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Zmiany w kulturze
Na ostatniej sesji Rady Gminy Tychowo podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie utworzenia

Gminnego O�rodka Kultury. Od d³u¿szego ju¿ okresu Wójt Gminy i radni naszej rady za-
stanawiali siê, jak zmieniæ sytuacjê w dostêpie mieszkañców do kultury. Na pocz¹tku lat
90. poprzez sukcesywne likwidowanie �wietlic wiejskich, dosz³o w rezultacie równie¿ do
likwidacji Tychowskiego O�rodka Kultury. Funkcjonowanie kultury sprowadzone zosta³o
do referatu urzêdu i okaza³o siê, ¿e to mog³a byæ tylko przej�ciowa forma organizacyjna. Z
takiego bogatego wachlarza do�wiadczeñ organizacyjnych nastêpuje powrót do formy
sprawdzonej i daj¹cej najlepsze rezultaty. Gminny O�rodek Kultury bêdzie teraz funkcjo-
nowa³ w godzinach popo³udniowych  oraz w soboty i niedziele. Oprócz istniej¹cych ju¿
sekcji planuje siê uruchomiæ sekcjê taneczn¹. Wszystko to wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia
2006r.

Dzieñ Papieski
W ca³ej Polsce  16 pa�dziernika ob-

chodzono Dzieñ Papieski. Tegoroczne
�wiêto przebiega³o pod has³em: "Jan
Pawe³ II - Orêdownik Prawdy". W ko-
�ciele parafialnym w Tychowie odby³a
siê uroczysta msza odprawiana przez
ks.  M. Jedliñskiego, oprawê przygoto-
wa³a M. Ma�lak, w ceremoniê w³¹czyli
siê nauczyciele i uczniowie Gimnazjum.
W Gimnazjum odby³ siê konkurs  po-
ezji Karola Wojty³y przygotowany przez
G. Kuczmera. I miejsce zajê³a M. Micha-
lak, II A. G³uszko, III - W. Chmielewski.
W ko�ciele filialnym w Tyczewie mszê
odprawia³ ks. J. Siemiesz. Po�wiêci³ on
przy tej okazji ornat z wizerunkiem Ojca
�w. Oprawê mszy przygotowa³a  G.
Kuczmera, rodzice i dzieci czynnie w³¹-
czyli siê w ceremoniê.

W �wietlicy �rodowiskowej w Pob¹-
dzu odby³ siê wieczorek poetycko-mu-
zyczny przygotowany przez dzieci i opie-
kunów, mo¿na by³o obejrzeæ film "Karol-
cz³owiek, który zosta³ Papie¿em". By³ to
pierwszy Dzieñ Papieski obchodzony bez
Ojca �wiêtego.

Dzieñ Integracyjny
w Dobrowie

W sobotê 5.11.2005 r. w Zespole Szkó³
w Dobrowie odby³ siê "Dzieñ Integracyjny"
dla klas I-III Szko³y Podstawowej. Tak¹ im-
prezê szkoln¹, integruj¹c¹ w/w zespo³y kla-
sowe zorganizowa³a po raz pierwszy  peda-
gog M. Falana. Celem takiej formy zajêæ dla
uczniów jest zbli¿enie i zgranie zespo³ów
klasowych, uczniów z ró¿nych �rodowisk
rodzinnych. Ponadto poprzez takie zajêcia
dajemy propozycjê dla rodziców i uczniów,
jak mo¿na bezpiecznie i mi³o spêdzaæ czas
wolny, utrwalamy stosowanie higieny w ¿y-
ciu codziennym, jak równie¿, uczniowie
mog¹ zobaczyæ swoich rodziców czasami
w innych rolach ni¿ na co dzieñ, co mo¿e
byæ dla nich mi³ym zaskoczeniem. Podczas
Dnia Integracyjnego uczniowie uczestniczyli
w ró¿nych zespo³ach: sportowym, manualno-
plastycznym i k¹cik gosposi.

