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Nagrodzeni przez Premiera
W Urzêdzie Wojewódzkim w Koszalinie odby³a siê uroczysto�æ wrêczania ak-

tów przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z re-
gionu koszaliñskiego. Z r¹k wojewody zachodniopomorskiego   Stanis³awa Wzi¹t-
ka oraz zachodniopomorskiego kuratora o�wiaty  Jerzego Kotlêgi blisko 80 uczniów
otrzyma³o wyró¿nienia. W�ród nich by³o dwoje uczniów z Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie. Rafa³ Grabarczyk otrzyma³ na-
grodê jako najlepszy uczeñ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, a Ewa Sukiennik zo-
sta³a wyró¿niona jako najlepsza uczennica Liceum Profilowanego.

Stypendyst¹ mo¿e zostaæ najlepszy uczeñ w danej szkole, pod warunkiem otrzy-
mania promocji z wyró¿nieniem ze �redni¹ ocen powy¿ej 4,75. Stypendium wyp³a-
cane jest za okres 10 miesiêcy w ³¹cznej kwocie 2560 z³.

Od roku 1995 Gmina Tychowo jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Spo-
³eczno-Gospodarczych. Pocz¹tkowo Stowa-
rzyszenie mia³o siedzibê w Karlinie, lecz z
chwil¹ oddania do u¿ytku inkubatora przed-
siêbiorczo�ci, siedziba zosta³a przeniesio-
na do Bia³ogardu. Stowarzyszenie w ci¹gu
swego 10-letniego okresu istnienia inicjowa-
³o wiele programów i imprez maj¹cych na
celu promocjê naszego powiatu. Utworze-
nie funduszu porêczeñ kredytowych oraz w
ostatnim okresie funduszu po¿yczkowego
u³atwi³o przedsiêbiorcom pozyskiwanie kre-
dytów na prowadzon¹ ju¿ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, jak równie¿ na tworzenie nowych
miejsc pracy.

Przy tworzeniu tych funduszy Gmina Ty-
chowo wnios³a pewien wk³ad finansowy. Na
uruchomienie funduszu porêczeñ kredyto-
wych Gmina przekaza³a 100 tys. z³otych. Na
uruchomienie funduszu po¿yczkowego 10
tys. z³otych. Fundusz porêczeñ kredytowych
przestaje ju¿ funkcjonowaæ z uwagi na wy-
cofanie siê Agencji Nieruchomo�ci Rolnych.
Pisali�my o tym w jednym ze wcze�niejszych
numerów naszych "Wie�ci". W³o¿one w ten
fundusz 100 tys. z³otych wróci do Gminy,
lecz dopiero po zwolnieniu ich w porêczo-
nych kredytach. Jak nasi przedsiêbiorcy
korzystali  z funduszu? By³o ich niewielu,
bo przez 9-letni okres funkcjonowania fun-
duszu z porêczeñ skorzysta³o piêæ - sze�æ
osób, z czego jedno porêczenie by³o nietra-
fione, za które fundusz musia³ zap³aciæ.

Fundusz po¿yczkowy istnieje od grud-

nia 2004r. W chwili obecnej  dysponuje kwo-
t¹ ok. 7 milionów z³otych i korzystaj¹ z nie-
go g³ównie przedsiêbiorcy z miasta Bia³o-
gard, gminy Bia³ogard jak równie¿ z gminy
Karlino. Od nas z po¿yczki skorzysta³ tylko
jeden przedsiêbiorca. Inni korzystaj¹ z ban-
ków, w których maj¹ swoje rachunki twier-
dz¹c, ¿e jest ³atwiej i pro�ciej. Wójt razem z
Rad¹ Gminy rozwa¿a mo¿liwo�æ wyst¹pie-
nia ze Stowarzyszenia. Analizuje siê obec-
nie argumenty za i przeciw tej decyzji. Gmi-
na Karlino ju¿ tak¹ decyzjê podjê³a.

Na sesji wrze�niowej radni zadecydowali
o wyst¹pieniu ze Stowarzyszenia Inicjatyw
Spo³eczno-Gospodarczych. Co my mo¿e-
my zyskaæ b¹d� straciæ wychodz¹c ze
Stowarzyszenia? Zyskaæ mo¿emy kwotê
ok. 30 tys. z³otych rocznie, jak¹ Gmina wnosi
do Stowarzyszenia w formie sk³adek cz³on-
kowskich. Odzyskaæ mo¿emy równie¿ kwo-
tê 100 tys. z³otych po likwidacji funduszu po-
rêczeñ kredytowych. Co mo¿emy straciæ?
Na pewno przestanie funkcjonowaæ punkt
informacyjny Stowarzyszenia dzia³aj¹cy raz
w tygodniu w budynku naszego urzêdu.
Mo¿emy go zast¹piæ inn¹ i tañsz¹ form¹
organizacyjn¹, która da gwarancjê dostêpu
do fachowych porad  naszym przedsiêbior-
com. Pytanie, co ze wspólnym maj¹tkiem
jaki powsta³ w tym okresie?

