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Takie imiê nadano uroczy�cie gimna-
zjum w Tychowie. 1wrze�nia 2005r. od-
by³y siê uroczysto�ci nadania szkole
imienia i sztandaru. O godz. 8:00 odby³a
siê Msza �w., któr¹ odprawi³  Jego Eks-
celencja ksi¹dz biskup Kazimierz Nycz.
Uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice,
nauczyciele, w³adze gminy oraz poczty
sztandarowe Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Tychowie oraz Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Tychowie.

W czasie mszy ksi¹dz biskup po�wiêci³
sztandar Gimnazjum im. Jana Paw³a II. Dal-
sze uroczysto�ci odby³y siê w szkole.

W obecno�ci zaproszonych go�ci ods³o-
niêto tablicê urzêdow¹ i napis na budynku
gimnazjum. Wójt gminy  Jerzy ¯uk  i prze-
wodnicz¹ca Rady Gminy Alina Mycio  wrê-
czyli w imieniu spo³eczno�ci naszej gminy
sztandar  dyrektorowi szko³y Dariuszowi
Michalakowi oraz przewodnicz¹cej Rady
Rodziców Helenie Zieliñskiej. Dyrektor
przekaza³ sztandar pierwszemu pocztowi
sztandarowemu w sk³adzie: Patrycja Kuku-
³a, Barbara �wider, Kamil  Siwek. Uroczy-
sto�æ u�wietniono wystêpami uczniów, któ-
rzy przypomnieli zas³ugi Jana Paw³a II dla
Polski i �wiata. Podkre�lono uniwersalizm
my�li tego Wielkiego Polaka. Zaproszeni go-
�cie wiele mówili o wychowaniu m³odych
pokoleñ i czerpaniu przyk³adów od wielkich
autorytetów, w�ród których znajduje siê pa-
tron gimnazjum. Nastêpnie obejrzeli wysta-
wê po�wiêcon¹ Janowi Paw³owi II, wpisali
siê do szkolnej ksiêgi pami¹tkowej oraz
zwiedzili szko³ê. Wiêcej zdjêæ z uroczysto-
�ci mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej
gimnazjum www.tychowo-gim.waw.pl

Sztandar ufundowali: Rada Rodziców

Gimnazjum w Tychowie, Nadle�nictwo Ty-
chowo, radni Gminy Tychowo, "Pommern-
fisch" Tychowo, "Matexim" Kazimierz Heid-
ner  Bia³ogard, "Techmet" Tychowo, Bank
Spó³dzielczy Tychowo, Rada Pedagogicz-
na Gimnazjum w Tychowie, Zak³ad Us³ug
Le�nych - Piotr Kuczmera Pob¹dz, "Gryf-
Wet" Andrzej Oreñczak Tychowo, Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego przy Szkole Pod-
stawowej w Tychowie, NZOZ "Medjol II"
Marek Brzuchacz, Sklep "Jowisz" Jadwiga

Matejko, Restauracja "Ju-
trzenka" B. Giedrojæ,
Agencja Finansowo-Us³u-
gowa P.Sawosz,  Sklep
Wielobran¿owy - Ma³go-
rzata Koza, Kiosk - Alicja
Radziuk Tychowo, Firma
Handlowa "Beata" - M.
Radziuk Tychowo, Kwia-
ciarnia Barbary £owkis,
Sklep Odzie¿owy - W.
Fornalczyk Tychowo,
Sklep Obuwniczy - H.
Weso³owska Tychowo,
Sklep "Bartek" J.Matejko
Tychowo, Zak³ad Us³ug
Le�nych - M. Kowalski

St. Dêbno, Sklep Odzie¿ow y- B. Milart Ty-
chowo, Sklep Spo¿ywczy - B. Grubska Ty-
chowo, Sklep Miêsno-Spo¿ywczy  B.Go³u-
chowska Tychowo, Pracownicy Gminnego
Przedszkola w Tychowie, So³ectwo Po-
b¹dz, Dorota Jerzy ¯uk - Sadkowo, Janina
K³osowska Warnino, Ryszard Drozdowski
Tychowo, Marzena Wojciechowska-Maj-
cher  Tychowo, Stefan, Irena Furmanek Ty-
chowo,  Zbigniew Doroñ Tychowo, Barba-
ra, Zygmunt Ziomek Tychowo, Stanis³aw
Mazur Tychowo, Zbigniew �wider Tycho-
wo, Rodzina Martyniuków Tychowo, Kry-
styna Durys, Hanna Cegie³ka, oraz anoni-
mowy darczyñca.

