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Zabytkowa tablica
Tablicê z br¹zu przedstawiaj¹c¹ scenê piekieln¹ umie�cili na g³azie Niem-

cy przedwojenni mieszkañcy Tychowa jeszcze z XIX wieku. Po to, by zniechêca³a
przed grzesznym ¿yciem i sk³ania³a odwiedzaj¹cych groby bliskich do zadumy i
refleksji nad przemijaniem. Cenna pami¹tka przetrwa³a wojenn¹ zawieruchê i
jeszcze w latach piêædziesi¹tych zdobi³a g³az. Potem niespodziewanie zaginê³a.
Odnalaz³a siê w Niemczech, w tym roku zbieracz dzie³ sztuki spod Hamburga
zaoferowa³ kupno tychowskiej pami¹tki Gerhardowi Rülowowi dawnemu miesz-
kañcowi Tychowa, zaprzyja�nionemu od lat z w³adzami wsi, który interesuje siê
histori¹ i zbiera pami¹tki z przesz³o�ci. Niemiecki przyjaciel Tychowa podarowa³
w maju tablicê w³adzom. Ale nie jest to orygina³ tylko odlew-kopia z obawy przed
kolejn¹ kradzie¿¹. Napis na tablicy jest tylko w jêzyku niemieckim. Zosta³ przet³u-
maczony na polski i bêdzie wygrawerowany na tablicy, która zostanie umieszczo-
na przy g³azie. Bêdzie wykonana z materia³u, który nie jest przyjmowany w skupie
z³omu. Dora�nie zosta³o umieszczone na drzewie t³umaczenie tekstu w postaci
zalaminowaej kartki, dopóki nie bêdzie gotowa tablica.

   Zdjêcie z 1900 roku     Stan obecny

Kto w trakcie
dyskoteki

a kto po jej
zakoñczeniu?

Na ³amach naszej gazety za-
mieszczamy oficjalne wyst¹pienie wójta
Gminy Tychowo do komendanta powia-
towego Policji  w  Bia³ogardzie Pana Trze-
cineckiego dotycz¹ce bezpieczeñstwa
publicznego w naszej gminie.

"Zwracam siê do Pana o pomoc
w rozwi¹zaniu bardzo istotnego proble-
mu dla miejscowo�ci Tychowo, jakim s¹
organizowane dyskoteki w miejscowej

restauracji.
Nie mo¿na mieæ pretensji do w³a-

�ciciela o to, ¿e najgorszy element z oko-
licznych miast i miasteczek przyje¿d¿a
tu za³atwiaæ swoje porachunki. Mam rów-
nie¿ sygna³y, ¿e rozprowadza siê nar-
kotyki i inne �rodki odurzaj¹ce. Oficjal-
nie tego nikt nie potwierdza. Naj³atwiej
by³oby zamkn¹æ dyskotekê na jaki�
czas, ale ukarzemy wtedy w³a�ciciela i
pozbawimy go �ród³a zarobkowania.

Proponujê inne rozwi¹zanie,
mo¿e zbyt przesadzone, ale czy nie za-
planowaæ akcji, która odstraszy i tych
przyjezdnych, ale i miejscowych "rozbój-
ników". Mo¿na by³oby wylegitymowaæ
równie¿ uczestników dyskoteki i wszyst-
kich ma³olatów bêd¹cych w stanie nie-
trze�wym, b¹d� odurzonych innymi

�rodkami, zabraæ do Bia³ogardu lub
Koszalina. Nastêpnie wzywaæ rodziców
po odbiór swoich dzieci i od razu kiero-
waæ sprawy do s¹du o ukaranie.

Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci takie-
go uderzenia, to pozostaje tylko za-
mkniêcie dyskoteki, co robi siê najczê-
�ciej, bo to jest najprostsze.

Najgorsze jest to, ¿e takim dzia-
³aniem pokazujemy swoj¹ s³abo�æ.

Jestem gotowy na rozmowy i cze-
kam na jak¹kolwiek propozycjê rozwi¹-
zania tego problemu."

W³adze gminy, rozumiej¹c trud-
n¹ sytuacjê finansow¹ organów �ci-
gania, oczekuj¹ w³a�ciwej reakcji Po-
licji zgodnej z jej ustawowymi obo-
wi¹zkami.

