej akcji, której
organizatorem jest Towarzystwo
NASZ DOM. Jej celem jest pomoc
dzieciom pozbawionym możliwości
wychowywania się w rodzinnym
domu. Nasi uczniowie zebrali 225. 03
zł. Oznacza to, że średnio każdy
przekazał 1.25 zł.
Tegoroczna Góra Grosza w Dobrowie
składała się z różnych monet.
Serdecznie dziękujemy za włączenie
się w akcję. Informacje na temat sum
uzbieranych przez klasy pozostają do
wglądu u opiekunów Samorządu
Uczniowskiego.

KOMUNIKAT ZARZĄDU
KOMITETU NA RZECZ
REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W TYCHOWIE

KOMUNIKAT NR 1 z 20.1.2014 r.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w
okresie od 16-12-2013 r. do 20-01-2014 r. na
nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1.11 wpłat indywidualnych - 2.060,00 zł
(w tym 3 z Wrocławia i 1 z Lęborka)
2.Wpłaty za pośrednictwem ks. Proboszcza 1.700,00 zł
3.Kwesta 19-01-2014 r.
- 1.717,80 zł
4.Zbiórka 7 i 8 – 12-2013 r. - 225,42 zł
5.Składki członkowskie - 300,00 zł
6.Odsetki bankowe
- 837,54 zł
Razem:
- 6.840,76 zł
Stan konta na dzień 20-01-2014 r.
- 454.951,67 zł
Przewodniczący Komitetu

Pastuszkowie, chłopcy „pełni energii”, którzy
klęczeli przed Jezusem całe przedstawienie!
Podkreślić należy wkład pracy P. K.
Jabłońskiej i P. M. Niemiec w wykonanie
gazetki
i szopki, skomplikowanej „budowli” z drabiny
i słomianek. Wyglądała jak prawdziwa!
Występ został nagrodzony brawami, bo jego
treść była zrozumiała zarówno dla maluchów,
jak i młodzieży gimnazjalnej, która mogła
odnaleźć wiele ukrytych w nim znaczeń. Po
podziękowaniach i życzeniach Pani Dyrektor i
ks. Proboszcza dla całej szkolnej społeczności,
uczniowie udali się do klas, aby złożyć sobie
nawzajem życzenia podczas wigilii klasowych
i wręczyć wymarzone prezenty.

Najstarsza
mieszkanka
Trzebiszyna
3 stycznia Pani Genowefa Więcek
ukończyła 90 lat. Z tej okazji Sołtys wraz z
Radą Sołecką odwiedzili Naszą babcię
Gienię w domu. Delegacja złożyła Naszej
Jubilatce życzenia, wręczyła bukiet
kwiatów i pyszny tort. Wzruszona
Jubilatka ugościła ich szampanem i
tortem.
Pani Genowefa Więcek z domu Barycka
urodzona 03.01.1924r. w Kowali.
Pochodzi z wielodzietnej rodziny.
Ukończyła 4 oddziały szkoły. W wieku 18
lat poznała męża i wyszła za mąż. W roku
1947 wraz z mężem i córką przyjechała na
zachód i zamieszkała w Trzebiszynie.
Prowadzili 11 hektarowe gospodarstwo,
oprócz tego mąż pani Gieni pracował jako
szewc. Pani Gienia dochowała się
siedmioro dzieci (w tym sześć córek i
jednego
syna). Doczekała się
dziewiętnaścioro wnuków i trzynaścioro
prawnuków. Mąż Pani Gieni zmarł w
2009r. w dzień jej urodzin. Obecnie
mieszka z synem i Jego rodziną. Aktualnie
nasza babcia Gienia sama gotuję, czyta
gazety i rozwiązuje krzyżówki.