Okazuje siê, ¿e ani statut Stowarzysze-
nia ani ustawy: prawo o stowarzyszeniach i
o samorz¹dzie gminnym, nie rozstrzygaj¹
takiej kwestii, jak  wyst¹pienie jednostkowe.
Przewidziana jest jedynie regulacja dotycz¹-

ca ca³kowitej likwidacji Stowarzyszenia.
Z analizy przepisów wynika, ¿e gmina wy-
stêpuj¹ca ze Stowarzyszenia nie mo¿e ¿¹-
daæ zwrotu przys³uguj¹cej jej czê�ci maj¹t-
ku wypracowanego dzia³alno�ci¹ Stowarzy-
szenia. W przypadku likwidacji Stowarzy-
szenia maj¹tek przeznacza siê na cel okre-
�lony w statucie lub w uchwale walnego
zgromadzenia cz³onków o likwidacji stowa-
rzyszenia. W razie braku takich postanowieñ
w statucie lub uchwale, s¹d orzeka o prze-
znaczeniu maj¹tku na okre�lony cel spo³ecz-
ny. Oznacza to, ¿e mimo nieustannego przy-
czyniania siê poszczególnych cz³onków do
budowania maj¹tku Stowarzyszenia w za-
sadzie nie przys³uguj¹ im ¿adne roszczenia
dotycz¹ce poniesionych nak³adów.

Udzia³ Gminy Tychowo w Stowarzysze-
niu nie by³ form¹ inwestowania �rodków pie-
niê¿nych, ale form¹ realizacji celu spo³ecz-
nego. Powsta³y inkubator ma swoj¹ lokali-
zacjê w mie�cie Bia³ogard i tam zostanie bez
wzglêdu na to, co dalej stanie siê ze Stowa-
rzyszeniem. Gmina Tychowo i przedsiêbior-
cy z terenu naszej gminy najmniej korzysta-
li i korzystaj¹ z propozycji Stowarzyszenia.
Wszystkie dalsze plany budowy kolejnych
hal produkcyjnych z przeznaczeniem dla
nowych inwestorów bêd¹ mia³y lokalizacjê
w mie�cie Bia³ogard i tylko miastu bêd¹ roz-
wi¹zywa³y problemy bezrobocia. Skorzysta
z tego równie¿ Gmina Bia³ogard z uwagi na
swoje po³o¿enie wokó³ Bia³ogardu.

Najwiêksze w¹tpliwo�ci budzi dostêp do
funduszu po¿yczkowego dla przedsiêbior-
ców z terenu gmin, które wysz³y ze Stowa-
rzyszenia. Z ostatniego posiedzenia Zarz¹-
du SISG wynika, ¿e  takich trudno�ci byæ
nie powinno. Zarz¹d uzna³, i¿ nie mo¿na
karaæ przedsiêbiorców za to, ¿e Rada
Gminy podjê³a tak¹ uchwa³ê. �rodki na do-
finansowanie funduszu po¿yczkowego z
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo-
�ci skierowane zosta³y na powiat bia³ogardz-
ki, a  starosta wskaza³ Stowarzyszenie, jako
g³ównego dysponenta tych �rodków.  Z tego
wynika, ¿e s¹ to pieni¹dze dla przedsiê-
biorców z terenu naszego powiatu, co nie
przeszkadza, aby zasiêg dzia³ania fundu-
szu rozszerzyæ na inne gminy, granicz¹-
ce z powiatem bia³ogardzkim, ale nie po-
zbawiaæ dostêpu do tych pieniêdzy na-
szych przedsiêbiorców.

Wkrótce odbêdzie siê sesja Rady
Gminy w Tychowie, na której ponownie
wróci temat wyst¹pienia naszej Gminy z
"bia³ogardzkiego" Stowarzyszenia.