Na Dzieñ Zaduszny...

Pochwa³a ziemi
i prochu
.........
Napijemy siê soku ziemi,
Napijemy siê zaraz, tu
Prosto z jej ust ro�linnych,
Z korzeni dobroczynnych,
U samego �ród³a snu

Bêdziemy p³ynêli z prochu w proch,
Z jednego istnienia w drugie,
Polami gêstemi,
£¹kami sutemi,
Przez d³ugie
Nikn¹ce smugi,
Po ziemi.

I nie poch³onie nas ciemno�æ i zaduch,
I robaczywy nie wessie nas loch:
Pop³yniemy z wiatrem w zieleni,
Na wieki wieczne w otwartej przestrzeni,
Obok matki naszej ro�linnej,
Obok mi³o�ci dobroczynnej,
Z tego �wiata w inny,
Z prochu z proch

Kazimierz Wierzyñski
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We wrze�niu koñczy siê sezon
trociowy dla wêdkarzy, a za-
czyna siê okres rzezi na Par-

sêcie i w jej dorzeczu. Nie znaczy to
wcale, ¿e wcze�niej k³usownicy �pi¹,
jednak w okresie wêdrówki tar³owej
rozpoczynaj¹ siê dla nich prawdziwe "
¿niwa" k³usownicze.

Jakie s¹ przyczyny tego zjawiska?
Przede wszystkim brak zainteresowania
i s³abo�æ w³a�ciciela wody, czyli pañ-
stwa. Ludzkie za� powody s¹ ró¿ne, jak
ró¿ne bywaj¹ charaktery (praktycznie k³u-
suj¹ wszyscy bez wyj¹tku, s¹ ludzie pro-
�ci, ale i wykszta³ceni, jak lekarze, na-
uczyciele, itd.)

Jedni nad wodê id¹ dla,, sportu "
inni  ¿eby mieæ po prostu na wódkê, wiêk-
szo�æ jednak  dla pieniêdzy i z chêci zy-
sku; w tej grupie mieszcz¹ siê ci najgro�-
niejsi, sprawcy najwiêkszych nieszczê�æ
naszych rzek - "faziarze, pr¹dziarze", czyli
ci bandyci, którzy pr¹dem z prymitywnych
przetwornic niszcz¹ wszystko, co ¿yje w
wodzie.

Za to wszyscy z³apani na gor¹cym
uczynku k³usownicy przed s¹dem twier-
dz¹, ¿e nie maj¹ co do garnka w³o¿yæ, bo
nie maj¹ pracy po upadku pegeerów, za
to maj¹ na alkohol, markowe ciuchy te-
lefony komórkowe...!?

Obra¿aj¹ naprawdê biednych lu-
dzi, którzy rzeczywi�cie z trudem wi¹¿¹

Wojna
na pomorskich rzekach

Przez trzy ostatnie miesi¹ce roku trocie wêdrowne,
³ososie morduje siê tysi¹cami. W "robocie" s¹ przede
wszystkim sieci, pr¹d elektryczny, szarparki, a nawet tak
archaiczne narzêdzia k³usownicze, jak o�cienie, grzebie-
nie, czy oczka. Wszêdzie tam, dok¹d w swojej wêdrówce
tar³owej, czêsto niestety ostatniej, pod¹¿aj¹ trocie i ³oso-
sie na tar³o czekaj¹ na nie " wyg³odnia³e" bandy z³odziei -
barbarzyñców.

koniec z koñcem, ¿yj¹c bardzo ciê¿ko, ale
uczciwie.

Zajmuj¹c siê zawodowo i spo-
³ecznie procederem k³usownictwa na
naszych wodach prawie od dziesiêciu lat
pozna³em bardzo dok³adnie �rodowisko
k³usownicze, zwi¹zane z nim problemy i
zasady, jakimi siê kieruje.