Bronisław Gajewski
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Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.
Wymagane dokumenty. Niezbędne
dokumenty, które należy dołączyć do
wniosku o przyznanie zryczałtowanego
dodatku energetycznego: kopia umowy
kompleksowej (umowa na przesyłanie i
sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej (umowa na
sprzedaż energii elektrycznej). Decyzja w
sprawie zryczałtowanego dodatku
energetycznego podlega opłacie
skarbowej. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1
pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
(t. j. z 2012 r. poz. 1282)
o opłacie
skarbowej. Opłacie skarbowej w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji
publicznej podlegają czynności urzędowe
(w tym decyzje), dokonywane na podstawie
zgłoszenia lub na wniosek, dla których w
Części I Załącznika do Ustawy zostały
określone stawki opłaty skarbowej.
Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej
stawki, podlegają opłacie skarbowej w
wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika
do Ustawy), jeżeli mają do nich
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267)
kodeksu postępowania administracyjnego.
Stawka ta ma zastosowanie w przypadku,
gdy na wniosek zainteresowanego
podmiotu wydawana jest decyzja
administracyjna, która nie stanowi
zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a

WYSTAWA PRAC
HANNY ŻYWICKIEJ

W dniu 23 stycznia w Izbie Tradycji
Regionalnej przy Placu Wolności 4-5
(Muzeum) otwarto wystawę prac
Hanny Żywickiej, artystki na stałe
mieszkającej w Pobądzu. Wystawa
"Wgląd w przestrzenie, które na co
dzień nie są zauważalne, a może nie
zauważane tylko", to prezentacja
malarstwa, grafik, tkanin i instalacji
stworzonych przez artystkę. Wystawa
można oglądać w ITR od 23 stycznia
2014 do 28 lutego 2014 od wtorku do
piątku w godz. 11:00 - 16:00
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ponadto nie jest objęta innymi opłatami o
charakterze publicznoprawnym lub nie jest
od takich opłat zwolniona. Zgodnie z art. 5d
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, dodatek energetyczny
przyznaje się w drodze decyzji na podstawie
przepisów Ustawy kodeks postępowania
administracyjnego i tym samym podlega
ona opłacie skarbowej na podstawie
wskazanych wyżej przepisów Części I ust.
53 Załącznika do Ustawy, w wysokości 10
zł. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu
Gminy Tychowo w banku Spółdzielczym w
Białogardzie Oddział w Tychowie NR: 83
8562 0007 0050 0050 2000 0020.
Inne informacje:
• Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w
sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia
2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość
zryczałtowanego dodatku
energetycznego za okres od 1 stycznia
2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez
osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do
4 osób - 15,77 zł. miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co
najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.
• Wysokość zryczałtowanego dodatku
energetycznego za okres od 1 maja 2014 r.

do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona
przez ministra właściwego do spraw
gospodarki w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30
kwietnia 2014 r.
• Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1
stycznia 2014 r. będzie przysługiwał
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej,
czyli osobie pobierającej dodatek
mieszkaniowy.
• Zryczałtowany dodatek energetyczny
wypłacają gminy w terminie do dnia 10
każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem
miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany
dodatek energetyczny wypłaca się do dnia
30 stycznia danego roku.
• Zryczałtowany dodatek energetyczny
może być wypłacony:
1.na rachunek bankowy osoby
wnioskującej;
2. w kasie.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd
Miejski w Tychowie, pokój nr 2 w
godzinach od 730 do 1530, od poniedziałku do
piątku. Pełnej informacji na temat zasad
przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także
druki wniosków o przyznanie
zryczałtowanego dodatku energetycznego
można uzyskać również na stronie
internetowej www.bip.tychowo.pl.

Stroiki bożonarodzeniowe
18.12.2013r. w Świetlicy w Warninie odbył się kurs wykonywania stroików
bożonarodzeniowych. W jednodniowych zajęciach uczestnicy kursu zapoznali się z
tajnikami tworzenia dekoracji i ozdób, które trafiły na świąteczne stoły. W szkoleniu
zorganizowanym przez ODR Białogard wzięła udział liczna grupa osób z naszej
miejscowości. Kurs oprowadziła wykwalifikowana instruktorka z Koszalina.
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22 stycznia uroczyście obchodziliśmy Święto Babci i Dziadka
W każdej grupie wiekowej
przedszkolaki przedstawiły program
artystyczny, który nagrodzony był
dużymi brawami. Twarze gości
zdradzały wzruszenie, radość i dumę z
występów swoich wnucząt. Babcie i
dziadkowie obdarowani zostali
drobnymi upominkami oraz całusami i
uściskami kochanych maluchów.
Dziadkowie i babcie chętnie brały
udział w zabawach ruchowych i
konkursach ze swoimi pociechami. Dla
takich chwil warto organizować takie
spotkania. Bardzo dziękujemy
wszystkim babciom i dziadkom za
tak liczne przybycie oraz rodzicom
za pomoc w zorganizowaniu tej
uroczystości.