Ca³kowity koszt sztandaru to 7 378,72 z³.
Zebrali�my na ten cel 8 441,50 z³. Do dys-
pozycji pozosta³o 1 062,78 z³. Chcia³bym,
aby tê kwotê przeznaczyæ na tablicê pami¹t-
kow¹ lub popiersie z wizerunkiem Jana Paw-
³a II, który zosta³by umieszczony  w holu
naszej szko³y.

Wszystkim darczyñcom serdecznie
dziêkujê.

Dariusz Michalak
-  Dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw³a II

w Tychowie

Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Tychowie

Do¿ynki
Gminne

Podobno trzy razy lepsze ni¿ powiato-
we - przynajmniej w odczuciu osób, które w
obu miejscach by³y i swoimi wra¿eniami siê
z nami podzieli³y. Impreza rozpoczê³a siê o
godz. 14.00 wej�ciem korowodu do¿ynko-
wego - ceremonii po�wiêcenia wieñców i
chleba do¿ynkowego dokona³ nasz ksi¹dz
proboszcz  Józef Siemiesz, nastêpnie Sta-
rostowie Do¿ynek  Anna i Witold Rydzkow-
scy przekazali do¿ynkowy bochen na rêce
wójta Jerzego ¯uka. Wójt po tradycyjnej
mowie do¿ynkowej poprosi³ na scenê przed-
stawicieli gospodarstw z terenu naszej gmi-
ny, którzy zostali nominowani do Nagrody
Wójta - tytu³u "Najlepszego Rolnika Roku
2005". W�ród grona laureatów znale�li siê:
Ewa i Andrzej Bartczak, Stanis³awa i Jan
Borowczak, Rodzina Pañstwa K³osowskich,
Rodzina Braci Mochockich, Rodzina Pañ-
stwa Janus, Anna i Wies³aw Nowak, Kata-
rzyna i Daniel J¹czkowscy, Wies³awa i Zdzi-
s³aw Sienkiewicz, Anna i Witold Rydzkow-
scy, Danuta i Janusz Wo�nica, Wies³aw Za-
wi�lak, Jolanta Pawlik, Magda i Mariusz Bro-
da, Franciszek Ko�ka, Rados³aw Romeyko
i Boles³aw Jêdraszk.

Obowi¹zki w gospodarstwie nie wszyst-
kim pozwoli³y osobi�cie odebraæ nagrody,
ale taka ju¿ jest specyfika  rolniczego trudu,
dla którego niejednokrotnie trzeba rezygno-
waæ z przyjemno�ci i zas³u¿onego odpo-
czynku.

Potem wójt wraz z przewodnicz¹c¹
Rady Gminy Alin¹ Mycio i Starostami Do-
¿ynek podzielili Chleb Do¿ynkowy pomiêdzy
t³umnie zgromadzonych na stadionie miesz-
kañców naszej gminy. Nastêpnie rozpoczê-

Dokoñczenie na str. 2
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³y siê wystêpy zespo³ów: Rado�æ, Swaty i
solistki Alicji £ukjaniec oraz konkurencje
sportowo-po¿arnicze dla dru¿yn OSP z gmi-
ny Tychowo, w których wziê³y rów-
nie¿  udzia³  dru¿yny OSP z  Bobolic
i Jednostki Wojskowej z Dobrowa.
Dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ej pu-
bliczno�ci przygotowali�my konku-
rencje typowo rekreacyjne, z których
najwiêkszym powodzeniem cieszy-
³y siê: rzut wid³ami do tarczy na ba-
locie s³omy i rzut ringo na wid³y. W
zawodach po¿arniczych I miejsce
zajê³a J.W.Dobrowo, II jednostka
OSP Osówko, III z t¹ sam¹ ilo�ci¹
punktów - Tychowo i Sadkowo, IV
Kowalki a V Bobolice. Podczas do-
¿ynek Wójt Gminy Jerzy ¯uk w asy-
�cie Komendanta Powiatowego Po-
licji Waldemara Trzciñskiego uroczy-
�cie przekaza³ klucze do nowego ra-
diowozu Kierownikowi Posterunku w
Tychowie - panu Jaros³awowi Stêpniowi.
Przypominamy, ¿e wóz ten uda³o siê kupiæ
dziêki ofiarno�ci naszych mieszkañców, do-
tacji z bud¿etu gminy i Komendy Powiato-

