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"Gdy przyjd¹ �wiêta w srebrnej bieli,
gdy Stary Rok w Nowy siê zmieni,
przyjmijcie gor¹ce nasze ¿yczenia,
niech siê Wam spe³ni¹ wszystkie marzenia."

Alina Mycio
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Tychowo

Jerzy ¯uk
Wójt Gminy Tychowo

8 grudnia w Bia³ogardzie odby³o siê spo-
tkanie okoliczno�ciowe cz³onków Cechu
Wielobran¿owego.

Swoj¹ obecno�ci¹ zaszczycili rzemie�l-
ników Krzysztof Bagiñski - starosta bia³o-
gardzki, Jerzy ¯uk - wójt gminy Tychowo,
Adam Gramczewski radca �rodkowopo-
morskiej Izby Rzemie�lniczej. Spotkanie
mia³o charakter uroczysty, poniewa¿ g³ów-
nym jego celem by³o wrêczenie odznaczeñ
nadanych Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du
Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego. Z terenu na-
szej gminy otrzymali je:

- Zbigniew Kononowicz - Z³oty Medal
im. Jana Kiliñskiego za zas³ugi dla

rzemios³a polskiego;
- Stefan Furmanek - Honorowa Odzna-

ka Rzemios³a Polskiego;
- Barbara Giedrojæ - Honorowa Odzna-

ka Rzemios³a Polskiego;

Uroczysto�æ u�wietni³y wystêpy naszej
solistki Alicji £ukjaniec i zespo³u wokalnego
dzia³aj¹cego przy Domu kultury w Tychowie
"Novi". W imieniu organizatorów Zbigniew
Kononowicz cechmistrz Cechu Wielobran-
¿owego w Bia³ogardzie dziêkuje wójtowi
Gminy Tychowo, solistce i cz³onkom zespo³u
i wielce zaanga¿owanemu w swoj¹ pracê
akustykowi z Domu Kultury w Tychowie.

W dniach 10 i 11 grudnia br. delegacja z
naszej gminy odwiedzi³a niemieck¹ gminê
BURG Stargard. S¹ to pierwsze kontakty,
które maj¹ doprowadziæ do podpisania umo-
wy partnerskiej w czerwcu 2006 r.

W marcu z oficjaln¹ wizyt¹ przyjedzie
do nas pani burmistrz tej gminy wraz z dy-
rektorami szkó³, stra¿akiem i pracownikiem
ds. kultury. Taki  bêdzie sk³ad delegacji, po-
niewa¿ taki zosta³ uzgodniony zakres wspó³-
pracy obu Gmin.

W podobnym sk³adzie pojedziemy w
maju lub w czerwcu do gminy Burg Stargard.
Wyjazdy maj¹ na celu nawi¹zanie bezpo-
�rednich kontaktów pomiêdzy szko³ami,
stra¿akami i zespo³ami dzia³aj¹cymi przy
Domu Kultury.

Uwaga
Rolnicy prowadz¹cy
dzia³alno�æ polegaj¹c¹
na:

- wytwarzaniu produktów rolnych, w tym
ich uprawa, zbiór, przechowywanie, prze-
twarzanie, transport lub ich wprowadza-
niu na rynek,

- wytwarzaniu, przechowywaniu pasz,
w tym mieszanek paszowych lub ich
wprowadzaniu na rynek,

- transporcie lub przechowywaniu lub prze-
³adunku produktów rolnych lub pasz,
w tym mieszanek paszowych

maj¹ obowi¹zek zg³oszenia do Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii danych identyfika-
cyjnych oraz zakresu wykonywanej dzia³al-
no�ci do 31 grudnia 2005 r.

Zg³oszenie dostêpne jest w Urzê-
dzie Gminy.

Spotkanie okoliczno�ciowe Cechu

Wizyta
w Niemczech
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Wie�ci
z OSP Tychowo

Jak informowa³y w listopadzie  "TY-
CHOWSKIE WIE�CI", 5 listopada 2005
roku rozpocz¹³ swoj¹ pracê nowy zarz¹d
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tychowie.

Zarz¹d na  inauguracyjnym posiedzeniu,
mimo ¿e jego kadencja up³ywa ju¿ na prze-
³omie lutego - marca 2006, podj¹³ szereg
zobowi¹zañ. Wiêkszo�æ z nich dotyczy we-
wnêtrznych spraw OSP, takich jak np. przy-
jêcie zadañ i odpowiedzialno�ci wszystkich
stra¿aków OSP, regulaminu organizacyjne-
go OSP,  drugiego obok statutu dokumentu
okre�laj¹cego zakres zadañ i odpowiedzial-
no�ci wszystkich stra¿aków OSP.