Niestety jak d³ugo bêdzie istnia³o
przyzwolenie spo³eczne dla tych zbrod-
niczych praktyk, tak d³ugo bêdzie istnia³o
k³usownictwo; mo¿liwo�æ nabycia ,,�wie-
¿ej rybki" po 5-8 z³/kg jest dla wielu ludzi
niezwyk³¹ okazj¹ i nikt siê nie zastana-
wia, sk¹d pochodzi ryba, w jaki sposób
zosta³a z³owiona, a nawet, czy naprawdê
jest �wie¿a i nadaje siê do spo¿ycia.

Niejednokrotnie sprzedawane
ryby s¹ po prostu w zaawansowanym
stopniu rozk³adu, szczególnie te sk³uso-
wane za pomoc¹ pr¹du elektrycznego,
który powoduje rozk³ad bia³ka, a spo¿y-
cie takich ryb w najlepszym wypadku
powoduje k³opoty ¿o³¹dkowe.

Wiedz¹ o tym m.in. mieszkañcy
Karlina, którzy ryb "po fazie" po prostu nie
kupuj¹, dlatego faziarze nie maj¹ rynku
zbytu i wo¿¹ ryby do innych miejscowo-
�ci m.in. Tychowa, Po³czyna Z. i innych.

Przestrzegam przed nabywa-
niem troci, ³ososi i pstr¹gów potokowych
od k³usowników, czy handlarzy rybami
(dotyczy to równie¿ sklepów) w tym okre-
sie, bowiem handel, sprzeda¿ i przetwór-
stwo tych ryb jest przestêpstwem, to
samo dotyczy osób nabywaj¹cych ryby,
kupuj¹ przecie¿  "owoce" pochodz¹-
ce z przestêpstwa, a wiêc staj¹ siê pa-
serami!

Za k³usownictwo grozi kara
grzywny, ograniczenia wolno�ci lub po-
zbawienia wolno�ci do lat dwóch.
Wszystkich zainteresowanych k³usow-
nictwem, jego zwalczaniem i informacja-
mi o problemie namawiam do wspó³-
pracy.

Telefony kontaktowe:

- Towarzystwo Mi³o�ników Parsêty z
siedzib¹ w Bia³ogardzie 0604939822,

- Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-
skiego w Koszalinie 342 50 66 lub
0602185102,

- Policja tel. alarmowe 112, 997.

Andrzej Wo³kowski

OLIMPIADA
DLA KOBIET

Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Tychowie wspólnie z
O�rodkiem Doradztwa Rolniczego w
Bia³ogardzie oraz Stowarzyszeniem

Inicjatyw Spo³eczno Gospodarczych w
Karlinie organizuje po raz IX Olimpia-
dê dla kobiet wiejskich z zakresu
gospodarstwa domowego i przed-
siêbiorczo�ci.

W tym roku impreza odbêdzie
siê w dniu 17 listopada. Wszystkie
chêtne panie mog¹ zg³aszaæ siê w se-
kretariacie szko³y lub w ODR Bia³o-

gard (pani Jadwiga Majewska).
W przypadku du¿ej ilo�ci

chêtnych pierwszeñstwo udzia³u
maj¹ panie, które nie bra³y udzia³u
we wcze�niejszych edycjach a w
dalszej kolejno�ci te uczestniczki,
które zajmowa³y dalsze miejsca we
wcze�niejszych edycjach.
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STYPENDY�CI
Z TYCHOWA
Zachodniopomorski Kura-

tor O�wiaty w dniu 4  pa�dziernika
2004 roku wrêczy³ najlepszym
uczniom szkó³ ponadgimnazjal-
nych regionu koszaliñskiego sty-
pendia Prezesa Rady Ministrów.
W�ród nagrodzonych byli ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Tychowie. Jacek Bod-
nar zosta³ nagrodzony jako najlep-
szy uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Tychowie a Ewa Sukiennik
jako najlepsza uczennica Liceum
Profilowanego w Tychowie.

NAGRODZENI
NAUCZYCIELE

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej Wójt Gminy Tychowo Je-
rzy ¯uk wrêczy³ nagrody dyrekto-
rom szkó³ gminnych  Jolancie
Pawlik, Renacie Ko³odziej i  Da-
riuszowi Michalakowi.  Wójt uho-
norowa³ równie¿ swoj¹ nagrod¹
Barbarê Grabarczyk za osi¹gniê-
cia sportowe jej podopiecznych.
Zgromadzeni w sali widowiskowej
TOK nauczyciele wys³uchali kon-
certu muzyki powa¿nej koszaliñ-
skiego kwartetu CON BRIO.