Uwaga!!
Informujemy, że w dniach od 01.03
do 31.03.2014r prowadzone będą
zapisy dzieci do Gminnego
Przedszkola Dębowa Chatka w
Tychowie, do wszystkich grup
wiekowych. Prosimy o odbieranie
kart zgłoszeń.

Spotkanie wigilijne
18 grudnia w przedszkolu odbyło się
Spotkanie Wigilijne. Uroczystość rozpoczęła
się przedstawieniem wigilijnym
zorganizowanym przez grupę 5-6 latków pod
opieką p. Doroty Potocznej. Z ogromną
starannością przygotowane jasełka zachwyciły
publiczność zgromadzoną w przedszkolu.
Dzieciom kibicowali zaproszeni goście, pani
Burmistrz Elżbieta Gumińska-Wasiak, ksiądz
proboszcz Andrzej Sołtys, Przewodniczący
Rady Miejskiej Bronisław Gajewski, dyrektor
GOK Rajmund Wasiak, przedstawiciel Rady
Rodziców p. Karolina Szyderska,
przedstawiciel Nadleśnictwa Tychowo p.
Dariusz Lenio oraz dzieci i cały personel
przedszkola. Mali aktorzy, we wspaniałych
strojach przygotowanych przez rodziców,
prezentowali się doskonale. Ciekawie
przygotowana scenografia przygotowana
przez p. Dorotę Potoczną i p. Małgorzatę
Zienkiewicz, pięknie wykonane kolędy i
pastorałki oraz wiersze wprawiły wszystkich w
dobry, przedświąteczny nastrój. Następnie
wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem i
złożyliśmy życzenia oraz zasiedliśmy do stołu
by skosztować smacznego barszczu i
pierogów. Na zakończenie uroczystości dzieci
otrzymały świąteczne słodkie upominki od
pani Burmistrz i zaproszonych gości.
W tym dniu w całym przedszkolu rozlegał się
śpiew kolęd. Spotkanie wigilijne przebiegało
w miłej, rodzinnej i świątecznej atmosferze.
Takie chwile pozostają na długo w pamięci
wszystkich. Serdeczne podziękowania dla
rodziców za pomoc w zorganizowaniu
jasełek.

Konkurs GOK rozstrzygnięty
17.12.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie rozstrzygnięty został konkurs
plastyczny pt.: „ Czy widziałeś Świętego Mikołaja?”. Konkurs skierowany był do dzieci i
młodzieży uczęszczającej w zajęciach świetlicowych na terenie gminy Tychowo. Po
dokonaniu przeglądu i oceny prac komisja konkursowa powołana przez Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury postanowiła przyznać nagrody rzeczowe w następujących
kategoriach: Przedszkole: I m-ce Wiktoria Szczęk- Kowalki, II m-ce Szymon BaruchaSadkowo, III m-ce Wiktoria Szotowicz- Sadkowo. Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymali: Jakub Barucha- Sadkowo, Jakub Dorosiński- Sadkowo, Michał MisiakSadkowo. Uczniowie klas I-III: m-ce I Krzysztof Król- Pobądz, m-ce II Dawid
Łuczyniec- Sadkowo, m-ce III ex aequo: Oskar Dorosiński- Sadkowo, Wiktoria NowakTrzebiszyn, Bartłomiej Pałyga- Warnino, Jakub Gałecki- Warnino. Wyróżnienie
otrzymała Kornelia Leszczyńska- Dobrowo. Uczniowie klas IV-VI: I m-ce Paulina
Tereszczyn- Pobądz, II m-ce Ewelina Franielczyk- Tychowo, III m-ce ex aequo: Zuzia
Podstawska- Tychowo, Teresa Terka- Tychowo, Zbigniew Król- Pobądz, Julia
Szotowicz- Sadkowo, Filip Tereszczyn- Pobądz. Wyróżnienie otrzymały: Oliwia
Jeremicz- Trzebiszyn, Kinga Hyjek- Sadkowo. Uczniowie gimnazjum: I m-ce Lucyna
Król- Pobądz, II m-ce Szymon Mazurkiewicz- Kowalki, III m-ce Klaudia KubiczekTychowo. Wyróżnienie otrzymali: Adrian Szczęk- Kikowo, Weronika Witczak- Kikowo.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w
kolejnych konkursach.
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Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej
13.01.2014 r. drużyna chłopców ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie
uczestniczyła w Mistrzostwach Powiatu w Mini
Piłce Siatkowej. Nasz zespół w zawodach
zaprezentował się bardzo dobrze i po dwóch
zwycięstwach zajął pierwsze miejsce w turnieju.
Dzięki temu zwycięstwu Szkoła Podstawowa w
Tychowie będzie reprezentowała Powiat
Białogardzki w Finałach Regionalnych, które
odbędą się w lutym. Sp. Tychowo 2:1 Sp. Karlino Sp.
Tychowo 2:0 Sp. Rogowo. Skład zwycięskiej ekipy:
Adamowicz Marcel, Mesjasz Patryk, Beśka
Przemysław, Rękas Karol, Glugla Artur, Nymka
Ariel, Czuchrak Adrian, Pawelski Patryk, Banaś
Kacper, Sypek Łukasz, Gałan Patryk. Opiekun
Paweł Drozdowski .