Regulamin organizacyjny nie jest doku-
mentem powszechnie stosowanym i w cza-
sie swojej d³ugoletniej s³u¿by  nie spotka-
³em siê z podobnym  w innej  OSP. Tym
bardziej uwa¿am, ¿e opracowanie i przyjê-
cie do realizacji takiego dokumentu jest suk-
cesem jednostki. D¹¿ymy do powiêkszania
liczby stra¿aków OSP zdolnych do podjê-
cia  po odpowiednim przeszkoleniu dzia³añ
ratowniczych.  Proszê o zg³oszenie siê chêt-
nych  do spo³ecznego  pe³nienia tej szla-
chetnej, humanitarnej s³u¿by. Spotykamy siê
co pi¹tek  w pomieszczeniach remizy OSP i
tam czekamy na chêtnych.

Mo¿na te¿ w ka¿dym czasie  zg³osiæ
swój  akces do OSP naczelnikowi jednostki

W³odzimierzowi Biskotowi. Zarz¹d nie sta-
wia ¿adnych warunków wstêpnych  poza
wiekiem (18-40), miejscem zamieszkania
(Tychowo, ale tylko miejscowo�æ, a nie jak
poda³y poprzednie wie�ci gmina Tychowo),
nieposzlakowan¹ opini¹ i posiadaniem w
miarê mo¿liwo�ci prawa jazdy uprawniaj¹-
cego do prowadzenia pojazdów ciê¿aro-
wych, innych uprawnieñ przydatnych w pra-
cy OSP.

Bardzo wa¿nym elementem pracy
jednostki ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
jest jej wspó³praca z m³odzie¿¹. Zainte-
resowanie m³odzie¿y szkolnej prac¹ spo-
³eczn¹ na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej
poprzez uczestnictwo w edycjach Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, tur-
nieju M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom, ró¿ne-
go rodzaju konkursów rysunkowych, pla-
stycznych itp. oraz lub mo¿e przede wszyst-
kim poprzez uczestnictwo w pracach M³o-
dzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych, jest na-
szym podstawowym zadaniem. Osobi�cie
jestem zagorza³ym zwolennikiem w³¹czenia
do pracy w zakresie ochrony przeciwpo¿a-
rowej  jak najwiêkszej  liczby osób, w szcze-
gólno�ci  m³odzie¿y szkolnej. Tym wiêksza
wiêc satysfakcja z podjêcia uchwa³y zarz¹-
du OSP Tychowo. Z rado�ci¹ przyjmujê de-
klaracjê o wspó³pracy i pomocy w tworze-
niu dru¿yn, któr¹ otrzyma³em od dyrektora
Gimnazjum  Dariusza Michalaka oraz dy-
rektora Szko³y Podstawowej  Renaty Ko³o-
dziej-Urbaniak. Jeszcze wiêksz¹ satysfak-
cjê sprawi³a mi reakcja uczniów podczas
spotkania w Gimnazjum. Wszystkim chêt-
nym (na razie tylko ch³opcom) przypominam,

¿e zapisy do M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿ar-
niczych prowadz¹ ich przyszli opiekunowie
Wies³aw £opiñski, asp. sztab. Jerzy Klu-
czyk oraz m³. asp. Dariusz Raj, w ka¿dy
pi¹tek od godziny 17,00 w pomieszczeniach
remizy OSP.

W kolejnym numerze Wie�ci  mam na-
dziejê poinformowaæ  o powstaniu M³odzie-
¿owych  Dru¿yn  Po¿arniczych ich planach i
zamierzeniach.

W imieniu Zarz¹du OSP Tychowo de-
klarujê udzia³ we wszystkich przedsiêwziê-
ciach maj¹cych na celu niesienie pomocy
nie tylko z zakresu dzia³ania Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej.

¯ycz¹c Pañstwu zdrowych i weso³ych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczê�liwe-
go Nowego Roku, ¿yczê aby by³y one nie
tylko bogate  ale przede wszystkim bez-
pieczne.

Mo¿e wiêc warto jeszcze sprawdziæ
przewody kominowe, urz¹dzenia i instala-
cje grzewcze. Warto by przy pod³¹czaniu
ozdób choinkowych by³ obecny elektryk, a
komin, zanim wpu�cimy przez niego �wiê-
tego Miko³aja, nie tylko dla jego wygody,
wyczy�ci³ kominiarz.