Poszczególnymi grupami opiekowali siê
wychowawcy: J. Mo³odecka, E. Ho³ota, na-
uczycielka religii A. Kosarzycka, pedagog
M. Falana, nauczyciell wf G. Giedrojæ i chêt-
ni rodzice.

Pomoc¹ s³u¿y³y równie¿ panie kuchar-
ki. Poza zabaw¹ w ró¿nych grupach zorga-
nizowane by³y konkursy z nagrodami, taniec
przy muzyce, posi³ki/�niadanie, obiad/oraz
"szwedzki stó³" ze s³odyczami. Pewn¹ kwo-
tê na ten cel przyzna³a nam GKPiRPA w
Tychowie. Jednak¿e ze wzglêdu na du¿¹
liczbê osób objêtych tym dzia³aniem nie
oby³oby siê bez sponsorów. Du¿o pracy w
pozyskiwanie sponsorów w³o¿y³y panie J.
Mo³odecka, M. Falana, M. Niemiec.

W imieniu Dyrektora Szko³y i w³asnym
chcieliby�my podziêkowaæ GKPiRPA oraz
nastêpuj¹cym sponsorom: Zak³ad Miêsny
"Furmanek" w Tychowie, GS Tychowo,
Sklep Wielobran¿owy w Tychowie Z. Doroñ,
Stacja Johanniter w Tychowie, Sklep Jubi-
lerski M.M.Stawiñscy-Bia³ogard, Sklep
Sportowy T. Kamiñska-Bia³ogard, Apteka, ul.
Pl. Wolno�ci - Bia³ogard, Sklep Optyk Le-
wiñscy-Bia³ogard, Sklep ABC-Bia³ogard,
Bank Zachodni WBK-Bia³ogard, Sklep Ger-
manos -Bia³ogard, Piwialnia przy dworcu,
Z. Mo³odecki, G.Rogaczewska, M. Falana,
J. Mo³odecka, Rodzice z Dobrowa. Dziêki
tym sponsorom powy¿sza impreza szkolna
mog³a byæ bardziej atrakcyjna dla dzieci.
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie mo¿na taki Dzieñ
organizowaæ cyklicznie tzn. co 3 lata.

W Zespole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie od-
by³a siê w dniu 18 listopada
jubileuszowa X Olimpiada dla
kobiet i dziewcz¹t wiejskich z
zakresu gospodarstwa domo-
wego i przedsiêbiorczo�ci z
podtytu³em  "Popis Mistrzyñ-
Potrawy mojej Babci".
 Uczestniczkami tegorocznej
imprezy by³y Panie, które
zwyciê¿a³y lub zajmowa³y dru-
gie miejsca we wcze�niej-

szych dziewiêciu edycjach. W trakcie Olim-
piady uczestniczki musia³y siê wykazaæ wie-
dz¹ z zakresu gospodarstwa domowego, te-
matyki zwi¹zanej z Uni¹ Europejsk¹ i przed-
siêbiorczo�ci. Prezentowa³y potrawy przy-
gotowywane wed³ug przepisów swoich
babæ. Wykazywa³y siê równie¿ du¿¹ zrêcz-
no�ci¹ w trakcie konkurencji sprawno�cio-
wych: lepienie pierogów na czas, szybko�æ
ubijania piany widelcem, krojenie cebuli na
okre�lon¹ ilo�æ czê�ci.

Konkurencje oceniane by³y przez komi-
sjê w sk³adzie: przedstawiciel UG Bia³ogard
- El¿bieta Niewiadomska - przewodnicz¹ca;

Dokoñczenie na str. 2

Jubileuszowe gotowanie

Uwaga!
odczyt wodomierzy

W dniach 20-30 grudnia br. pracow-
nicy Zak³adu Komunalnego przeprowa-
dz¹ koñcowe odczyty wodomierzy w
zwi¹zku z przekazaniem sieci wod-kan.
do Regionalnych Wodoci¹gów Sp. z o.o.
w Bia³ogardzie.