Są pieniądze dla rolników, którzy chcą
skorzystać z preferencyjnych kredytów
bankowych
W 2014 roku będą dostępne w bankach
współpracujących z ARiMR kredyty w których
spłacie pomoże Agencja. ARiMR poinformowała
20 stycznia 2014 r. współpracujące z nią banki, że
limit dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych,
które będą udzielane w I kwartale 2014 roku
wynosi 7,4 mln zł. Oznacza to, że banki mogą
udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok.
750 mln zł. Rolnicy, którzy są zainteresowani
takimi kredytami mogą składać wnioski o ich
przyznanie w następujących bankach: Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A.,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank
Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao
S.A. W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być
udzielane w ramach następujących linii
kredytowych: młody rolnik (nMR), linie branżowe
(nBR), na inwestycje w zakresie nowych
technologii produkcji (nNT), podstawowa (nIP),
dla grup producentów rolnych (nGP).
Atrakcyjność takich kredytów inwestycyjnych
polega na tym, że oprócz tego iż są niżej
oprocentowane od kredytów komercyjnych, to
dodatkowo w ich spłacie pomaga Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wsparcie ARiMR polega na tym, że płaci za
rolnika część należnego bankowi oprocentowania,
a rolnik pokrywa jedynie 3% należnych bankowi
odsetek. Więcej informacji na temat kredytów:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/
banki-wspolpracujace-z-arimr-uruchomiawkrotce-trzy-linie-kredytowe-kopiuj-1.html
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w
Białogardzie Andrzej Adamczewski
6