Race, petardy, ognie sztuczne, odpalaj-
cie!!! Ale zgodnie z ich instrukcj¹ obs³ugi z
zachowaniem zasad bezpieczeñstwa po¿a-
rowego.

St. kpt. w st. spocz.
mgr Zbigniew Ha³aburda

Prezes OSP
Autor tego artyku³u w dniu 15 grudnia br. z³o¿y³
rezygnacjê z funkcji prezesa OSP Tychowo.

Z³ote gody

Medale od prezydenta RP za d³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie otrzymuj¹ w grud-
niu br. nastêpuj¹ce pary:
Stanis³aw i Halina Kalusa zam. w Starym
Dêbnie 13;
Boles³aw i Stanis³awa Falana zam. w Bo-
rzys³awiu 6/3;
Jan i Janina Ostrysz zam. w Tychowie
ul.Wolno�ci 39;
Bogumi³ i Stanis³awa Rosiak zam. w Ty-
chowie ul. Leona Mroczkiewicza 6b/10.

Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych
50 lat w zdrowiu  i szczê�ciu.

WO�P
Szanowni pañstwo! 8 stycznia 2005r.

odbêdzie siê kolejny fina³ Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy. Koncert i licytacje
przygotowane bêd¹ jak co roku w sali wido-
wiskowej Domu kultury w Tychowie. Roz-
poczêcie imprezy planujemy o godz. 14.00
a o godz. 20.00 �wiate³ko do nieba. Szcze-
gó³ów szukajcie na plakatach.

Koncert �wi¹teczny
18 grudnia br. w Sali widowiskowej

Domu Kultury w Tychowie odby³ siê Kon-
cert Kolêd i Pastora³ek. Bra³y w nim udzia³
zespo³y wokalne, instrumentali�ci i soli�ci
dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Tychowie.
Na zakoñczenie wójt wrêczy³ wystêpuj¹cym
tradycyjne miko³ajkowe paczki.

Dzieñ Teatru
9 grudnia br. Szko³a Podstawowa w Tychowie zorganizowa³a w sali widowiskowej Domu

Kultury w Tychowie Przegl¹d Teatralny pt.: "Dzieñ Teatru". W imprezie wziêli udzia³ wszy-
scy uczniowie II i III klas. Przygotowane przedstawienia by³y bardzo ciekawe, dostarczy³y
widzom - przedszkolakom, uczniom klas I, rodzicom i zaproszonym go�ciom niezapomnia-
nych wra¿eñ. Wysoki poziom imprezy, któr¹ prowadzi³y uczennice kl. V �wiadczy o ogrom-
nym zaanga¿owaniu uczniów, nauczycieli, rodziców, o stale rozwijaj¹cych siê, czêsto wcze-
�niej ukrytych talentach artystycznych i organizatorskich naszych dzieci. G³ównym koordy-
natorem imprezy by³a  Lucyna Go³dyn, która wraz z dyrekcj¹ SP Tychowo dziêkuje ser-
decznie wszystkim, którzy brali udzia³ w przygotowaniach i organizacji przegl¹du.
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Ceny wody i �cieków
Na okres od 1 stycznia 2006 roku do

31 grudnia 2006 roku Rada Gminy Tycho-
wo uchwali³a nastêpuj¹ce ceny i stawki
op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie �cieków przez
Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacjê Spó³-
ki z o.o. z siedzib¹ w Bia³ogardzie na te-
renie Gminy Tychowo:
1) Miesiêczna op³ata abonamentowa 1,94 z³
2) Cena wody:
a) za 1 m3 dla wszystkich odbiorców -  2,48 z³
3) Cena za �cieki:
a) za 1 m3 �cieków z gospodarstw domo-
wych -  2,93 z³
b) za 1 m3 �cieków od pozosta³ych odbior-
ców -  4,10 z³

Wszystkie ceny podane s¹ w warto-
�ciach brutto.

Realne koszty s¹ jednak wy¿sze, wiêc
Rada Gminy na okres od 1 stycznia 2006
roku do 31 grudnia 2006 roku ustali³a  do-
p³atê do cen i stawek op³at za us³ugi wod-
no-kanalizacyjne dla wszystkich taryfowych
grup odbiorców us³ug z terenu Gminy Ty-
chowo dla Regionalnych Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji Spó³ki z o.o. z siedzib¹ w Bia³ogar-
dzie:
1) do ceny wody za 1 m3 dla wszystkich
odbiorców - 0,80z³
2) do ceny �cieków za 1 m3 dla wszystkich
odbiorców - 1,07z³

Dop³ata zostanie dokonana z bud¿e-
tu gminy Tychowo.