wej Policji w
B i a ³ o g a r -
dzie. W trak-
cie imprezy
dla zapro-
szonych go-
�ci i publicz-
no�ci serwo-
wana by³a
grochówka i
bigos ugoto-
wane dla
nas przez
Panie ku-
charki z
Gimnazjum.
By³y równie¿

pyszne ciasta  - upieczone przez Radê Ro-
dziców Gimnazjum i Stowarzyszenie "Ami-
cus". Firma "Pommernfisch" zafundowa³a

wszystkim darmow¹ degustacjê swoich pro-
duktów. Napojami, miejscami do siedzenia
i wieczorn¹ gastronomi¹ zajê³a siê firma
PUH. "Beata". Ogromnym zainteresowa-

niem cieszy³a siê loteria fantowa, na której
g³ówn¹ nagrod¹ by³a para prosiaków ufun-
dowana przez Pana Janusza Wo�nicê. Ka¿-
dy los by³ trafny, wiêc amatorzy wêdzonych
rybek,  shake'ów, zbo¿a i innych p³odów rol-
nych  przekazanych na loteriê przez naszych
rolników, szybko wykupili wszystkie losy. Za-
bawa taneczna przy graj¹cym na ¿ywo ze-
spole trwa³a do godz. 2400.  Pogoda dopi-
sa³a, publiczno�æ równie¿ - wszystko roz-
grywa³o siê w mi³ej, kulturalnej atmosferze -
warto by³o przyj�æ i wspólnie siê bawiæ -
szkoda, ¿e to ju¿ ostatnia taka plenerowa
zabawa w tym roku.

Serdecznie dziêkujemy sponsorom lo-
terii: Renata Matczyska - Arla Foods, El¿-
bieta Kowalska, Edyta Kocaba, Ma³gorzata
Koza, Urszula Fornalczyk, Axel Wechsler -
Pommernfisch, Janusz Wietrzyki - Polfisch,
Janusz Wo�nica - Pakk94, Witold Rydzkow-
ski, Wies³aw Zienkiewicz, Rodzina K³osow-

skich, Bracia Mochoccy, Marian
Skowron, Antoni Broda, Antoni
Chrapoñski, Czes³aw Be�ka, Da-
niel J¹czkowski, Ksawery Mona-
sterski, Stanis³aw Tabaka, Janusz
Matwiejczuk, Ryszard Janus, Jan
Borowczak, Henryk Piuto, Stefan
Zdoliñski, Piotr Raczyñski, Wie-
s³aw i Dawid Zawi�lak.

Za pomoc w organizacji im-
prezy dziêkujemy: Braciom
Giemza, Rodzinie K³osowskim,
Annie i Wies³awowi Nowak, Da-
nielowi J¹czkowskiemu, Tama-
rze �wi¹tczak i Jadwidze Matej-
ko (Bartek II), Wies³awowi i Da-
widowi Zawi�lak, Robertowi i Ma³-
gorzacie Radziuk, Danucie i Mie-
czys³awowi Dro¿yna, Gimnazjum

w Tychowie, Stowarzyszeniu "Amicus", Ze-
spo³owi Doradztwa Rolniczego z Bia³ogardu
i Firmie Ochroniarskiej "Szabel".

Do¿ynki powiatowe

17 wrze�nia br. na stadionie sporto-
wym w Stanominie odby³y siê Do¿ynki
Powiatowe. W trakcie imprezy odby³ siê
konkurs na Najpiêkniejszy Wieniec Do¿yn-
kowy, w którym nasz wieniec z so³ectwa
Trzebiszyn zaj¹³ V lokatê.

Nasza dru¿yna, z³o¿ona ze stra¿aków
zajê³a II miejsce w miêdzygminnych konku-
rencjach sportowo-rekreacyjnych pokonuj¹c
miasto i gminê Karlino i miasto Bia³ogard -
ulegli�my jedynie gospodarzom.

Na naszym stoisku wystrój przygotowa³
Marian Ko³pak piêknymi papudrakami ze
sznurka i swoim nowym dzie³em - ptakami
z drewna lipowego, za co serdecznie dziê-
kujemy.

Stra¿nik Gminny
w Smêcinie

22 sierpnia 2005 r. Stra¿nik Gminny
Zbigniew Starzyñski zawita³ w miejsco-
wo�ci Smêcino. Tym razem nie by³ tam
tylko na kontroli posesji, lecz na "poga-

Szukasz Pomocy?!