WYCIECZKA DO
O�RODKA EDUKACJI

EKOLOGICZNEJ

Urz¹d Gminy w Tychowie
zorganizowa³ dla dzieci ze Szko³y
Podstawowej wyjazd do O�rodka
Edukacji Ekologicznej w miejsco-
wo�ci Lipie. O�rodek po³o¿ony jest
w granicach Pojezierza Zachodnio-
Pomorskiego na wysoczy�nie mo-
renowej, u stóp  której p³ynie rzeka
Mogilica. Okolice Lipia nale¿¹ do
jednych z najbardziej malowni-
czych w tej czê�ci Województwa
Zachodniopomorskiego. Na prze-
strzeni kilkunastu kilometrów mo¿-
na prze�ledziæ wszystkie charakte-
rystyczne formy geomorfologiczne
dla krajobrazu polodowcowego.
Towarzyszy temu bogactwo form
przyrody, zarówno o¿ywionej (stare
drzewa, parki podworskie, stano-
wiska ro�lin rzadkich lub chronio-
nych, oczkowe zbiorowiska ro�lin-
ne) jak i nieo¿ywionej (prze³omy
rzek poprzez utwory polodowcowe,
g³azy narzutowe). Czas pobytu prze-
widziany jest na piêæ dni od ponie-
dzia³ku do pi¹tku.

SUKCESY
W POWIATOWYCH

BIEGACH PRZE£AJOWYCH
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Tychowie czwarty rok z rzêdu by³ or-

ganizatorem Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych dla szkó³
podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych. W tym roku wspó³-
udzia³ w organizacji mia³y Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Bia³ogardzie
oraz TKKF Bia³ogard. Uczestnicy zawodów rywalizowali na malowniczych trasach
w zabytkowym parku wokó³ budynków ZSP Tychowo. Z reprezentantów Gminy
Tychowo najlepiej spisali siê ch³opcy ze Szko³y Podstawowej w Tychowie (opie-
kun - pan Andrzej Chrzanowski) oraz ch³opcy z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Tychowie  (opiekun - pan Józef Grabarczyk), którzy odnie�li zwyciêstwa w
swoich biegach.

Zwyciêzcy ze szkó³ podstawowych otrzymali puchary Wójta Gminy
Tychowo, gimnazjalistom puchary ufundowa³ prezes TKKF Bia³ogard, natomiast
szko³y ponadgimnazjalne zosta³y nagrodzone pucharami Starosty Bia³ogardzkie-
go. Zwyciêzcy wszystkich biegów bêd¹ reprezentowaæ powiat bia³ogardzki w fina-
³ach wojewódzkich.
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BÊD¥ SZKOLENIA I OLIMPIADA
W listopadzie br. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce szkolenia organizowane przez

ZDR Bia³ogard: Wdra¿anie systemu kwotowania produkcji mleka w Polsce.
Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych.  Wybrane elementy Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego.

Zajêcia -  w Osówku w �wietlicy wiejskiej dnia 05.11.2004r i w Tychowie w
sali Urzêdu Gminy dnia 25.11.2004r.

Olimpiada dla kobiet i dziewcz¹t wiejskich   z  zakresu przedsiêbiorczo�ci
i gospodarstwa domowego. "Potrawy mojej babci" odbêdzie siê 17.11.2004r.
w Zespole Szkó³  Ponadgimnazjalnych w Tychowie.

Mamy nowy wóz stra¿acki

Nareszcie nowy wóz po¿arniczy,
"Magirus" (który zosta³ zakupiony ze �rod-
ków pozyskanych od Lasów Pañstwo-
wych oraz w³asnych)  ma nowe wyposa-
¿enie, w którego sk³ad wchodzi: radiote-
lefon przewo�ny, wê¿e po¿arnicze, pom-
pa p³ywaj¹ca itd. Zosta³o to sfinansowa-
ne ze �rodków OSP Tychowo z dofinan-
sowaniem Zarz¹du G³ównego ZOSP w
Warszawie. Z dniem 01.11.2004r. samo-
chód zostanie wprowadzony w podzia³
bojowy.