Co dalej
ze Stowarzyszeniem?
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Nowe
nawierzchnie
drogowe

Jak siêgniemy pamiêci¹ w historiê
gminy, dawno nie by³o takiego nasilenia
prac inwestycyjnych, zwi¹zanych z budo-
w¹ nowych nawierzchni drogowych.
W roku ubieg³ym powsta³a nowa na-
wierzchnia na ulicach: Ja�minowa, Klono-
wa i Akacjowa o d³ugo�ci ok. 900mb. oraz
na bardziej zniszczonej czê�ci ulicy Par-
kowej o d³ugo�ci ok 800 mb. W tym roku,
po usilnych staraniach naszego wójta,
uda³o siê przekonaæ Zarz¹d Dróg Woje-
wódzkich do remontu nawierzchni g³ów-
nych ulic w Tychowie. Wykonano nowy
dywanik asfaltowy na odcinku ok. 1,1km
z dobudow¹ kanalizacji burzowej. Pozo-
sta³ jeszcze do wykonania ok. 500m odci-

nek pozosta³ej czê�ci ul.Bobolickiej, wyjazd
na Koszalin i droga do Borzys³awia. Praw-
da równie¿ jest taka, ¿e przez Tychowo
wiedzie "p³yta lotniskowa" i teraz dopiero
kierowcy mog¹ sobie pou¿ywaæ. Liczymy
bardzo na nasz¹ policjê, ¿e poprzez czê-
ste kontrole ujarzmi piratów.

Wykonana zosta³a równie¿ nowa na-
wierzchnia na drodze powiatowej z Sad-
kowa do Li�nicy o d³ugo�ci ok 1,6 km. W
tym przypadku "ojców" sukcesu bêdzie
bardzo du¿o. Tak naprawdê ta inwesty-
cja zosta³a wykonana dziêki dofinanso-
waniu jakie otrzyma³ Powiat z Urzêdu
Marsza³kowskiego, przy bardzo du¿ym
zaanga¿owaniu  Krzysztofa Modliñskie-
go - wicemarsza³ka naszego województwa.
Dziêkujemy jednak wszystkim, którzy bez-
po�rednio przyczynili siê do pozyskania
�rodków na te inwestycje, jak równie¿ i tym,
którzy duchowo wspierali wszystkie dzia-
³ania i czuj¹ wewnêtrznie, ¿e te¿ s¹ "ojca-
mi" tych inwestycji.

Modernizacja
o�wietlenia
drogowego

Bardzo czêsto so³tysi, radni i mieszkañ-
cy zg³aszaj¹ wójtowi problemy zwi¹zane z
o�wietleniem ulicznym. Temat o�wietlenia
drogowego zosta³ zablokowany  z uwagi na
trwaj¹ce trudne rozmowy ze Spó³k¹ O�wie-
tlenia Drogowego. Obecnie sprawa siê wy-
ja�ni³a. W Spó³ce zmieniony zosta³ zarz¹d i
powrócono do rozmów. W tej chwili trwaj¹
rozmowy zwi¹zane z ustaleniem zakresu
prac do wykonania jeszcze w tym roku. W
propozycjach s¹ miejscowo�ci, które jesz-
cze nie maj¹  o�wietlenia. Dotyczy to We³d-
kówka, B¹bnicy, czê�ci Kolonii Dobrowo,
czê�ci miejscowo�ci Wicewo, Trzebiec, Sta-
re Dêbno, Borzys³aw, Kowalki, Drzonowo.

Do�wietlenia wymagaj¹ równie¿ nowe
ulice w Tychowie w tych miejscach, gdzie
ruszy³o budownictwo jednorodzinne. Dotyczy
to ulic: Norwida i Topolowej. Nie wszystko uda
siê wykonaæ w tym roku, poniewa¿ niektóre
miejsca bêd¹ wymaga³y projektu techniczne-
go i pozwolenia na budowê. O szczegó³owym
zakresie prac o�wietleniowych napiszemy w
nastêpnym numerze "Wie�ci" z przekona-
niem, ¿e niektóre prace zostan¹ wykonane
jeszcze w pa�dzierniku.

�wietlica zdarzeñ
i wydarzeñ
w Kowalkach

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³-
nosprawnych "DROGA" w Bia³ogardzie od
po³owy pa�dziernika br. rozpoczê³o realiza-
cjê projektu finansowanego przez Fundacjê
PZU pod nazw¹ "�wietlica zdarzeñ i wy-
darzeñ". W ramach tego projektu odbywa-
j¹ siê zajêcia plastyczne, muzyczne i teatral-
ne. W tych zajêciach bior¹ udzia³ dzieci i
m³odzie¿ niepe³nosprawna i pe³nosprawna.
Tak budujemy prawdziw¹ integracjê w coty-
godniowym pe³nym twórczo�ci dzia³aniu.  Na
zajêcia przyje¿d¿aj¹ chêtni z Tychowa i oko-
lic. Mi³o nam widzieæ wszystkich, którzy so-
botnie przedpo³udnie chc¹ spêdziæ na ak-
tywnej twórczo�ci.

Przewidujemy te¿ comiesiêczne spotka-
nia dla doros³ych, w czasie których posi¹d¹
podstawow¹ wiedzê na temat poruszania siê
na rynku pracy, a tak¿e razem ze swymi
dzieæmi i nami spêdz¹ czas na sympatycz-
nych imprezach (Andrzejki, Wigilia �wietli-
cowa, Miko³ajki ,itp.)