Z dniem 2 wrze�nia br. rozpoczê³a
dzia³alno�æ grupa wsparcia "AA". Spo-
tkania odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek o
godz. 16.00 w Domu kultury w Tycho-
wie, II piêtro, sala nr 209. Zapraszamy.

dance" z dzieæmi w miejscowej �wietlicy �ro-
dowiskowej.

Stra¿nik zosta³ zaproszony przez  Do-
rotê Palinowsk¹. Spotkanie up³ynê³o na
rozmowie w mi³ej atmosferze, gdzie dzieci
zadawa³y naszemu Stra¿nikowi mnóstwo
pytañ. Pan Zbyszek przedstawi³ naszym po-
ciechom temat bezpieczeñstwa w ruchu pie-
szym oraz opowiedzia³, na czym polega jego
praca.

Na zakoñczenie zosta³ przeprowa-
dzony krótki test z dziesiêcioma pytania-
mi z wcze�niej omówionych tematów.
Wyniki okaza³y siê bardzo dobre, co
oznacza, ¿e dzieci s³ucha³y z du¿¹ uwa-
g¹ i zrozumieniem.

Nasz stra¿nik zapowiedzia³, ¿e takie
spotkanie na pewno powtórzy w najbli¿szej
przysz³o�ci.

Uwaga!

Od dnia 1 wrze�nia 2005r. wznowi³y
dzia³alno�æ �rodowiskowe Ogniska Wycho-
wawcze Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w
Tychowie i Kowalkach. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci, które chc¹ mi³o i ciekawie spê-
dziæ czas. Zajêcia odbywaj¹ siê w nastêpu-
j¹cych dniach i godzinach:

Kowalki: poniedzia³ki - 13.00-18.00, wtorki
- 13.00-17.00, �rody - 13.00-17.00, czwart-
ki - 15.00-18.00, pi¹tki - 14.00-17.00.

Tychowo: poniedzia³ki - 12.00-17.00, wtor-
ki - 10.00-12.00 i 13.00-17.00, �rody - 12.00-
17.00, czwartki - 10.00-12.00 i 14.00-16.00,
pi¹tki - 10.00-12.00 i 14.00-17.00.
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Co dalej
z wodoci¹gami
i kanalizacj¹?

Minê³y dwa miesi¹ce od ostatniej in-
formacji, jak¹ podali�my w lipcowych "Ty-
chowskich wie�ciach", na temat najwiêk-
szej w historii naszego regionu inwesty-
cji. Oto gar�æ nowych, bardzo wa¿nych
informacji:

a) zmieni³ siê ponownie termin prze-
kazania aportu do Spó³ki Bia³ogardz-
kiej. Wrócono do pierwotnej daty czyli
1 stycznia 2006r. Spowodowane to
jest g³ównie wyd³u¿aj¹c¹ siê proce-
dur¹ zmiany nazwy i nowej formy or-
ganizacyjnej Spó³ki w  rejestrze s¹-
dowym. Tak wiêc informacja o zmia-
nie operatora z dniem 1 pa�dzierni-
ka br. jest nieaktualna.

b) Wniosek Zwi¹zku Miast i Gmin
Dorzecza Parsêty do Funduszu Spój-
no�ci zosta³ zweryfikowany przez
NFO�iGW i Ministerstwo Gospodar-
ki, i zawieziony do Brukseli. Otrzyma-
li�my bardzo dobr¹ wiadomo�æ, po-
niewa¿ wniosek nasz zosta³ zareje-
strowany. Oznacza to, ¿e bêdzie do-
finansowany. Teraz to ju¿ kwestia
uzyskania decyzji, która rozpocznie
proces inwestycyjny.

Jest ustawa o ubezpieczeniach. 7 lip-
ca Sejm uchwali³ d³ugo oczekiwan¹ usta-
wê o dop³atach do ubezpieczeñ upraw
rolnych i zwierz¹t gospodarskich. Przy-
jêty zapis stworzy³ podstawê prawn¹ do sto-
sowania dop³at, ze �rodków bud¿etu pañ-
stwa, do sk³adek z tytu³u zawieranych umów
ubezpieczenia przez producentów rolnych
z zak³adami ubezpieczeñ od ryzyka wyst¹-
pienia nieprzewidzianych zdarzeñ losowych
powoduj¹cych straty w produkcji ro�linnej i
zwierzêcej. Wed³ug zapisu ustawy, dop³aty
do sk³adek ubezpieczeniowych bêd¹ prze-
kazywane zak³adom ubezpieczeñ na pod-
stawie zawieranych przez ministra rolnictwa
z tymi zak³adami.