GBŚ.6840.2.2013.KM
Burmistrz Tychowa
O G Ł A S Z A
III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość własna Gminy Tychowo, stanowiąca
nieruchomość lokalową nr 5 o powierzchni 57,50 m2, z przynależną piwnicą o powierzchni
18,00 m2 z udziałem 208/1000 do gruntu i części wspólnych, położoną w Tychowie przy
ulicy Kościelnej 1, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 54, o powierzchni 0,1800
ha, w obrębie ewidencyjnym 001 miasto Tychowo, gmina Tychowo, powiat białogardzki,
województwo zachodniopomorskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie
prowadzi księgę wieczystą nr 32435 dla lokalu oraz 31698 dla całej nieruchomości. Lokal
mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, 2 przedpokoi i sieni. Lokal
położony jest na I piętrze i poddaszu pięciorodzinnego budynku mieszkalnego. Otwarcie
części jawnej przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie w
dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 1000. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część
jawna odbywa się w obecności oferentów. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać
przy sobie: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne
dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby
wpłynęła tylko jedna oferta spełniające warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Termin niejawnej części przetargu komisja przeprowadzająca przetarg ustali w dniu
otwarcia części jawnej przetargu .W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cenę wywoławczą w przetargu stanowić będzie kwota 25.110,00 zł + 23 %VAT (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy sto dziesięć złotych 00/groszy + 23 % VAT). tj . kwotę 30.885,30
zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy)
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Tychowo , przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem A 39 MN,
U, UZ – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest: wpłacenie w terminie do dnia 24 lutego 2014 r. na konto Urzędu Gminy
Tychowo Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział Tychowo nr 10 8562 0007 0050 0050
2000 0170 wadium w kwocie 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych
00/groszy),złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Tychowo w terminie do 24
00
lutego 2014 r. do godz. 15 . Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
lokalowej przy ul. Kościelnej w Tychowie.”
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz
siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty,
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.Oferent może złożyć tylko
jedną ofertę.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się do dnia 21 lutego 2014 r. w
Urzędzie Miejskim w Tychowie, w godz. 8.00 – 15.00 w pokoju nr 17. Osobie, która
wycofa się z przetargu przed jego otwarciem wpłacone wadium zostanie niezwłocznie
zwrócone. Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zostanie niezwłocznie po
przetargu zwrócone. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę nabycia nieruchomości stanowić będzie kwota,
jaka została osiągnięta w przetargu. Powyższą kwotę należy uiścić 7 dni przed datą
zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy
notarialnej. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej, Burmistrz Tychowa odstąpi od sprzedaży, a wpłacone wadium ulegnie
przepadkowi. Komisja przeprowadzająca przetarg ma prawo odmówić przystąpienia do
części niejawnej przetargu osobom, których zgłoszenia:
a) nie odpowiadają warunkom przetargu,
b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
c) nie zawierają danych zawartych w pkt 11 lub dane są niekompletne oraz nie zawierają
dowodów, o których mowa w pkt 12.
d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.
20. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez
wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

KICI, KICI, BOOM !!! , CZYLI PASOWANIE NA WESOŁO

29 listopada br. w szkole w Dobrowie odbyły się OTRZĘSINY, CZYLI PASOWANIE NA
WESOŁO. Zgodnie z tradycją szkoły, miały one na celu przyjęcie uczniów klasy I do grona
społeczności gimnazjalnej. Tegoroczna impreza integrowała młodzież poprzez wspólną
kulturalną zabawę, propagowała właściwe formy zachowania podczas imprez szkolnych.
Pierwszoroczni musieli pokonać wiele trudności, by udowodnić swoją gotowość bycia
gimnazjalistą. Organizatorzy, czyli trzecioklasiści pod opieką P. K. Jabłońskiej,
przygotowali wiele pomysłowych konkurencji, zadań i atrakcji. Oczywiście nie mogło
zabraknąć picia mleka z miseczki, zjedzenia ,,ostrej” kanapki, trudnych pytań np. o numer
pokoju nauczycielskiego, ilość łazienek na terenie szkoły. Były też konkurencje sportowo –
siłowe, plastyczne oraz rozrywki umysłowe. Pierwszoklasiści wykazywali się swoją
wiedzą i umiejętnościami, rozwiązywali zagadki i wykonywali polecenia prowadzących; A.
Traczyk i B. Jakubiec. Po podliczeniu wyników okazało się, że z kotologii najmłodsi
gimnazjaliści spisali się znakomicie. Publiczność wszystkich nagrodziła gromkimi brawami
uznając, że od dziś mogą się nazywać pełnoprawnymi gimnazjalistami.
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Załącznik do Zarządzenia nr 72/13 Burmistrza Tychowa z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu
i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących mienie Gminy Tychowo przeznaczone do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr.102, poz. 651 z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego następujące nieruchomości:

Lp.

1.

2

Położenie
nieruchomości
Osówko
działka nr 28
o pow. 1,95 ha

Osówko
działka nr 46
o pow. 1,43 ha

3
Warnino
działka 148/4
o pow. 0,3203 ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Wysokość rocznego
czynszu dzierżawy
wyrażony
w dt pszenicy

Termin
trwania
dzierżawy

Termin
wnoszenia
opłat

2 lata

Za I półrocze do
15 sierpnia
Za II półrocze do
15 lutego

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
Opisana w ewidencji
gruntów jako RIV a,
RIVb, RV

Kompleksy
glebowe
o najwyższej
przydatności
rolniczej.

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
Opisana w ewidencji
gruntów jako RIV a

Kompleksy
glebowe
o najwyższej
przydatności
rolniczej.
Pozostałe
tereny rolne.