Projekt rozpoczêli�my wyjazdem do Ko-
szalina na spektakl "Tryptyk emocji" wy-
stawiony przez m³odzie¿ z V Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Koszalinie. Spektakl ten
u�wietni³ Dzieñ Papieski - a dzieci, m³odzie¿
i doro�li z Kowalek  i Tychowa mieli okazjê
w tym uczestniczyæ. Wszystkich chêtnych -
a szczególnie dzieci i m³odzie¿ niepe³no-
sprawn¹ zapraszamy do Kowalek w ka¿d¹
sobotê od godz. 10,00. Dowóz zapewnia-
my z Tychowa.

Stanis³awa Wiewiórka
- kierownik projektu

tel. 505083388

UWAGA - PTASIA GRYPA

Szanowny Hodowco!

Bior¹c pod uwagê konieczno�æ wprowa-
dzenia dzia³añ zapobiegawczych, zwi¹za-
nych z zagro¿eniem wysoce zjadliw¹ grypa
ptaków Gminny Zespó³ Reagowania przed-
stawia poni¿ej zalecenia, których nale¿y
przestrzegaæ.

Aby zmniejszyæ ryzyko szerzenia siê
choroby nale¿y:
1. Ograniczyæ kontakt drobiu z dzikim ptac-

twem - przetrzymywaæ ptaki w zamkniê-
tej zagrodzie.

2. Unikaæ pojenia ptaków i czyszczenia po-
mieszczeñ wod¹ pochodz¹c¹ spoza go-
spodarstwa tzn. ze zbiorników wodnych
i rzek.

3. Nie poiæ i nie karmiæ drobiu na zewn¹trz
pomieszczeñ, aby "nie przyci¹gaæ" dzi-
kiego  ptactwa.

Ponadto w oparciu o rozporz¹dzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

15.10.2005r. w sprawie zarz¹dzenia �rod-
ków zwi¹zanych z zagro¿eniem wyst¹pie-
nia wysoce zjadliwej grypy ptaków - pomo-
ru drobiu wprowadza siê zakaz:

1) organizowania targów, wystaw, po-
kazów  i konkursów z udzia³em ¿y-
wych kur, kaczek, gêsi, indyków,
przepiórek, perliczek, strusi oraz in-
nych bezgrzebieniowców, go³êbi,
ba¿antów i kuropatw

2) przechowywania i prezentacji w celu
sprzeda¿y, oferowania do sprzeda¿y,
sprzeda¿y, dostarczania oraz ka¿dego
innego sposobu zbycia drobiu na tar-
gowiskach,

3) utrzymywania drobiu na otwartej prze-
strzeni.

Uczula siê hodowców, aby przypadki
padniêcia ok. 2-3 szt. drobiu w krótkim okre-
sie czasu - tzn. tygodnia zg³aszaæ do Gmin-
nego Centrum Reagowania tel. 31-15-130
lub lekarza weterynarii.

Uwaga!
Padniêtego drobiu nie nale¿y grzebaæ.

�mieci w kanalizacji!
Na terenie Tychowa dzia³a  6 przepom-

powni �cieków, z czê�ci ulic zrzuty trafiaj¹
bezpo�rednio do oczyszczalni. Nasi miesz-
kañcy przyzwyczaili siê do traktowania sie-
ci kanalizacyjnej, s³u¿¹cej do transportowa-
nia �cieków i nieczysto�ci p³ynnych, jak
�mietnika. Najgorzej jest na przepompowni
nr 3 pod któr¹ "podpiête" s¹ ulice: Polna,
Topolowa, czê�æ Bobolickiej, Parkowej i
Wolno�ci. W �ciekach p³ywa dos³ownie
wszystko, pocz¹wszy od opakowañ plasty-
kowych np. butelki 1,5l., przez pa³eczki hi-
gieniczne, szmaty, ubrania, podpaski, pre-
zerwatywy, po utopione szczeniêta i kociê-
ta. Nie lepiej jest na innych przepompow-
niach - choæ nie tak drastycznie. Dla przy-
k³adu na kracie oczyszczalni, do której tra-
fiaj¹ bezpo�rednio �cieki z czê�ci ulic: Wol-
no�ci, Dworcowej, J.Kochanowskiego, Ja-
�minowej, Akacjowej mo¿na znale�æ sporo
produktów spo¿ywczych - warzyw, owoców,
kie³basy, czy odpadów miêsnych, g³owy i
wnêtrzno�ci z ryb, drobiu itp.

Wrzucone w sieæ kanalizacyjn¹ �mieci i
nieczysto�ci sta³e powoduj¹ uszkodzenia i
spowodowane tym przerwy w pracy pomp
ci�nieniowych. Trzeba je wielokrotnie czy-
�ciæ, przepychaæ i konserwowaæ, by mog³y
dalej wykonywaæ swoj¹ pracê.