Osoby, które planuj¹ wyjazdy w
okresie �wi¹tecznym, proszone s¹ o
osobiste wcze�niejsze dostarczenie
wskazañ wodomierzy do Zak³adu Ko-
munalnego - pok. Nr 27, II piêtro.
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przedstawiciel Starostwa Bia³ogardzkiego -
Ewa Brzeziñska; przedstawiciel UG Tycho-
wo - El¿bieta Zdoliñska;  przedstawiciel
UMiG Karlino - Danuta Butrym; przedstawi-
cielka kobiet - Henryka Mazik z Rychówka.

Maksymalnie mo¿na by³o uzyskaæ 40
punktów. Zwyciê¿y³a pani Bo¿ena Nadziej-
ko z Daszewa, która wygra³a wszystkie kon-
kurencje, zdobywaj¹c ³¹cznie 39 punktów.
W nagrodê otrzyma³a pralkê automatyczn¹.
Równie¿ pozosta³e 10 pañ otrzyma³o atrak-
cyjne nagrody, np. roboty kuchenne, odku-
rzacz, mikser itp. Tak bogate nagrody by³y
mo¿liwe dziêki wsparciu tradycyjnych ju¿
sponsorów do których nale¿¹: Starostwo
Powiatowe w Bia³ogardzie, Urz¹d Gminy w
Tychowie, Urz¹d Gminy w Bia³ogardzie,
Urz¹d Miasta i Gminy Karlino, Stowarzysze-
nie Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych w
Bia³ogardzie, KRUS Koszalin, Bank Spó³-
dzielczy w Bia³ogardzie, PZU Bia³ogard,
Rada Rodziców w ZSP Tychowo, Zachod-
niopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie,
CHEMIROL Bia³ogard, Zachodniopomorski
O�rodek Doradztwa Rolniczego w Barzko-
wicach, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych.

Organizatorami przedsiêwziêcia s¹: Ze-
spó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie, O�rodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach- Te-
renowy Zespó³ Doradców w Bia³ogardzie i
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno-Go-
spodarczych w Bia³ogardzie.

Impreza co roku przyci¹ga liczne grono
widzów. W bie¿¹cym roku w�ród nich miê-
dzy innymi byli: Jerzy ¯uk wójt gminy Ty-
chowo, Tomasz Hynda wicestarosta bia³o-
gardzki,  Jacek Chrzanowski zastêpca bur-
mistrza Karlina.

II Olimpiada
Ognisk TPD

w Malechowie
1 pa�dziernika w Malechowie odby³a siê

II Olimpiada �rodowiskowych Ognisk Towa-
rzystwa Przyjació³ Dzieci Oddzia³ Koszalin.
Wszystkich uczestników i wolontariuszy pra-
cuj¹cych przy organizacji tej imprezy by³o
oko³o 800 osób. W zawodach sportowych
startowa³y dzieci z 37 Ognisk. Nasz¹ gminê
reprezentowa³y dzieci z Ognisk w Tychowie
i Kowalkach. Przywioz³y a¿ 10 indywidual-
nych medali i dwa puchary. Najlepsi z naj-
lepszych, to:
I miejsca (z³ote medale)
- Piotr Cerk - skok w dal z rozbiegu,
- Anna Wiktorska - skok w dal obunó¿,

II miejsca (srebrne medale):
- Mateusz Tabaka - skok w dal obunó¿,
- Tomasz Górecki - skok w dal z rozbiegu,
- Klaudia Cerk - bieg na 60 metrów,
- Klaudia Cerk - skok w dal.

Dotacje na inwestycje
Informujemy, ¿e z dniem 29 grudnia

2005r. mija termin sk³adania wniosków
na dotacje inwestycyjne z Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konku-
rencyjno�ci Przedsiêbiorstw 2.3 (ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw poprzez inwe-
stycje; dotacje nie finansuj¹ budowy
obiektów i remontów kapitalnych), poni-
¿ej rekomendujemy (za SISG Bia³ogard)
firmy, które zajmuj¹ siê odp³atnie przy-
gotowaniem wniosków:
- Koszaliñska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego w Koszalinie. Osob¹ do kontak-
tu jest  Tomasz Ho³owaty,
nr tel. 341 63 30;
- PL Energia Karlino. Osob¹ do kontaktu
jest Marian Bary³a, nr tel. 311 30 03

III miejsca (br¹zowe medale):
- Jakub Pilip - rzut obrêcz¹ do celu,
- Bart³omiej Górecki - skok obunó¿,
- Mateusz Mas³owski - bieg na 60 metrów,
- Bart³omiej Cerk - bieg na 20 metrów.

