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Impreza by³a zorganizowana z
du¿ym rozmachem. Ró¿norod-
no�æ atrakcji, jakie zapewnili or-

ganizatorzy, da³a ka¿demu mo¿li-
wo�æ spêdzenia tej s³onecznej,
wrze�niowej niedzieli w interesu-
j¹cy sposób. Choæ pod wieczór
aura nieco siê popsu³a, to i tak nie
przeszkodzi³o to mieszkañcom po-
wiatu w zabawie do 1.00 w nocy.

Uroczysto�ci rozpoczê³y siê o godz.
11.00 Msz¹ �w. w Ko�ciele parafialnym
w Karlinie. Wyj¹tkow¹ oprawê mszy sta-
nowi³ akompaniament Orkiestry Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej, która
nastêpnie poprowadzi³a ca³y orszak do-
¿ynkowy przez ulice miasta, a¿ na Sta-
dion. W orszaku ustawili siê mieszkañcy
wszystkich gmin z przyniesionymi przez
siebie wieñcami, zaproszeni go�cie oraz
pozostali uczestnicy obchodów. Po ofi-
cjalnym otwarciu i przywitaniu go�ci na-
st¹pi³y wystêpy zwi¹zane z tradycyjnym
obrzêdem do¿ynkowym oraz zwyczajo-

we dzielenie chleba. Wiele emocji do-
starczy³ Turniej Gmin, a w szczególno�ci
pierwsza konkurencja, w której w³oda-
rze gmin wykazywali siê umiejêtno�cia-
mi konstruktywnej wspó³pracy. Polega³a
ona na tym, ¿e burmistrz b¹d� wójt gmi-
ny budowa³ wie¿ê z cegie³ dostarczanych
mu przez jego zastêpcê. Tu najlepsze
okaza³y siê w³adze miasta Bia³ogard -
panowie burmistrzowie zbudowali naj-
wy¿sz¹ i do tego stabiln¹ wie¿ê.

Jednak w klasyfikacji generalnej
zwyciê¿y³a gmina Tychowo, w dogrywce
(rzut lotkami do celu) pokonuj¹c Miasto
Bia³ogard. Na trzecim miejscu uplasowa-

³a siê gmina Bia³ogard, a ¿yczliwi gospo-
darze ust¹pili miejsca na podium go-
�ciom.

Wybrane zosta³y równie¿ naj³ad-
niejsze wieñce. Nagrodzone zosta³y nie
tylko naj³adniejsze, w�ród których by³
wieniec z Bia³ogardu, Lubiechowa, Da-
szewa oraz Modrolasu, ale doceniono
trud wszystkich i ka¿dy, kto wykona³ wie-
niec, dosta³ nagrodê pieniê¿n¹.

Po turnieju miejsce na scenie za-
jê³y zespo³y muzyczne, które przygrywa-
³y wszystkim do tañca, a o godzinie 20.00
pojawi³a siê tu gwiazda programu: Ze-
spó³ "Czarno-Czarni".

By³o równie¿ ca³e mnóstwo atrak-
cji umieszczonych na ca³ym terenie sta-
dionu, a tak¿e poza nim: stoiska poszcze-
gólnych gmin, Nasze stoisko prezento-
wa³o siê bardzo okazale. Wystawione by³y
na nim produkty lokalnych przedsiêbior-
ców, którym serdecznie dziêkujemy za
pomoc.

Do¿ynki Powiatowe Karlino 2004

By³o podnio�le
i rado�nie!

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a wysta-
wa obrazów pana Wiktora Rakoczego
oraz trofea ko³a ³owieckiego "Czajka"
O�rodka Doradztwa Rolniczego, Polskie-
go Zwi¹zku £owieckiego, wystawa sprzê-
tu rolniczego, prezentacje firm z bran¿y
rolno-spo¿ywczej po³¹czone z degusta-
cj¹ wyrobów, wystawy lokalnych artystów
ludowych, przeja¿d¿ki quadem, wiele
atrakcji dla dzieci, ogniska, loty balonem,
pieczone dziki i prosiaki, kawiarenka pod
chmurk¹, wojskowa grochówka.