Producenci rolni, którzy podpisz¹ poli-
sê z zak³adem ubezpieczeñ, bêd¹ p³acili
sk³adkê pomniejszon¹ o wysoko�æ dotacji z
bud¿etu pañstwa. Umowy bêd¹ musia³y byæ
zawierane na co najmniej 12 miesiêcy. Wy-
soko�æ dop³at wynosi w przypadku ubezpie-
czenia produkcji ro�linnej - 40% sk³adki, w
przypadku zwierz¹t gospodarskich - 50%
sk³adki na polisê. W ustawie okre�lono
szczegó³owo, które uprawy i zwierzêta go-
spodarskie bêdzie mo¿na ubezpieczyæ od
skutków nieprzewidzianych zdarzeñ loso-
wych i pogodowych. Do ubezpieczanych
upraw ustawodawcy zaliczyli zbo¿a, kuku-
rydzê, rzepak, rzepik, ziemniaki i buraki cu-

krowe, do zwierz¹t - byd³o, konie, owce,
kozy i �winie. W ramach dotowanych
ubezpieczeñ rolnicy mog¹ ubezpieczyæ
swoje uprawy od skutków 11 ¿ywio³ów,
tj. ognia, huraganu, powodzi, deszczu na-
walnego, gradu, piorunu, eksplozji, ob-
suniêcia siê ziemi, lawiny, suszy, ujem-
nych skutków przezimowania lub przy-
mrozków wiosennych. Produkcja zwierzê-
ca mo¿e byæ ubezpieczona od podobnych
skutków, oczywi�cie z wy³¹czeniem suszy,
a dodaniem uboju z konieczno�ci.

Wprowadzenie powszechnego, ale do-
browolnego systemu ubezpieczeñ od skut-
ków klêsk i zdarzeñ losowych jest koniecz-
nym i d³ugo oczekiwanym zapisem. Usta-
wa ta ma jednak szereg mankamentów. Po
pierwsze, nie obejmuje wszystkich gatunków
ro�lin, pozbawiaj¹c mo¿liwo�ci ubezpiecze-
nia, w tym systemie, przede wszystkim
ogrodnictwo, czyli uprawy sadownicze i wa-
rzywnicze w gruncie. Ustawodawcy pomi-
nêli tak¿e ubezpieczenie drobiu, czyli jed-
nego z najwa¿niejszych kierunków produk-
cji zwierzêcej w Polsce.

W chwili obecnej zainteresowane zak³a-
dy ubezpieczeñ analizuj¹ ca³o�æ ustawy i do-
konuj¹ rozpoznania mo¿liwo�ci ewentualne-
go przyst¹pienia do przetargu og³aszanego
przez ministerstwo.

Ubezpieczenia rolne

Stra¿nik Gminny ostrzega

Ro�nie liczba osób, które czuj¹ siê za-
gro¿one, widz¹c wokó³ siebie du¿e psy. Co
jaki� czas zdarzaj¹ siê zranienia cz³owieka
przez zwierzê. Budzi to zrozumia³y niepo-
kój i psuje atmosferê wokó³ wszystkich
psów i ich w³a�cicieli. Jednak za fataln¹ opi-
niê o psach odpowiadaj¹ niektórzy niekompe-
tentni, nieodpowiedzialni i zwyczajnie �le wy-
chowani opiekunowie. Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e z
punktu widzenia prawa, zasad moralno�ci, za
zachowanie psa odpowiada zawsze jego w³a-
�ciciel. Odpowiedzialno�æ to kwestia wyobra�-
ni, dba³o�ci, wreszcie dobrego wychowania i
troski o innych. Gorzej, gdy wokó³ nas kr¹¿y
du¿y pies, którego szczêki mog¹ bez wiêksze-
go problemu zmia¿d¿yæ nasze ko�ci. Hodow-
cy i przedstawiciele Polskiego Zwi¹zku Kyno-
logicznego ostrzegaj¹, ¿e kupowanie psów z
niepewnych �róde³ mo¿e byæ gro�ne - nie zna-
j¹c, bowiem pochodzenia i rodziców szczenia-
ka nara¿amy siê na niebezpieczeñstwo zwi¹-
zane  z wadami genetycznymi, w�ród których
nierzadkie s¹ zaburzenia psychiczne, szcze-
gólnie, gdy pies pochodzi z tak zwanego cho-
wu wsobnego (krzy¿owania psów spokrewnio-
nych). Psy rodowodowe wielu ras musz¹ obec-
nie przechodziæ specjalne testy okre�laj¹ce ich
przydatno�æ w dalszej hodowli. Niestety, w�ród
przysz³ych w³a�cicieli psów niebagateln¹ rolê
odgrywa cena przysz³ego ulubieñca. Te bez
rodowodu, kupione na gie³dzie czy targu, s¹
po prostu du¿o tañsze. Niebezpieczne s¹ jed-
nak nie tylko psy konkretnych ras. Równie, a
czasem nawet jeszcze gro�niejsze, bywaj¹
mieszañce, zw³aszcza je�li psy krzy¿uje siê w
celu uzyskania maksymalnej agresywno�ci, a
to niestety zdarza siê coraz czê�ciej. Bardzo
wiele zale¿y od wychowania. Ca³kowity brak
tresury niemal zawsze koñczy siê problema-