4,4650

2 lata

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
Opisana w ewidencji
gruntów jako S-RV

Pozostałe
tereny rolne.

1,2515

2 lata

4,4815

Zasady
aktualizacji
opłat
Cenę pszenicy
przyjmuje się na
podstawie średniej
krajowej ceny skupu
pszenicy publikowanej
przez GUS za każde
półrocze roku
kalendarzowego

Cenę pszenicy
przyjmuje się na
Za I półrocze do
podstawie średniej
15 sierpnia
krajowej ceny skupu
Za II półrocze do
pszenicy publikowanej
15 lutego
przez GUS za każde
półrocze roku
kalendarzowego
Cenę pszenicy
przyjmuje się na
Za I półrocze do
podstawie średniej
15 sierpnia
Za II półrocze do krajowej ceny skupu
pszenicy publikowanej
15 lutego
przez GUS za każde
półrocze roku
kalendarzowego

Forma
zbycia

dzierżawa

dzierżawa

dzierżawa

Załącznik do Zarządzenia nr 2/14 Burmistrza Tychowa z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących mienie Gminy Tychowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr.102, poz. 651 z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego następujące nieruchomości:
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ODPADY – INFORMACJA
W związku z utrzymującymi się trudnymi
warunkami atmosferycznymi (niskie
temperatury, śnieg, oblodzenia, opady
marznącego deszczu) informujemy, że mogą
pojawić się czasowe utrudnienia w odbiorze
odpadów komunalnych, przede wszystkim z
nieruchomości oddalonych od głównych
dróg dojazdowych. Wszystkie zgromadzone
w tym okresie przez mieszkańców odpady
zostaną odebrane, gdy dojazd do
nieruchomości będzie możliwy. Apelujemy
do mieszkańców aby minimalizowali ryzyko
przymarzania odpadów do pojemników,
ponieważ uniemożliwia to ich opróżnienie.
Częstą przyczyną tego zjawiska jest
zalewanie gorącego popiołu wodą, który

następnie wrzucany jest do pojemnika. Taka
praktyka powoduje przymarzanie
znajdujących się odpadów do ścianek kubła i
problemy z jego opróżnieniem. Popiół należy
każdorazowo wystudzić, umieścić w worku a
następnie w pojemniku na odpady. Ryzyko
przymarzania odpadów do ścianek
pojemnika jest dużo mniejsze w przypadku,
gdy odpady znajdują się w workach.
Pamiętajmy również o tym, żeby
każdorazowo zamykać pokrywy
pojemników, aby nie dostał się do nich śnieg
ani deszcz. Przypominamy także o
konieczności wystawienia w dniu odbioru
pojemników z odpadami (pojemników oraz
worków) najpóźniej do godziny 7:00 rano.

Bierz sprawy w swoje ręce!
W imieniu Zarządu „GRYF” Dobrowo i swoim,
pragnę podziękować za pomoc mieszkańcom
Dobrowa: Markowi Pawłowskiemu, Kornelowi
Jagodzińskiemu, Bogdanowi Sojda, Teresie
Dąbrowskiej, Państwu Ewelina Marek Jakubiec,
Michałowi Germak, Piotrku Gruszeczka,
Zbigniewowi Rybarkiewiczowi, Andrzejowi
B o b e r, K a z i m i e r z o w i J a g o d z i ń s k i e m u ,
Przemysławowi Warda, Danucie Dąbrowskiej,
Państwu Marek Elżbieta Kłoszewscy, Magdzie
Broda, Grażynie Kubisz za pomoc i
sponsorowanie napoi, gwoździ, cementu i
transportu materiałów. Państwu Małgorzacie
Dariuszowi Jagodzińskim za materiały na ławki i
stoły. Zespołowi Ludowemu „Dobrowianki” za
pomoc i udział w imprezie. Pani Małgorzacie
Jagodzińskiej oraz Panu Zbigniewowi Cabaj za
zorganizowanie wystawy na otwarciu placu. Panu
Zdzisławowi Polkowi za wykonanie szyldu ZZS
„GRYF” Dobrowo. Dziękują Prezes Zbigniew
Rybarkiewicz oraz Radny Krzysztof Kubisz. Klub
pozyskał środki na ten cel z funduszu Nauka i
Wiedza dla Środowiska „Działaj Lokalnie”.