Na internetowej stronie Gminy Ty-
chowo pod adresem www.tychowo.pl
znajduje siê galeria zdjêæ z tej imprezy.
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Tegoroczne gminne �wiêto plo-
nów w Dobrowie bezspornie
nale¿y uznaæ za udane. "Za-

mówiona" pogoda i sprawna organi-
zacja zapewni³a publiczno�ci nieza-
pomniane wra¿enia.

Uroczysto�ci rozpoczê³y siê o
godz. 14.00 wej�ciem korowodu do-
¿ynkowego. Po po�wiêceniu wieñca i
o�piewaniu go przez  zespó³ "Rado�æ"
Starostowie Do¿ynek wrêczyli chleb
wójtowi gminy. W przerwach pomiê-
dzy wystêpami przeprowadzonych zo-
sta³o szereg konkurencji dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. Ka¿dy z
uczestników zosta³ nagrodzony. Od-
by³a siê tak¿e loteria fantowa.

Uwieñczeniem ca³ej imprezy
by³a zabawa taneczna, która trwa³a
do bia³ego rana. Wszyscy bawili siê
�wietnie dziêki dobrej organizacji i
atrakcjom zapewnionym przez orga-
nizatorów.

Najwa¿niejsze, ¿e przez ca³y
czas trwania do¿ynek utrzymywa³a
sie wy�mienita pogoda.

Radosne by³o �wiêto Plonów w Dobrowie

Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna

w Tychowie
uczy³a ratownictwa

W zwi¹zku z obchodami
�wiatowego Dnia Pierwszej Po-
mocy, który w dniu 11.09.2004r.
by³ zorganizowany po raz drugi w
Polsce, informujemy, ¿e na tere-
nie gminy Tychowo odby³y siê w
szko³ach pokazy sprzêtu i instruk-
ta¿ udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 07.09.2004r. w
szkole podstawowej i gimnazjum
w Dobrowie, oraz 08.09.2004r w
szkole podstawowej i gimnazjum
w Tychowie. Zakres szkolenia
obejmowa³ klasy 1-6, gimnazjum
1-3 oraz klasy "0"

Pokazy zosta³y przeprowa-
dzone przez ratowników z OSP
Tychowo, pod kierownictwem ko-
mendanta gminnego ZOSP RP w
Tychowie.

Uwaga pszczelarze!

Zgnilec amerykañski

Zgodnie z rozporz¹dzeniem
Wojewody Zachodniopomorskiego z
dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie
okre�lenia obszaru wyst¹pienia cho-
roby zaka�nej zwierz¹t zgnilca ame-
rykañskiego pszczó³, obszaru zagro-
¿enia wyst¹pieniem tej choroby, spo-
sobów oznakowania terenów oraz
nakazów i zakazów obowi¹zuj¹cych
na tych obszarach.

Na podstawie art. 46, ust. 3,
pkt1, 3b, 4 i 7 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zwierz¹t (Dz. U. Nr
69, poz. 625) oraz art. 3, ust. 2 pkt.9
ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o
utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz.
622, z pó�niejszymi zmianami) zarz¹-
dza siê co nastêpuje:

Za obszar zagro¿ony wyst¹-
pieniem choroby zaka�nej zwie-
rz¹t, o której mowa w ust. 1 zwany
dalej obszarem zagro¿onym, uzna-
je siê obszar po³o¿ony w gminie:
Tychowo, pow. bia³ogardzki, obejmu-
j¹cy miejscowo�æ Zaspy  Wielkie.