Kó³ko taneczne
i plastyczne

W 2006r. nowopowsta³y Gminny O�ro-
dek Kultury planuje uruchomiæ sekcjê ta-
neczn¹. Proponowaæ bêdziemy zajêcia
z nastêpuj¹cych gatunków - hip-hop, disco,
break-dance, nowoczesne tañce towarzy-
skie, tañce latynoamerykañskie i standar-
dowe. Og³aszamy nabór chêtnych na po-
szczególne zajêcia do 20 stycznia 2006r.
Wtedy dopiero poznamy dok³adn¹ liczbê
chêtnych, ich wiek, ustalimy, które z propo-
nowanych gatunków tañców ciesz¹ siê naj-
wiêkszym zainteresowaniem i zaproponu-
jemy Wam zajêcia w tych oczywi�cie najpo-
pularniejszych kierunkach.

Zamierzamy równie¿ og³osiæ konkurs na
stanowisko instruktora, który poprowadzi za-
jêcia Kó³ka Plastycznego.

Podziêkowanie

So³tys So³ectwa Sadkowo dziêkuje w
imieniu mieszkañców so³ectwa Pañstwu
Annie i Janowi Szotowicz i Danucie ¯uk
za nieodp³atne przekazanie  materia³ów do
budowy pieca kaflowego wykonanego w
�wietlicy w Sadkowie.

Uwaga! NZOZ "ED-MED" Eduard Szulc,
zmieni³ swoj¹ dotychczasow¹ siedzibê.
Obecnie mie�ci siê w Tychowie na ul. Wol-
no�ci 30/1, tel. 094 3113738. O�rodek czyn-
ny od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00, w so-
boty i niedziele kontakt telefoniczny pod nr
tel. kom. 0 698 277 947.
Zapewniamy ca³odobow¹ opiekê lekarsk¹.

Nadle�nictwo Tychowo ma 20 lat!
24 listopada 2005r. na terenie nadle�nictwa  w Tychowie odby³a siê uroczysto�æ z oka-

zji XX rocznicy reaktywacji Nadle�nictwa w Tychowie. Nasze Nadle�nictwo ufundowa³o
obeliski upamiêtniaj¹ce tê rocznicê i oryginaln¹ kapliczkê - Matka Boska w wydr¹¿onym
pniu drzewa.

W czasie uroczysto�ci odby³a siê msza �w. celebrowana przez ksiêdza kapelana le�ni-
ków RDL w Szczecinku Jerzego B¹ka i proboszcza parafii tychowskiej ks. J.Siemiesza.
Oprócz gospodarzy obecni na niej byli m.in. dyrektor RDL Szczecinek Andrzej Modrze-
jewski i jego naczelnicy wydzia³ów, wójt gminy Tychowo Jerzy ̄ uk i przewodnicz¹ca Rady
Alina Mycio.

Przypomnijmy, ¿e Nadle�nictwo Tychowo powsta³o ju¿ w 1945r. jednak po reformie
lasów pañstwowych 1973r. w³¹czono je w sk³ad Nadle�nictwa Bia³ogard. W obecnych gra-
nicach administracyjnych dzia³a od 1 stycznia 1985r., a nasi le�nicy gospodaruj¹ na czê�ci
by³ych Nadle�nictw Bobolice, Manowo i Bia³ogard. Nadle�nictwo Tychowo zajmuje po-
wierzchniê 21,9 tys. ha, w jego sk³ad wchodzi 16 le�nictw i szkó³ka gospodarcza.

Podatki w naszej gminie
Rada Gminy Tychowo uchwali³a nowe

stawki podatkowe, które bêd¹ obowi¹zywa³y
mieszkañców w 2006r.
Podatek rolny - Przyjmuje siê �redni¹ cenê
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwar-
ta³ów 2005 roku w wysoko�ci 27,88 z³ za
1q, jako podstawê do naliczania podatku.
Podatek le�ny - Przyjmuje siê �redni¹ cenê
sprzeda¿y drewna za pierwsze trzy kwarta-
³y 2005 roku w wysoko�ci 131,35 z³ za 1 m3,
jako podstawê do naliczenia podatku.
Podatek od nieruchomo�ci:
1)  od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

�ci gospodarczej, bez wzglêdu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - 0,66 z³ od     1 m2 po-
wierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych -
3,52 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,20 z³ od 1 m2 po-
wierzchni;