Za tak imponuj¹ce osi¹gniêcia sporto-
we Ogniska TPD naszej gminy otrzyma³y pu-
char, którego fundatorem by³ wójt Gminy Ty-
chowo. Puchar Prezesa Oddzia³u Okrêgo-
wego TPD z Koszalina dla najlepszego
Ogniska TPD otrzyma³y Kowalki.

Nasz udzia³ w tej olimpiadzie to napraw-
dê ogromny sukces, tym wiêkszy, i¿ w sze-
regach Ognisk TPD jeste�my dopiero od
kwietnia tego roku. Co dopiero bêdzie za
rok?!

Serdeczne podziêkowania dla wycho-
wawców:  Agaty Grzyb i Wojciecha Galiñ-
skiego za wspania³e przygotowanie dzieci.
Osobne, wielkie podziêkowania dla rodzi-
ców: pani Raciborskiej, M. Buler i  Leszko
za pomoc w opiece nad naszymi milusiñ-
skimi.

Gratulacje dla organizatorów - TPD Ko-
szalin za �wietn¹, sportow¹ zabawê. Oczy-
wi�cie najwiêksze uznanie dla  dzieci, które
uczestniczy³y w olimpiadzie. Wasz sukces
to nie tylko medale, to równie¿ udzia³ w za-

Jubileuszowe
gotowanie

Dokoñczenie ze str. 1

wodach, a przede wszystkim wzorowe za-
chowanie podczas rozgrywek sportowych,
jak i dojazdu na nie.

Dziêkujemy
- Koordynator

Gminnego Programu PiRPA
Katarzyna Sadowska
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Sukces pi³karek - reprezentantki
Gimnazjum w Tychowie wywalczy³y, pod-
czas rozgrywanych w Bia³ogardzie mi-
strzostw powiatu w pi³ce no¿nej, pierwsze
miejsce. Dziewczêta obroni³y tytu³ mistrzow-
ski  z roku szkolnego 2004/2005. Dru¿yna z
Tychowa uzyska³a awans do Mistrzostw
Rejonu, które odbêd¹ siê wiosn¹ 2006r.

Dziewczêta pokona³y: Gimnazjum w Do-
browie 5:0, Gimnazjum w Pomianowie 6:0 i
Gimnazjum w Karlinie 4:0.

Mistrzynie powiatu (na zdjêciu) wyst¹-
pi³y w sk³adzie: Marta Gembska, Estera
Cacko, Monika Wojta�, Joanna Lesiñska,
Renata £owicka, Maria Ko�ka, Ewelina
Milart, Paulina Urbaniak, Monika Mach-
ciñska.

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

Ch³opcy w rywalizacji gimnazjalistów za-
koñczyli wystêpy na III miejscu.

     Z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci roze-
grany zosta³ turniej o Puchar Prezesa
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sporto-
wego w tenisie sto³owym. Do zmagañ przy
sto³ach przyst¹pi³o 22 zawodników z Tycho-
wa w róznym wieku. I miejsce zaj¹³ Jacek
Rudziñski, II Konrad Czupa, III Miros³aw
Bodnar, IV Damian Baranowski, V Maciek
Chmielewski, VI Daniel Baranowski. Pucha-
ry i dyplomy wrêcza³ prezes ULKS Józef
Grabarczyk.

Mistrzostwa przy stole
- 21.11.2005 Gimnazjum w Tychowie by³o
organizatorem mistrzostw szko³y w tenisie
sto³owym dziewcz¹t.