 Zewnêtrzn¹ granicê obszaru
zagro¿onego wym. w ust. 2 okre�la
siê w sposób nastêpuj¹cy: rozpoczy-
naj¹c od skrzy¿owania dróg nr 167 i
168 w kierunku po³udniowym drog¹ nr
167 do skrzy¿owania z drog¹ prowa-
dz¹c¹ do miejscowo�ci Zaspy Wiel-
kie i wzd³u¿ tej drogi poprzez miejsco-
wo�æ Zaspy Wielkie i dalej przez po-
bliski las, st¹d w kierunku wschodnim
wzd³u¿ granicy lasu obejmuj¹c miej-
scowo�ci Zaspy Wielkie I Czaple oraz
lotnisko do drogi nr 168, nastêpnie
wzd³u¿ drogi nr 168 w kierunku za-
chodnim do miejscowo�ci Kurozwêcz,
st¹d wzd³u¿ drogi polnej w kierunku
pó³nocnym do mostu na kanale ³¹cz¹-
cym jezioro Rosnowskie z jeziorem
Hajka, dalej wzd³u¿ kana³u w kierun-
ku zachodnim do jeziora Hajka, na-
stêpnie wzd³u¿ po³udniowego brzegu
jeziora Hajka do miejscowo�ci Zegrze,
st¹d w kierunku po³udniowym wzd³u¿
granicy lasu do drogi nr 168 i dalej
wzd³u¿ tej drogi w kierunku zachod-
nim do skrzy¿owania z drog¹ nr 167.

Zakazuje siê czasowo or-
ganizowania wystaw i targów
pszczó³.
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Dym tytoniowy za-
wiera ponad 4 tysi¹ce
szkodliwych substan-
cji. Papierosy rujnuj¹
twoje zdrowie, niszcz¹
urodê, szkodz¹ innym,
którzy przebywaj¹ w twoim
towarzystwie.

Rzuæ palenie!
Ochronisz serce

Na³ogowi palacze s¹ piêæ razy bar-
dziej nara¿eni na zgon z powodu chorób
uk³adu kr¹¿enia ni¿ niepal¹cy. Toksyny
zawarte w dymie uszkadzaj¹ naczynia
krwiono�ne. Krew palacza jest lepka, co
sprzyja powstawaniu zakrzepów. Gdy rzu-
cisz palenie, po piêciu latach ryzyko za-
wa³u zmaleje, a po dziesiêciu latach, bê-
dzie jak u osoby, która nigdy nie pali³a.

Unikniesz nowotworów
Palenie mo¿e doprowadziæ do

m.in. do raka p³uc, krtani, jamy ustnej,
pêcherza moczowego, nerek i trzustki.

Wzmocnisz ko�ci
Nikotyna utrudnia przyswajanie

wapnia przez ko�ci i zwiêksza jego wy-
dalanie z organizmu. Kobiety, które pal¹
s¹, wiêc bardziej nara¿one na osteopo-
rozê ni¿ niepal¹ce.

Opó�nisz menopauzê
Palenie przyspiesza proces prze-

kwitania nawet o 2-3 lata.
Poprawisz wygl¹d skóry
Skóra palaczy szybciej starzeje

siê ni¿ niepal¹cych. Jest bardziej wysu-
szona, sk³onna do zmarszczek i o " nie-
zdrowym" kolorze. Je�li jednak rzucisz
palenie, to po 2-3 tygodniach kr¹¿enie
krwi siê poprawi, a cera zacznie odzyski-
waæ zdrowy wygl¹d.

Tylko rzuæ palenie!

1 wrze�nia 2004r. o godz. 9.00,
po dwumiesiêcznych wakacjach w
szkole zabrzmia³ dzwonek zwiastuj¹-
cy rozpoczêcie nowego roku szkolne-
go 2004/2005.

W murach naszej szko³y powitali-
�my 148 uczniów klas pierwszych, którzy
bêd¹ kszta³cili siê w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w klasach "europejskiej" i
"wojskowo-obronnej", w liceum profilowa-
nym o profilu ekonomiczno-administra-
cyjnym, w technikum ¿ywienia i gospo-
darstwa domowego o specjalno�ci ¿ywie-
nie zbiorowe oraz w zasadniczej szkole
zawodowej w zawodzie kucharz ma³ej
gastronomii.

Rozpoczêcie nowego roku szkol-
nego odby³o siê na placu przed budyn-
kiem szko³y. Pan dyrektor powita³ bardzo
serdecznie wszystkich dotychczasowych

uczniów szko³y oraz uczniów klas pierw-
szych, dla których nauka w szkole po-
nadgimnazjalnej rozpoczyna nowy etap
w ich ¿yciu.