2)  od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych - 0,54 z³ od 1 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

�ci gospodarczej oraz budynków miesz-
kalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej -

17,98 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanymi materia³em siewnym - 8,37 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej w zakresie udzielania
�wiadczeñ zdrowotnych - 3,61 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej, pozosta³ych, w
tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicz-
nego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego - 6,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej;

3)  od budowli - 2 % ich warto�ci okre�lonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) budynki i grunty stanowi¹ce w³asno�æ
lub bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹-
dzie instytucji kultury oraz gminnych jedno-
stek bud¿etowych,
2) budynki gospodarcze lub ich czê�ci zwi¹-
zane z gospodarstwem rolnym przekazanym
na rzecz Skarbu Pañstwa w celu uzyskania
emerytury lub renty, w których nie prowadzi
siê dzia³alno�ci gospodarczej innej ni¿ rolni-
cza lub le�na, budynki gospodarcze lub ich
czê�ci s³u¿¹ce wy³¹cznie dzia³alno�ci rolni-
czej bêd¹ce w³asno�ci¹ podatnika podatku
rolnego z tytu³u gospodarstwa rolnego, po-
sadowione na gruntach nie wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstwa rolnego.

Podatek od �rodków transportowych po-
zosta³ bez zmian
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9 grudnia br. na zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym GMLKS "G£AZ" Tychowo zosta-
³y wybrane nowe w³adze Klubu. Przedstawia-
my Pañstwu sk³ad osobowy Zarz¹du:

- Zbigniew Leszczak - prezes;
- Arkadiusz Drozdowski - wiceprezes;
- Robert Radziuk - wiceprezes;
- Stanis³aw Miêkus - sekretarz;
- Stanis³aw Jackowski - skarbnik;

Komisji Rewizyjnej:
- Wies³aw Ostrysz - przewodnicz¹cy;
- Sylwester Baranowski;
- Robert Kononowicz - cz³onek;

Przed Klubem  i jego dzia³aczami w 2006r
stan¹ nowe wyzwania:

- walka o awans do IV ligi;
- organizacja Jubileuszu 60-lecia klubu;
- pozyskanie sponsorów strategicznych;
- reaktywacja sekcji pi³ki siatkowej.

GMLKS "G³az" sk³ada wszystkim sympaty-
kom, mi³o�nikom  i przeciwnikom z boiska
serdeczne ¯yczenia Zdrowych, Weso³ych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Szczê�liwego
Nowego Roku 2006.

Szkolenie
Rolnicy i ich domownicy zainteresowa-

ni wziêciem udzia³u w bezp³atnym szkole-
niu nt. "Reorientacja zawodowa osób od-
chodz¹cych z rolnictwa" proszeni s¹ o wy-
pe³nienie Karty Rekrutacyjnej dostêpnej w
Urzêdzie Gminy. Dodatkowe informacje w
sprawie szkolenia mo¿na uzyskaæ w Urzê-
dzie Gminy lub na stronie internetowej
www.zodr.pl.

Dobrowieckie projekty
Gimnazjali�ci z Zespo³u Szkó³ w Dobro-

wie maj¹ szansê pog³êbiæ sw¹ wiedzê o pru-
skim rodzie von Kleist, zamieszkuj¹cym
nasze ziemie od XIII wieku.

Nauczyciele z Dobrowa zainspirowani
ksi¹¿k¹ Jane Pejsa pt. "W imiê lepszych
Niemiec. ¯ycie Ruth von Kleist - Retzow.
1867 - 1945 " napisali projekt, który spotka³
siê z pozytywn¹ ocen¹ Polsko-Amerykañ-
skiej Fundacji Wolno�ci i Polskiej Fundacji
Dzieci i M³odzie¿y. Wspar³y one pomys³ do-
tacj¹ finansow¹, w ramach programu " Rów-
naæ Szanse 2005 ". Umo¿liwi³y tym samym
m³odzie¿y poznanie historii ma³ej Ojczyzny.
Projekt zak³ada odwiedzenie zapomnianych
dworów rodu von Kleist, celem zorganizo-
wania w czerwcu wystawy oraz wydania
broszury pt. "Z ma³ej do du¿ej Ojczyzny",
na któr¹ ju¿ dzi� serdecznie zapraszaj¹ or-
ganizatorzy.