W rywalizacji gimnazjalistek najlepsza
okaza³a siê Paulina Urbaniak wyprzedza-
j¹c Monikê Machciñsk¹ i Esterê Kaczma-
rek.

Podziêkowania

Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom
so³ectw Tyczewo  i Pob¹dz, którzy przy-
czynili siê do wyposa¿enia Ko�cio³a w Ty-
czewie w nowe obrusy, szafki, ornat, pas
papieski, albê, kwiaty i zachêcamy do dal-
szych dzia³añ.

So³tysi: J.Side³ i G.Kuczmera.

5.11.2005 odby³o siê Nadzwyczajne Ze-
branie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ty-
chowie w sprawie wyboru  nowego zarz¹-
du. Nasi stra¿acy zmuszeni byli podj¹æ sto-
sown¹ uchwa³ê, ze wzglêdu na nieuzyska-
nie wotum zaufania dla sprawuj¹cego w³a-
dzê zarz¹du. Dzia³aj¹c na podstawie statu-
tu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tychowie
walne zebranie dokona³o wyboru nowego
zarz¹du i komisji rewizyjnej.

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Tychowie w nowym sk³adzie  przedstawia
siê nastêpuj¹co: prezes - Zbigniew Ha³a-
burda, wiceprezes ds. m³odzie¿y -  Wies³aw
£opiñski, wiceprezes/naczelnik - W³odzi-
mierz Biskot, zastêpca naczelnika - Maciej

Pniewski, sekretarz - Karol Biskot, skarb-
nik - Wies³aw ̄ erdziñski, gospodarz - Piotr
Szlage, cz³onkowie Zarz¹du - Marek Ro-
¿ek, Mariusz M³ynarczyk,
Komisja Rewizyjna w sk³adzie: przewodni-
cz¹cy - Tadeusz Nagórka, cz³onkowie -
Mieczys³aw Chwa³a, Stefan Kardy�.

Nowy Zarz¹d og³asza nabór chêtnych
do pe³nienia funkcji stra¿aków-ochotników
na terenie gminy Tychowo. Wszyscy zain-
teresowani proszeni s¹ o kontakt z preze-
sem OSP Tychowo - Zbigniewem Ha³abur-
d¹, który bêdzie prowadzi³ dy¿ury w salce
OSP (przy remizie stra¿ackiej w Tychowie)
w ka¿dy pierwszy i trzeci pi¹tek miesi¹ca w
godz. 18.00-20.00.

Wie�ci z OSP Tychowo

Jest nowy zarz¹d

Korzystniejsze przepisy
dla rolników staraj¹cych
siê o renty strukturalne

11 listopada wesz³y w ¿ycie nowe prze-
pisy u³atwiaj¹ce rolnikom otrzymywanie rent
strukturalnych.
    Jedn¹ z najwa¿niejszych zmian jest
umo¿liwienie ubiegania siê o rentê struktu-
raln¹ tym rolnikom, którzy byli ubezpiecze-
ni przez 5 lat w Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego (KRUS), bior¹c pod
uwagê ca³y okres prowadzenia dzia³alno�ci
rolniczej, a nie tylko w ostatnie 10 lat takiej
dzia³alno�ci.
    Wcze�niejsze przepisy by³y mniej ko-
rzystne dla rolników tzw. dwuzawodowców
- ubezpieczonych raz w KRUS, a raz w ZUS.
Po zmianie uregulowañ wystarczy, by rolnik
ubezpieczony by³ w dowolnym okresie ³¹cz-
nie przez 5 lat, ale konieczne jest, by by³ w
KRUS w momencie ubiegania siê o rentê.
Warunkiem uzyskania renty nadal jest nie-
przerwane prowadzenie gospodarstwa rol-
nego przez co najmniej 10 lat poprzedzaj¹-
cych z³o¿enie wniosku.
    Kolejn¹ zmian¹ jest mo¿liwo�æ uzyska-
nia wiêkszej renty strukturalnej przez tych
rolników, którzy przeka¿¹ u¿ytki rolne sta-
nowi¹ce ich w³asno�æ, a w ich posiadanie
weszli nie pó�niej ni¿ dwa lata przed dniem
z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹. Pra-
wo w³asno�ci do gruntów musi byæ potwier-