Szanowni Pañstwo! Nie wiemy, kto z
mieszkañców ww. ulic wrzuca  nietypowe
rzeczy do �cieków - nikogo nie "z³apiemy
za rêkê" - jednak informujemy, ¿e w przy-
padku czêstych awarii pomp - wzrosn¹
koszty odbioru �cieków. Apelujemy wiêc
do waszego rozs¹dku  i wyci¹gnêli stosow-
ne wnioski. To wstyd  by  w cywilizowa-
nym kraju  �rodka Europy nie wiedzieæ
jak u¿ywa siê kanalizacji.
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Uwaga
rolnicy!
Zachodniopomorski
O�rodek Doradztwa
Rolniczego W Barzko-
wicach Terenowy Ze-

spó³ Doradców w Bia³ogardzie 78-200 Bia-
³ogard, ul. Wileñska 8, tel/fax: (094) 312 04
10e-mail: tzd.zodr.bialogard@poczta.neo-
strada.pl

Terenowy Zespó³ Doradców organizuje
kurs chemizacyjny: "Stosowanie �rodków
Ochrony Ro�lin".

Jednocze�nie przypominamy ¿e ka¿dy

rolnik, który wykonuje zabiegi chemizacyj-
ne musi posiadaæ uprawnienia do wykony-
wania tych czynno�ci - wynika to z Kodek-
su Dobrej Praktyki Rolniczej. Brak takiego
uprawnienia mo¿e spowodowaæ zabranie
przez Agencjê Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa dop³at bezpo�rednich.

Uprawnienie takie jest wa¿ne przez 5 lat.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ osobi�ci lub te-
lefonicznie. tel. 312 04 10 do dnia
30.10.2005r. Odp³atno�æ za szkolenie wy-
nosi 100 z³, p³atne w biurze TZD Bia³ogard
ul. Wileñska 8.        .
Uwaga! Ilo�æ miejsc ograniczona.

Lech Balewski GOPS potrzebuje
· Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w
Tychowie og³asza zbiórkê bielizny po�cielowej
i po�cieli (poszwy, poduszki, ko³dry i koce).
Zbiórka w GOPS-ie od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 do 15.30.  W imieniu osób potrze-
buj¹cych serdecznie dziêkujemy.
· Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w
Tychowie zwraca siê z pro�b¹ o przekazanie
nieodp³atnie nastêpuj¹cego sprzêtu:
a) kuchnia z wê¿ownic¹;
b) narzêdzia kuchenne;
c) drzwi wewnêtrzne 2 szt. (do ³azienki i pokoju)
dla osoby potrzebuj¹cej.
Kontakt GOPS Tychowo, telefon 3115-676 lub
3115-674

Podziêkowania
So³tys Dobrowa bardzo dziêkuje: Janinie

Skwarek, Alinie Osieckiej, Lucynie Osiec-
kiej, Krystynie Kluczyñskiej za wykonanie
wieñca do¿ynkowego oraz dofinansowanie
zakupu nowej wyk³adziny do ko�cio³a. Jedno-
cze�nie dziêkujê Januszowi Osieckiemu i
Edwardowi Szatkowskiemu za wykonanie z
ww. wyk³adziny obicia ³awek w ko�ciele.

Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿  nasze-
mu mieszkañcowi Zbigniewowi Kurantowiczo-
wi od Rady So³eckiej w Dobrowie za pomoc w
przekazaniu na rzecz So³ectwa Dobrowo na-
miotów i termosów wojskowych.

Komunikat Policji
Mieszkañcy gminy Tychowo proszeni s¹ o

lepsze zabezpieczanie swojego mienia - nie po-
zostawianie go bez odpowiedniego zabezpie-
czenia w miejscach widocznych - stwarzaj¹cych
sposobno�æ do kradzie¿y. Zg³aszane s¹ kra-
dzie¿e paliwa. Prosimy o kontakt z osoba-
mi, które mog¹ pomóc w ujawnieniu prze-
stêpcy. Pomocne informacje bêd¹ nagradza-
ne. Zapewniamy pe³n¹ anonimowo�æ.

�wiêto Szko³y
27 wrze�nia 2005 roku w Zespole

Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Ra-
domskiego w Tychowie tradycyjnie obcho-
dzono �wiêto Szko³y w rocznicê nadania
szkole imienia. Uczniowie klas pierwszych
z³o¿yli uroczyste �lubowanie. Natomiast
dziewiêcioro uczniów klas starszych zosta-
³o nagrodzonych przez dyrektora szko³y.
Nagrody mia³y charakter finansowy. W�ród

Sprostowanie
W poprzednim numerze Wie�ci poja-
wi³ nam siê Chochlik drukarski i po-
przekrêca³ niektóre nazwiska laure-
atów Nagrody Wójta "Najlepszy Rol-
nik 2005r." i sponsorów loterii w arty-
kule dotycz¹cym Do¿ynek Gminnych.
Za wynik³e b³êdy uprzejmie przepra-
szamy zainteresowanych. wg. kolej-
no�ci w ww. artykule: Pañstwo Zien-
kiewicz, Pana Jêdraszko, Pani¹ Mat-
czyñsk¹, Pana Wietrzyckiego, Pana
Monastyrskiego i Pañstwo Bro¿yna.