Edukacja w liceum ogólnokszta³-
c¹cym i liceum profilowanym trwa trzy
lata, w technikum ¿ywienia i gospodar-
stwa domowego cztery lata, natomiast
w zasadniczej szkole zawodowej dwa
lata.

Pan dyrektor przedstawi³ przyby-
³ym na rozpoczêcie nowego roku szkol-
nego uczniom i ich rodzicom kadrê pe-
dagogiczn¹, która w bie¿¹cym roku szkol-
nym bêdzie pracowa³a z m³odzie¿¹ w
szkole.

W internacie ZSP Tychowo za-
mieszka³o 90 wychowanków. Docelo-
wo na okres zimy zamieszkiwaæ bêdzie
105 uczniów.

Koniec wakacji
czas zdobywaæ wiedzê

Rozpoczêcie Nowego Roku Szkolnego W Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Tychowie

Informacje sportowe

Udane starty!
4 wrze�nia 2004r. na stadionie

miejskim w Bia³ogardzie odby³y siê Mi-
strzostwa Województwa M³odzików. Za-
wodnicy ULKS "G£AZ" Tychowo dzia-
³aj¹cego przy ZSP Tychowo odnie�li naj-
wiêkszy sukces w historii rozgrywania tej
imprezy;

-  Monika Machciñska - zdoby³a z³oty
medal w rzucie dyskiem z wynikiem
28,89m oraz srebrny medal w skoku
w dal z wynikiem 4,88m

-  Ilona Pergande - zdoby³a br¹zo-
wy medal w rzucie dyskiem z wy-

nikiem 25,30m
Warto podkre�liæ, ¿e zawodniczki

z Tychowa s¹ najm³odszymi medalistka-
mi ze wszystkich startuj¹cych.
Udane starty zanotowali równie¿:

-  V miejsce Wojciech Krycki -  w rzu-
cie dyskiem, z wynikiem 40,91m

-  VI miejsce - Sandra Duczyñska - w
rzucie dyskiem, z wynikiem 22,61m

-  VI miejsce w biegu 4 X 100m z wy-
nikiem 55,67sek. Sztafeta w sk³a-
dzie Justyna Pindor, ¯aneta Wo�-
niak, Monika Machciñska, Ilona
Pergande

T r e n e r e m  z a w o d n i k ó w
U L K S  " G £ A Z "  Ty c h o w o  j e s t  p .
Józef  Grabarczyk.

Na stadionie gminnym
trwa wymiana starych zniszczo-
nych ³awek na nowe. Docelowo
ma byæ zainstalowane 25 nowych
³awek oraz budki dla zawodników
rezerwowych.

Zosta³a równie¿ rozebrana
stara i pordzewia³a trybuna, po-
niewa¿ stanowi³a zagro¿enie i
ujemnie wp³ywa³a na wizerunek
stadionu.

Mamy nadziejê, ¿e wszel-
kie zawody sportowe i organizo-
wane festyny gminne przebiegaæ
bêd¹ w warunkach oczekiwanych
przez was i naszych go�ci.

Bêd¹  nowe  ³ awk i !

Bezp³atne badania

Zachodni Oddzia³ Wojewódzki
realizuje obecnie dwa programy profilak-
tyczne adresowane do kobiet w wieku 30-
59 oraz 50-69 lat. Cytologia i mammo-
grafia bezp³atne badania dla kobiet ubez-
pieczonych w Narodowym Funduszu
Zdrowia.

Pierwszy z nich - cytologiczny -
kierowany jest do kobiet w wieku 30-59.
Kobiety, które nie wykonywa³y badania
w ci¹gu ostatnich trzech lat, otrzymuj¹
na nie zaproszenie. Pozosta³e panie zg³a-
szaj¹ siê same. Badanie wykonuje ka¿-
dy ginekolog, który ma kontrakt z Fundu-
szem. Na badanie nie trzeba mieæ skie-
rowania. Cytologia pomaga wykryæ raka
szyjki macicy, chorobê, która przebiega
bezobjawowo, a nieleczona - zabija.