KOMU N I KAT
30.10.2013r. DECYZJĄ Starosty
B i a ł o g a r d z k i e g o
STOWARZYSZENIE SPORTOWE
B R Y D Ż Y S T Ó W P O W I AT U
BIAŁOGARDZKIEGO
„DAMA
PIK” zostało wpisane do ewidencji
uczniowskich klubów oraz
stowarzyszeń. W dniu 17 października
2013 roku w Centrum Kultury i
Spotkań Europejskich w Białogardzie
przy ulicy 1-go Maja 15 Walne
Zebranie Członków SSBPB „ DAMA
PIK ” dokonało wyboru swoich władz.
Stowarzyszenie jest organizacją
pozarządową i działa na obszarze RP w
oparciu o pracę społeczną członków i
realizuje swoje cele statutowe pod
wodzą Prezesa Andrzeja Kryń.
Serdecznie zapraszam wszystkich
sympatyków brydża, a w
szczególności młodzież do wstąpienia
w szeregi naszego stowarzyszenia.
Prezes. Kontakt: tel.662178108, lub
ssbpb@wp.pl .

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego
pochodzenia

Główny Inspektor Sanitarny i Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych OSTRZEGAJĄ przed kupowaniem i
spożywaniem alkoholu nieznanego pochodzenia przed spożywaniem
alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do
spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników
alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego
źródła.
4-15 ml (1 kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw
wzrokowy 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka
śmiertelna. Gdzie najczęściej występuje metanol:
w alkoholu
niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach) , w płynach do
spryskiwaczy, w denaturacie, w odmrażaczach do szyb, w
rozpuszczalnikach. Objawy zatrucia alkoholem metylowym: pierwsze
objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego
(etylowego), następnie pojawiają się: bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty,
silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca, senność,
śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia
zatrutego). Pierwsza pomoc: wezwać pogotowie ratunkowe , jeśli zatruty jest przytomny: wywołać u
niego wymioty, podać do picia 1 szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki), jeśli nie ma
wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w 1 szklanki wody.
W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala
lub wezwać pomoc TEL: 999, 997 lub 112
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Sprzedam - kupię - zamienię

• Sprzedam mieszkanie 85m2 przy
ulicy Dolnej 5 w Tychowie-do
częściowego remontu. Do mieszkania
przynależą dwie piwnice(łącznie
48m2). Cena 50.000 tel. kontaktowy
669-018-840;
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
(64,49m2) w Dobrowie. Do
mieszkania przynależą garaż i działka.
Cena do uzgodnienia. Kontakt 94 311
14 43, 696 072 817;
• Oferuję: Przewozy pasażerskie i
osobowe na trasach lokalnych i
dalszych ( Szczecin, Gdańsk itp.) tel.
kontaktowy: ??????
• Sprzedam działkę o powierzchni
1500m2 w Modrolesie. Na działce
znajduje się budynek mieszkalny ( nr
domu 12/1) o powierzchni 60m2. Tel.
94 31 114 55;
• Sprzedam mieszkanie przy ul.
Kochanowskiego w Tychowie (parter)
o powierzchni 39,4m2. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki. Do mieszkania przynależą:
piwnica i garaż. Tel. kontaktowy: 94
311 50 79, 501 667 710;
• Zamienię 3-pokojowe mieszkanie
przy ul. Mroczkiewicza w Tychowie
na jednopokojowe na osiedlu
Kochanowskiego. tel. 798-765-116.
Państwo
Janina i Bronisław Zawadzcy
Z okazji diamentowych godów
najserdeczniejsze gratulacje oraz
życzenia spokoju, pomyślności
i zdrowia na dalsze lata wspólnego
życia składają dzieci wnuczki
i prawnuczki.

LEGALNA PRACA
W NIEMCZECH
opieka nad osobami starszymi

512 585 110
94 340 80 45
-darmowe kursy z jęz. niemieckiego
-dla kobiet w wieku 18 - 65 lat
-załatwiam wszystkie formalności
-zapewniam dobre warunki pracy
i wysokie zarobki

poloniacare24@op.pl

Polonia CARE 24
ul. Wyszyńskiego 71, Szczecinek