MEDALE
NAJM£ODSZYCH LEKKOATLETEK

 25 wrze�nia odby³ siê w Ko³obrzegu VI Memoria³ Micha³a Barty oraz Mi-
strzostwa Województwa w lekkiej atletyce w kategorii wiekowej dzieci. W zawo-
dach tych bra³y udzia³ zawodniczki ULKS G³az Tychowo dzia³aj¹cego przy Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Tychowie. Odnios³y one du¿y sukces zdobywaj¹c
cztery medale.

Zwyciêstwa odnios³y: Monika Machciñska w biegu na 60 metrów z wyni-
kiem 8,72 s. oraz Ilona Pergande w pchniêciu kul¹ z wynikiem 8,87 m. Drugie
miejsca wywalczy³y ¯aneta Witczak w biegu na 300 m.- 1.47,50 min. oraz Renata
£owivka w biegu na 600 m.- 1.51,69 min. w zawodach równie¿ bra³a udzia³ Justy-
na Pindor, która w skoku w dal zajê³a czwarte miejsce z wynikiem 4,44 m. Trene-
rem wszystkich zawodniczek jest pan Józef Grabarczyk.

UWAGA
MIESZKAÑCY
GMINY TYCHOWO!

Wa³êsaj¹ce siê psy zosta-
n¹ potraktowane jako bez-
pañskie i bêd¹ wy³apywa-
ne i przewo¿one do schro-
niska w Bia³ogardzie

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

o ochronie zwierz¹t
- Uchwa³a Nr XIII/150/2004 Rady

Gminy Tychowo z dnia 29 stycz-
nia 2004r. w sprawie ustalenia po-
stêpowania z wy³apanymi bez-
domnymi zwierzêtami, oraz art. 77
Kodeksu Wykroczeñ.

UWAGA:

W przypadku ustalenia opie-
kuna zwierzêcia, które zosta³o wy³a-
pane  koszt utrzymania oraz zapew-
nienie opieki weterynaryjnej ponosi
w³a�ciciel zwierzêcia w wysoko�ci
wydatków poniesionych przez Gmi-
nê, jest to koszt w wysoko�ci 300 z³
plus 200 z³ mandat karny.

Przystanek dla uczniów Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych kie-
runek SADKOWO - POB¥D� WARNI-
NO od dnia 02.11.2004r.  zostanie
przeniesiony pod Urz¹d Gminy Tycho-
wo natomiast kierunek DRZONOWO
- OSÓWKO DOBLE zostanie przenie-
siony na przystanek PKS przy poczcie.

Pierwszeñstwo maj¹ ucznio-
wie szkó³ podstawowych i gimna-
zjum, pozosta³e osoby zostan¹ zabra-
ne tylko w przypadku wolnych miejsc
w autobusie.

Przeniesiony
przystanek

PODZIÊKOWANIE

M³odzie¿ ze Smêcina dziêku-
je pani Genowefie Kuczmera za pre-
zenty na dyskotekê

OG£OSZENIA

Dam pracê
Zatrudniê osobê do prowadzenia Ka-
wiarenki kontakt Robert Radziuk
tel. 889-576-525

Sprzedam mieszkanie (w³a-
sno�ciowe bezczynszowe) Tychowo
ul. Ko�cielna o pow 57,50m2, dodat-
kowo piwnica 18m2 i pomieszczenie
gospodarcze
tel. 501-325-745

Sprzedam lokal 3-pokojowy
mieszkalny z gara¿em o pow. 65m2 i
15m2. I piêtro - osiedle Olimpijczyków
- Bia³ogard. Spó³dzielcze prawo w³a-
sno�ciowe - wpis w KW
tel. 605-321-589

Mieszkanie na sprzeda¿  60m2

Dobrochy 3/1 cena 350 z³/m2 , w³a-
sne podwórko.
tel. 604-071-296

Sprzedam mieszkanie (w³a-
sno�ciowe bezczynszowe niezad³u-
¿one) w Tychowie ul. Szczecinecka o
pow. 50,64m2

Dodatkowe informacje
pod nr tel. 094-31-15-305

Jesienny las