1 listopada
Przed nami Dzieñ Wszystkich

�wiêtych - do dnia 31.10.br. do ka¿-
dej miejscowo�ci zostan¹ dostar-
czone szczegó³owe rozk³ady jazdy
autobusów komunalnych, które
bêd¹ kursowa³y podczas tego spe-
cjalnego dla nas i naszych bliskich
dnia.

wyró¿nionych znale�li siê: Rafa³ Grabar-
czyk (�rednia ocen 5,1), Katarzyna Bia-
³och (�r.oc.4,9), Ewa Sukiennik
(�r.oc.4,8), Alina Sichowska  (�r.oc.4,8),
Anna Dobrzañska (�r.oc.4,7), Anna
Kwarciñska (�r.oc.4,6),  Katarzyna Dygas
(�r.oc.4,6), Dagmara Kardy� (�r.oc.4,6).

Druga czê�æ obchodów odby³a siê
w Domu Kultury i sk³ada³a siê z pro-
gramu literacko-rozrywkowego oraz
projekcji filmu "Karol - cz³owiek, któ-
ry zosta³ Papie¿em".

� Lekkoatleci województwa zachodniopomor-
skiego zakoñczyli sezon startowy Mistrzostwa-
mi Województwa Zachodniopomorskiego M³o-
dzików. Zawody odby³y siê 1 pa�dziernika w
Szczecinie. Reprezentanci naszej Gminy star-
tuj¹c pod szyldem ULKS TKKF Tychowo od-
nie�li najwiêkszy sukces w historii rozgrywa-
nia tej imprezy. Z³oty medal zdoby³a Monika
Machciñska z wynikiem 5,47 metra w skoku
w dal. Wynik Moniki jest najlepszym wynikiem
w Polsce zawodniczek z rocznika 1991. Srebr-
ny medal zdoby³y dziewczêta w biegu rozstaw-
nym 4X100 metrów z wynikiem 52,49 sekun-
dy oraz Sandra Duczyñska w rzucie dyskiem
z wynikiem 29,61 metra. Wynik dziewcz¹t w
biegu rozstawnym, biegaj¹cych w sk³adzie
Magdalena Martysz, ¯aneta Witczak, Moni-
ka Machciñska i Ilona Pergande daje im dru-
gie miejsce w Polsce w roczniku 1991. Czwarte
miejsca zajê³y ¯aneta Witczak z wynikiem
44,98 sekundy w biegu na 300 metrów oraz
Ilona Pergande z wynikiem 26,44 metra w rzu-
cie dyskiem. Szósta w skoku w dal by³a Mag-
dalena Martysz z wynikiem 4,82 metra. W za-

wodach startowali równie¿ Justyna Pindor,
która osi¹gnê³a wynik 4,32 metra w skoku w
dal oraz Mateusz Bucki -13,30 sekundy na
100 metrów. Trenerem wszystkich zawodników
jest pan Józef Grabarczyk.
�  10 pa�dziernika 2005r. na terenie zabytko-
wego parku, w którym usytuowany jest Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Radom-
skiego odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w Szta-
fetowych Biegach Prze³ajowych dla szkó³ pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. W poszczególnych biegach szko³y ry-
walizowa³y o prawo reprezentowania Powiatu
Bia³ogardzkiego w fina³ach wojewódzkich oraz
o puchary ufundowane przez starostê bia³o-
gardzkiego, wójta gminy Tychowo oraz dyrek-
tora ZSP Tychowo.  W poszczególnych bie-
gach zwyciê¿yli: Szko³y podstawowe - SP nr 4
Bia³ogard w�ród dziewcz¹t i w�ród ch³opców.
W biegu dziewcz¹t SP Dobrowo zajê³o dru-
gie, a SP Tychowo trzecie miejsce. W biegu
ch³opców SP Tychowo uplasowa³o siê na
czwartym, a SP Dobrowo na pi¹tym miejscu.

W gimnazjach zarówno w�ród dziewcz¹t
jak i ch³opców zwyciê¿y³o  Gimnazjum w Ty-
chowie. Gimnazjum Dobrowo w obu biegach
uplasowa³o siê na pi¹tym miejscu. W szko-
³ach ponadgimnazjalnych dwa zwyciêstwa od-
nios³y zespo³y ZSP Tychowo.