Nauczyciel z ZS Dobrowo
M.Peri¿ok-Kowalczyk

KONKURSY
W listopadzie odby³y siê zorganizo-

wane przez Referat Promocji Kultury i
Sportu UG Tychowo konkursy dla dzieci
i m³odzie¿y. W konkursie plastycznym pt.
"Polska Niepodleg³a" w kategorii klas
I-III Szko³y Podstawowej  I miejsce zajê-
³a Sandra �widerska z ZS w Dobrowie,
II miejsce And¿elika Brzeziñska z ZS w
Dobrowie, III miejsce Amadeusz Wasiak
- z SP Tychowo.

W kategorii klas IV-VI - I miejsce za-
jê³a Arletta Koz³owska, II Ma³gorzata
G³uszko a III Justyna Dudka - wszyst-
kie z SP Tychowo.

W kategorii klas I-III gimnazjum I
miejsce zajê³a Agata G³uszko - Gimna-
zjum w Tychowie a II Marlena Zmitro-
wicz z  ZS w Dobrowie, III miejsca nie
przyznano.

W konkursie fotograficznym ucznio-
wie rywalizowali w dwóch kategoriach -
w Szko³ach Podstawowych I miejsce za-

j¹³ Daniel Kwiatkowski, II Klaudia Wo�-
na, Marlena Grzegorska - wszyscy z ZS
w Dobrowie.

W kategorii gimnazjum I miejsce za-
jê³a Alicja Koczan, II Magdalena Mula-
wa z ZS w Dobrowie, III miejsca nie przy-
znano z uwagi na niedotrzymanie przez
autorów warunków regulaminowych kon-
kursu.  Z uwagi jednak na piêkno i ogrom
pracy w³o¿ony w przygotowanie prac ko-
misja postanowi³a przyznaæ trzy wyró¿-
nienia Sylwii Wiktorskiej, Beacie
Chmieleckiej  i Zuzannie Tereszczyn -
wszystkie z Gimnazjum w Tychowie.

Prace konkursowe mo¿na obejrzeæ na
wystawie w Galerii (II piêtro) Domu Kul-
tury w Tychowie. Prace konkursowe oce-
nia³a jedna Komisja w sk³adzie: Alina
Mycio - przewodnicz¹ca komisji, cz³on-
kowie komisji: Krystyna Dobrzañska,
Genowefa Kuczmera, Bronis³aw Ga-
jewski, Andrzej Mo¿d¿yñski, Marian
Szabla.

Laureatom gratulujemy - nagrody zo-
stan¹ wrêczone na szkolnych apelach  22
grudnia br.

Uwaga! - odczyt wodomierzy

W dniach 20-30 grudnia br. pracownicy Zak³adu Komunalnego przeprowa-
dz¹ koñcowe odczyty wodomierzy w zwi¹zku z przekazaniem sieci wod-kan. do
Regionalnych Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzib¹ w Bia³ogardzie.

Osoby, które planuj¹ wyjazdy w okresie �wi¹tecznym, proszone s¹ o oso-
biste wcze�niejsze dostarczenie wskazañ wodomierzy do Zak³adu Komu-
nalnego - pok. Nr 27, II piêtro.

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 budyn-
ki gospodarcze, w których mo¿na m.in.
gara¿owaæ samochody.
tel. kontaktowy: 505 430 023.

Sprzedam lokal po sklepie w Mo-
tarzynie - nr 20, powierzchnia 45m2,
podzielony na dwa pomieszczenia,
cena do uzgodnienia -
kontakt tel.: 602 766 005.

Mieszkanie w³asno�ciowe, bez-
czynszowe - ul. Dolna 1 w Tychowie.
Powierzchnia 49m2,
tel. kontaktowy: 888 297 441;

Gara¿ murowany w Dobrowie, do-
godny dojazd, dach pokryty pap¹
zgrzewaln¹ powierzchnia 37m2, cena
5.500z³; tel.: 094 31 11 482 - p.Maria
Stelmach.

Gara¿ murowany w Bia³ogardzie
(pod wiaduktem), powierzchnia - po-
nad 30m2, sprzedam lub wynajmê -
cena do uzgodnienia,
tel.: 094 31 11 482.

Wynajmê dzia³kê gruntu o po-
wierzchni 1.500m2, na dowoln¹ dzia-
³alno�æ us³ugowo-handlow¹.

Dzia³ka jest ogrodzona, posiada 3
bramy wjazdowe zlokalizowana jest w
centrum Dobrowa - obok sklepów i
szko³y.
tel.: 094 31 11 482 lub 0 507 085 568

Wie�ci sportowe
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