dzone przez umowê albo o�wiadczenie no-
tarialne.
    Regulacja ta jest korzystna dla tych rolni-
ków, którzy przez d³u¿szy czas przed dniem
z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹ pro-
wadzili dzia³alno�æ rolnicz¹ na u¿ytkach rol-
nych pozostaj¹cych w ich posiadaniu,  np.
dzier¿awionych od Agencji Nieruchomo�ci
Rolnych (ANR), a ich w³asno�æ nabyli do-
piero w okresie dwóch lat przed dniem z³o-
¿enia wniosku.
    Wysoko�æ rent strukturalnych zale¿y od
ró¿nych czynników. Jej podstawowa staw-
ka wynosi 210 proc. kwoty najni¿szej eme-
rytury, tj. 1181 z³. Mo¿e byæ ona powiêkszo-
na  o dodatek dla ma³¿onka w wysoko�ci 60
proc. najni¿szej emerytury (w tym przypad-
ku renta wyniesie ok. 1 520 z³) lub  z tytu³u
wielko�ci przekazywanego gospodarstwa.
Maksymalnie renta strukturalna mo¿e
wynosiæ 440 proc. najni¿szej emerytury,
tj. ok. 2 475 z³.
    Zmieniona zosta³a ponadto regulacja, któ-
ra umo¿liwia pomniejszenie wyp³acanej ren-
ty strukturalnej o dodatek na ma³¿onka, je-
¿eli naby³ on prawo do emerytury albo renty
z ubezpieczenia spo³ecznego lub podj¹³ pra-
cê zarobkow¹.
    Nowym, korzystnym przepisem dla rolni-
ków, jest umo¿liwienie osobom pobieraj¹-
cym renty prowadzenie pozarolniczej dzia-
³alno�ci gospodarczej, co powinno siê przy-
czyniæ siê do wiêkszej aktywizacji ludno�ci
na wsi.

Lech Balewski - ZDR Bia³ogard

Uwaga rowerzy�ci!
Mamy ju¿ jesieñ, która oprócz piêknych kolorów ma swoje mankamenty

i utrudnienia. Coraz krótsze dni powoduj¹, ¿e je¿d¿¹cy rowerami staj¹ siê dla
kierowców niewidoczni. Spowodowane to jest g³ównie tym, ¿e rowery nie maj¹
¿adnego o�wietlenia, a rowerzy�ci ubrani s¹ w ciemn¹ odzie¿.

Apelujemy wiêc do wszystkich kierowców o wzmo¿on¹ ostro¿no�æ, ale swój
apel kierujemy przede wszystkim do rowerzystów. Zróbcie wszystko, aby�cie
byli widoczni na drodze, tylko nie w taki sposób jak to robicie bardzo czê-
sto, ¿e jedziecie jezdni¹ parami jeden obok drugiego.
Trochê wiêcej wyobra�ni!
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Diamentowe gody
10 listopada br. Pañstwo Kazimiera i W³adys³aw Raj obchodzili 60-rocznicê szczê-

�liwego po¿ycia ma³¿eñskiego. Pañstwo Raj �lub brali w 1945r. w £êczycy - potem
przeprowadzili siê na "Ziemie Odzyskane" i zamieszkuj¹ na nich do dzisiaj - w miejsco-
wo�ci Kowalki. Na uroczysto�ci Jubileuszowe zjecha³a siê liczna rodzina z ca³ej Polski.
Gratulujemy Pañstwu Raj zarówno 60 lat ma³¿eñstwa, jak i wspania³ej, pamiêtaj¹-
cej, wielopokoleniowej rodziny.

 2 grudnia br. o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Urzêdu Gmi-
ny w Tychowie odbêdzie siê zebra-
nie wyborcze GMLKS "G³az".