Mistrzostwa
w  tenisie sto³owym

Uczniowski Ludowy klub Sportowy by³
organizatorem corocznych Mistrzostw Gmi-
ny w tenisie sto³owym. Zawody odby³y siê
w Sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych  5pa�dziernika 2005r. W
kategorii szkó³ podstawowych: I miejsce
zaj¹³ Hubert Bekisz, II Konrad Ko³pak, III
Piotr Go³uchowski (wszyscy zawodnicy ze
Szko³y Podstawowej w Tychowie).
W kategorii gimnazjów: i miejsce Bar-
t³omiej Zmaczyñski (Gimnazjum Dobro-

wo), II Damian Grzyb, III Damian Bara-
nowski (Gimnazjum Tychowo).

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali okoliczno�ciowe puchary i dy-
plomy, które wrêcza³ prezes ULKS  Józef
Grabarczyk. W turnieju uczestniczy³o 28
zawodników.

� Znacz¹ce sukcesy odnie�li m³odzi
adepci tenisa sto³owego z  ULKS. Pod-
czas rozgrywanego w Sianowie
(16.10.2005) I Wojewódzkiego Turnieju
Klasyfikacyjnego Klasyfikacyjnego kate-
gorii ¿aków II miejsce zaj¹³ Daniel Bara-
nowski, III by³ Hubert Bekisz a VII Kon-
rad Ko³pak.
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¦Z³ote Sztafety

Du¿y sukces odnios³y reprezentacje
Gimnazjum w Tychowie w rozgrywanych 10
pa�dziernika 2005 roku mistrzostwach po-
wiatu w sztafetowych biegach prze³ajowych.
Na nowej, bardzo wymagaj¹cej i zarazem
ciekawej trasie przygotowanej na terenie
ZSP w Tychowie uczniowie naszego gim-
nazjum byli bezkonkurencyjni w swoich ka-
tegoriach. Zarówno dziewczêta, które zde-
cydowanie wygra³y swój bieg,  jak i ch³op-
cy, walcz¹cy do samego koñca o zwyciê-
stwo, zdobyli pierwsze miejsca i uzyskali
awans do fina³u wojewódzkiego rozgrywa-
nego 20.10.2005 roku tak¿e w Tychowie.

5.10.2005 roku na
stadionie miejskim w Bia-
³ogardzie rozegrany zo-
sta³ fina³ Gimnazjady
w szkolnej lidze lekko-
atletycznej. Dobry wystêp
zanotowa³y gimnazjalist-
ki z Tychowa. Po wygra-
niu eliminacji powiato-
wych uczennice Gimna-
zjum w Tychowie przysta-
pi³y do rywalizacji z rówie-
�nikami z ca³ego woje-
wództwa. Kilka warto-
�ciowych wyników po-
zwoli³o na zajêcie VIII
miejsca w stawce XIX
dru¿yn. Ósme miejsce to
du¿y sukces bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zostali�my najwy¿ej sklasyfikowan¹ szko³a wiejsk¹
w ca³ej stawce.
Na zdjêciu: Mistrzynie powiatu i ósma dru¿yna mistrzostw województwa w szkolnej lidze lekko-
atletycznej szkó³ gimnazjalnych.

Fina³ Szkolnej Ligi LA.

Biegi LZS

18 pa�dziernika br. na stadionie spor-
towym w Tychowie odby³y siê Jesienne
Biegi Prze³ajowe LZS szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów. W klasyfikacji koñco-
wej w kategorii Szkó³ Podstawowych I
miejsce zajê³a SP Tychowo a w kategorii
Gimnazjów - I miejsce przypad³o Gimna-
zjum w Tychowie.

Historyczne zawody

20 pa�dziernika Tychowo go�ci³o ponad
1500 osób z ca³ego województwa zachodnio-
pomorskiego. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie
by³ gospodarzem fina³ów wojewódzkich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady
w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych. Wspó³-
organizatorami byli równie¿: Wojewódzki
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie, Po-
wiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Bia³o-
gardzie. Wsparcie organizacyjne zapewni³ rów-
nie¿ Urz¹d Gminy w Tychowie.

Na trasach zabytkowego parku zaprezen-
towali siê mistrzowie 21 powiatów naszego wo-
jewództwa.