Drugi program - mammograficz-
ny- kierowany jest do kobiet w wieku 50-
69. Badanie przeznaczone jest dla pañ,
które nie bada³y sie pod k¹tem obecno-
�ci komórek rakowych w piersi, od co
najmniej dwóch lat. Badanie mo¿na prze-
prowadziæ bezp³atnie w jednej z 19 jed-
nostek na terenie ca³ego województwa.
Na badanie nie trzeba mieæ skierowania.
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Bêdzie
nowa droga

Nareszcie bêdzie-
my mieli porz¹dn¹ dro-
gê dojazdow¹ do Zespo-
³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych. Prawie kilometr
nowej asfaltowej drogi po-
wstanie na obrze¿ach wsi.
Drogê nieopodal silosów,
w których jedna z firm
przechowuje zbo¿e, wybu-
duj¹ w³adze gminy. Uzna³y, ¿e najwy¿szy czas utwardziæ tamtejsz¹ nierówn¹ i
wys³u¿on¹ ¿u¿lówkê.

Nowa szosa bêdzie te¿ s³u¿yæ jako obwodnica Tychowa, która umo¿liwi
przejazd w razie wypadku lub jakichkolwiek utrudnieñ w centrum Tychowa.

Inwestycja bêdzie kosztowaæ oko³o 200 tys. z³. Wiêkszo�æ sumy (75 pro-
cent kosztów) wy³o¿y Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Obecny stan drogi nie zachwyca.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Bia³ogardzie informuje, ¿e na podstawie
art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
Nr 33, poz. 287 z pó�n. Zm.) do wykony-
wania:

1.ochronnych szczepieñ (szcze-
pienie przeciwko w�ciekli�nie) i
badañ rozpoznawczych (obser-
wacje zwierz¹t które pok¹sa³y
cz³owieka)

2.sprawowania nadzoru nad ubo-
jem zwierz¹t rze�nych, w tym ba-
dania przedubojowego i poubo-
jowego, oceny miêsa i nadzoru

Bêdzie folder
Urz¹d Gminy przygotowuje fol-

der informacyjno-turystyczny, który
bêdzie zawiera³ opisy ciekawych i war-
tych zobaczenia miejsc. Dlatego te¿
zachêcamy pañstwa do uczestnictwa
w jego realizacji, poprzez podzielenie
siê z nami ciekawymi fotografiami
oraz ciekawymi opisami naszych oko-
lic. Termin przyjmowania zg³oszeñ
up³ywa 10.10.2004r. Dodatkowe infor-
macje mo¿na uzyskaæ pod numerem
telefonu 31-15-130

 Zbieramy �mieci

Chcemy Pañstwu zaserwowaæ
cykliczny artyku³, który przedstawiaæ bê-
dzie zasady postêpowania z opakowa-
niami z plastiku. Dotyczy  to przede
wszystkim butelek po napojach. Okres
letni pokazuje, ile tych napoi zu¿ywamy,
co widaæ przy naszych pojemnikach do
zbiórki selektywnej. Cieszy fakt, ¿e coraz
mniej palonych jest butelek, a coraz wiê-
cej wyrzucanych do pojemników. Teraz
czas na kolejny etap wtajemniczenia.
Dlaczego? Dlatego, ¿e denerwuj¹ nas
pe³ne pojemniki obstawione workami i
pojedynczymi butelkami. A jest sposób,
¿eby takich widoków by³o mniej. Wyrzu-

caj¹c butelkê plastikow¹ trzeba maksy-
malnie zmniejszyæ jej objêto�æ. Jak to
zrobiæ? Mo¿na na dwa sposoby. Pierw-
szy - odkrêciæ korek i nog¹ zdeptaæ bu-
telkê. Drugi sposób - odkrêciæ korek zwi-
n¹æ butelkê w rulon i zakrêciæ korek. Sto-
suj¹c oba te sposoby, co najmniej czte-
rokrotnie zmniejszamy wielko�æ tej bu-
telki i tym samym sposobem mo¿emy
unikn¹æ tak nieprzyjemnych dla nas ob-
razków. Chcemy równie¿ pañstwu prze-
kazaæ informacjê, ¿e firma Rethmann
wywozi te odpady nieodp³atnie, dlatego
przyje¿d¿aj¹ na zg³oszenie, a nie wg har-
monogramu. Mo¿emy ich przymusiæ do
systematycznego wywo¿enia, ale wtedy
wszyscy za to zap³acimy.