WO�P
Szanowni pañstwo! W styczniu od-

bêdzie siê kolejny fina³ Wielkiej Orkie-
stry �wi¹tecznej Pomocy. Gminny Sztab
Orkiestry na czele z Ann¹ Janick¹ - na-
uczycielk¹ SP Tychowo og³asza nabór
doros³ych wolontariuszy - najlepiej ro-
dziców, chêtnych do pomocy dzieciom
i m³odzie¿y podczas kwestowania na te-
renie naszej gminy. G³ównie chodzi o
zapewnienie bezpieczeñstwa naszym
ma³oletnim wolontariuszom. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o kontakt z
szefow¹ Sztabu do  12 grudnia br.

GOPS potrzebuje

Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Tychowie prosi o nieodp³atne prze-
kazanie nastêpuj¹cych rzeczy: sprzêtu
gospodarstwa domowego (np. pralki, od-
kurzacze), poduszki, ko³dry, prze�ciera-
d³a, bielizna po�cielowa, koce, kapy.

Sylwester ju¿ blisko

Zapraszamy na bal sylwestrowy do
Gimnazjum imienia Jana Paw³a II. Za-
pewniamy gor¹ce posi³ki, zak¹ski, zim-
ne napoje, muzykê "na ¿ywo". Bal roz-
pocznie siê o godz. 20.00 i potrwa do
godz. 5.00.  Przyjmujemy wp³aty gotów-
kowe - 90 z³ od osoby. Zapisy u  A. Ra-
dziuk w kolekturze Lotto.  Organizato-
rzy: Rada Rodziców i Gimnazjum w Ty-
chowie.

Tajemnicz¹ zabawê sylwestrow¹ or-
ganizuje tychowski Pub. Wszelkich infor-
macji udzieli zainteresowanym, w³a�ci-
ciel - Mariusz Rosiak.

Gmina sprzedaje:
Wójt Gminy Tychowo informuje, ¿e wykaza³ do sprzeda¿y ni¿ej wymie-

nione nieruchomo�ci:
� lokal mieszkalny nr 51/2 w Sadkowie - sprzeda¿ w trybie bezprzetargowym,

� lokal mieszkalny nr 28/1 w Starym Dêbnie - sprzeda¿ w trybie bezprze-
targowym,

� niezabudowan¹ dzia³kê gruntu nr 253/2 o pow. 0,0813 ha po³o¿on¹ w Tychowie
- cena sprzeda¿y 1.500,00 z³ + VAT,

� niezabudowan¹ dzia³kê gruntu nr 664 o powierzchni 0,0912 ha po³o¿on¹ w
Tychowie - cena wywo³awcza 6.200,00 z³ + VAT

Ponadto og³oszony zosta³ przetarg ustny nieograniczony na wyciêcie drzew
kasztanowca na drogach w Rudnie i Wicewie.

Sprzedam
Sprzedam pó³ domu w Borzys³a-

wiu  - 3 pokoje z kuchni¹ - 71m2, wraz
z dzia³k¹ 70 arów (z czego 10 arów
obsadzone �wierkiem), dom przedwo-
jenny, murowany - czerwona ceg³a.
Na dzia³ce s¹ równie¿ murowane bu-
dynki gospodarcze, w których mo¿na
m.in. gara¿owaæ samochody. tel. kon-
taktowy: 505 430 023.

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

Mieszkanie w bloku w Bukówku -
kawalerka 43m2, po kompleksowym re-
moncie - gotowe do zamieszkania. Po-
³o¿one na parterze posiada w³asne
centralne ogrzewanie. Do lokalu przy-
nale¿y piwnica i budynek gospodarczy.
Cena 16.000,-z³.
 Informacja pod nr tel.: 311 16 22.

W trakcie olimpiady uczestniczki musia³y
siê wykazaæ wiedz¹ z zakresu gospodarstwa
domowego, tematyki zwi¹zanej z Uni¹ Europej-
sk¹ i przedsiêbiorczo�ci. (czytaj na str. 1 i  2)

Olimpiada
"Popis Mistrzyñ
- Potrawy mojej Babci"