 W biegu ch³opców szkó³ podstawowych
zwyciê¿y³a SP 4 Goleniów przed SP 6
Szczecinek i SP Bobolice. Dziewczêta z SP
Barwice zwyciê¿y³y pokonuj¹c SP 2 Gole-
niów i SP 6 Szczecinek. W�ród gimnazjali-
stek najlepsze okaza³y siê uczennice Gimna-
zjum Nr 4 ze Stargardu Szczeciñskiego przed
Gimnazjum Publicznym w My�liborzu i Gim-
nazjum w Gryfinie. Bardzo dobre siódme miej-
sce zajê³y dziewczêta z Gimnazjum w Tycho-
wie. Ich koledzy uplasowali siê na 11 miejscu.
Zwyciêstwo odnie�li uczniowie Gimnazjum z
Drawska Pomorskiego przed Gimnazjum Nr 34
w Szczecinie i Gimnazjum Nr 3 w Ko³obrzegu.

Bieg szkó³ ponadgimnazjalnych dziewcz¹t
zakoñczy³ siê zwyciêstwem VIII LO Szczecin
przed I LO Stargard Szczeciñski i I LO Ko³o-
brzeg. W kategorii ch³opców szkó³ ponadgim-
nazjalnych pierwsze miejsce zaj¹³ Zespó³ Szkó³
Nr 5 Stargard Szczeciñski przed I LO Stargard
Szczeciñski i ZSP Goleniów. Zespó³ ZSP Ty-
chowo uplasowa³ siê na 10 miejscu. Zwyciê-
skie zespo³y otrzyma³y dyplomy, puchary i
medale, które wrêczali: wójt gminy Tychowo

Jerzy ̄ uk, wicestarosta bia³ogardzki  Tomasz
Hynda, przewodnicz¹ca Rady Gminy  Alina
Mycio, prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹z-
ku Lekkoatletyki  Stanis³aw Puna, wiceprze-
wodnicz¹cy Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
w Szczecinie  Wojciech Jobda, prezes Po-
wiatowego Zwi¹zku Sportowego  Bogdan
Stanczewski, cz³onkowie Zarz¹du Powiatu w
Bia³ogardzie w osobach  Henryki Szabli,  Je-
rzego Bartmana i  Tadeusza Strza³kowskie-
go, sekretarz Powiatowego Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego  Grzegorz Herman i dyrektor
ZSP Tychowo  Józef Grabarczyk. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Piotr Ko³odziejczyk.

Sponsorami zawodów byli: Wojewódzki
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie, Sta-
rostwo Powiatowe w Bia³ogardzie, Urz¹d Gmi-
ny w Tychowie, Arla Foods Go�cino, Trend-
meble Tychowo, Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tycho-
wie, Zak³ad Wêdliniarski pañstwa Furmanek,
sklep spo¿ywczy "Jowisz" pani Jadwigi Matej-
ko, "Mechanik" Ryszarda Drozdowskiego,
sklep pañstwa Ziomek, Powiatowy Szkolny
Zwi¹zek Sportowy w Bia³ogardzie i Niepublicz-
ny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "Medjol II"

Sprzedam
� Sprzedam pó³ domu w Borzys³awiu  - 3 pokoje z
kuchni¹ - 71m2, wraz z dzia³k¹ 70 arów (z czego 10
arów obsadzone �wierkiem), dom przedwojenny, mu-
rowany - czerwona ceg³a. Na dzia³ce s¹ równie¿ mu-
rowane budynki gospodarcze, w których mo¿na m.in.
gara¿owaæ samochody. tel. kontaktowy: 505 430 023.

� Mieszkanie w³asno�ciowe dwupokojowe o po-
wierzchni 64m2 z telefonem, piwnic¹ przynale¿n¹ do
lokalu o pow. 40 m2 i pomieszczeniem gospodarczym

20m2. Lokal posiada niezale¿ne centralne ogrzewa-
nie. Sadkowo nr 55. Szczegó³y pod nr tel. 31 15 590.

� Mieszkanie  2-pokoje, kuchnia, ³azienka - 60m2. osob-
ne podwórko, dzia³ka 5 arów, budynki gospodarcze.
Dobrochy 3/2, tel.: 312 58 37  lub 509 843 724

� Sprzedam mieszkanie w Tychowie. Powierzchnia -
77,21m2, cztery pokoje, II piêtro, piwnica przynale¿na
do lokalu, telefon. Dzia³ka przydomowa 5 arów, ogro-
dzona. tel.: 697 746 454

Mistrzostwa Powiatu

W Bia³ogardzie odby³y siê Mistrzostwa
Powiatu w dru¿ynowej lekkiej atletyce. Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. prof.
J. Radomskiego w Tychowie   zwyciê¿y³ w
kategorii ch³opców oraz zaj¹³ drugie miej-
sce w kategorii dziewcz¹t.

O awansie do fina³ów wojewódzkich
decydowaæ bêd¹ wyniki osi¹gniête przez
szko³y w innych powiatach.

W finale wyst¹pi po piêtna�cie szkó³
dziewcz¹t i ch³opców z najwy¿sz¹ punkta-
cj¹ w zawodach powiatowych