Og³oszenie
Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Przytorze" w Tychowie posiada do sprze-
da¿y na osiedlu przy ul. J. Kochanowskiego mieszkanie w³asno�cio-
we o powierzchni 72,58 m2 /4-ro pokojowe/ z orientacyjn¹ cen¹
41,000, - z³. Bli¿sze informacje w biurze Spó³dzielni lub Telefonicz-
nie pod nr 31-15-295. Prezes Marian Szabla.

Gara¿e bêd¹ jak nowe!
Przeprowadzone zostanie:

Wymiana pokrycia papowego na da-
chu, rynien, rur spustowych i obróbek blachar-
skich, a tak¿e wymiana o�cie¿nic okiennych i
drzwiowych. Poza tym zostan¹ przepro-
wadzone roboty murowe, tynkarskie, ma-
larskie itd. Wykonawc¹ zosta³o przedsiê-
biorstwo z Koszalina POLIRES wybrane w
drodze przetargu.

nad przestrzeganiem przepisów
o ochronie zwierz¹t w trakcie
uboju,

3.pobierania prób do badañ w kie-
runku chorób zaka�nych,

4.badania miêsa zwierz¹t ³ownych,
5.przyjmowania prób do badañ

monitoringowych od zwierz¹t dzi-
kich.

Na terenie Gminy Tychowo do
koñca 2004 roku zosta³ wyznaczony le-
karz weterynarii Konrad Cia� zamiesz-
ka³y w Stanominie 13/24 nr tel. domo-
wego 094-311-22-57

Lekarz weterynarii informuje

Kolejny wiersz anonimowego autora

JA BÊDÊ W TOBIE

I szepczesz kocham i mówisz k³amiê
I krzyczysz starczy i prosisz jeszcze-
W porwanym splocie twych oczu znamiê
Rozdwaja mi³o�æ podnieca przestrzeñ.

I twoje ognie zapal¹ oczy
I twoje dreszcze przygniot¹ usta
I trudno zgadn¹æ, co ziemia stoczy,
Czy bêdziesz ch³odna, czy bêdziesz pusta.

A mo¿e tre�ci¹ upartych splotów
Zazêbiaæ bêdê spragnione cele
I bêdê kocha³ i bêdê gotów
Przemieszaæ pustkê i spojrzeæ �mielej.

Lecz ty mi mówisz, ¿e bezsens p³odzê,
¯e ziemia p³acze i ziemia tonie,
¯e naszych pieszczot dzi� ju¿ nie zrodzê,
A nasza mi³o�æ w zarodku sp³onie.

A mo¿e pragnieñ zapartych wol¹
U³o¿ê wianek z podnieceñ chwili
I bêdê chlebem i bêdê sol¹
Buduj¹c szczê�cie bêdziemy ¿yli.

A mo¿e w¹tkiem, nadziei g³osem,
Umizgiem pojêæ, przygniotem s³owa,
Zgniecion¹ ró¿¹ i zwiêd³ym wrzosem
Dla ciebie bêdê, choæ tyle schowasz.

Lecz po có¿ w kwiaty bezsilne d³onie
Przemieniaæ, d³awiæ, gdy kolor ga�nie
W pragn¹cych my�lach, gdy barwa tonie
I po có¿ wzbudzaæ, gdy znu¿y, za�nie.

W chimerze brodz¹c odruchem my�lê
I w pustych kartkach impulsem, a te,
Odczytam szczê�cie, gdy los mi przy�le
Lub wyrwê zmorê, rozerwê kratê

I w blasku wiary do ¿ycia wrócê
I mo¿e pró¿nia, co my�l m¹ spi³a
Odejdzie, a ja nadziejê wrzucê
I bêdê sob¹ i bêdê! - mi³a.

I chocia¿ d³onie zabij¹ d³onie
I chocia¿ usta s¹ nie ku sobie,
Ja swoim my�lom kochaæ nie wzbroniê
I chocia¿ zdradzisz, ja bêdê w tobie
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