mi. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pies jest zwierzêciem
stadnym i rodzinê, w której przebywa jak sta-
do traktuje. Osoby, które zawodowo zajmuj¹
siê szkoleniami czworonogów mówi¹, i¿ bar-
dzo wa¿ne jest pokazanie psu od pocz¹tku
miejsca w hierarchii - miejsca najni¿szego.
Psy, które nie s¹ uk³adane, uczone pos³uszeñ-
stwa i swojego miejsca w hierarchii, czêsto w
wieku dojrza³ym wykazuj¹ agresjê, atakuj¹c
na ogó³ tych cz³onków stada, których uwa¿a-
j¹ za naj³atwiejszych do podporz¹dkowania -
a wiêc dzieci. Nale¿y wiêc pamiêtaæ, ¿e dla
ma³ego dziecka niewielki pies mo¿e byæ bar-
dzo gro�ny.

Wyprowadzanie psa poza obrêb nierucho-
mo�ci mo¿e byæ dokonane tylko przez osobê
pe³noletni¹ z zachowaniem nastêpuj¹cych
�rodków ostro¿no�ci:

- pies ca³y czas musi byæ w kagañcu,
- pies musi byæ prowadzony na smyczy,
- pies mo¿e byæ spuszczony z uwiêzi tylko

na terenie, gdzie nie ma innych osób, a
opiekun ma ze zwierzêciem kontakt wzro-
kowy i g³osowy oraz jest w stanie w ka¿-
dej chwili nad nim zapanowaæ.

UWAGA! Utrzymywanie psa rasy uznanej
za agresywn¹ lub ich mieszañców odbywa siê
za zezwoleniem Wójta. W³a�ciciel takiego psa
powinien w ci¹gu 30 dni od jego nabycia z³o-
¿yæ wniosek w Urzêdzie Gminy o pozwolenie
na hodowlê. Apelujê tutaj do w³a�cicieli psów,
którzy jeszcze tego nie zrobili, aby zg³osili siê
do nas celem uzyskania takiego pozwolenia
na podstawie § 16 ust. 1 pkt.1 i 3 Regulaminu
zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy Nr IV/
34/2003 z dnia 31.01.2003 r. okre�laj¹cego
zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku na
terenie gminy Tychowo.

Wnioski takie s¹ dostêpne w sekreta-
riacie Urzêdu Gminy

Rok szkolny
2004/2005 rozpoczêty

W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im.prof.J.Radomskiego w Tychowie nowy rok
szkolny zainaugurowa³o 350 uczniów oraz 37
pedagogów. W klasach pierwszych naukê w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Technikum ¯ywie-
nia i Gospodarstwa Domowego oraz w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej podjê³o 107 uczniów.
Najwiêksz¹ grupê stanowi¹ absolwenci Gimna-
zjum w Tychowie. W�ród pierwszoklasistów s¹
absolwenci 22 gimnazjów z 8 powiatów. Blisko
100 uczniów zamieszkuje w wyremontowanym
internacie.

Kadra pedagogiczna ZSP Tychowo to: 5
nauczycieli sta¿ystów, 9 nauczycieli kontrak-
towych,  14 nauczycieli mianowanych, 9 na-
uczycieli dyplomowanych

Po raz pierwszy pracê w Tychowie podjê-
³o 7 nauczycieli.

Pó³kolonie
10.08.2005 r. odby³y siê dwudniowe pó³-

kolonie integracyjne, w których udzia³ wziê³y
dzieci ze �rodowiskowych Ognisk Wychowaw-
czych w Tychowie  i  Kowalkach oraz ze �wie-
tlicy �rodowiskowej w Smêcinie.

G³ównym celem pó³kolonii by³a integracja
dzieci oraz wspólna zabawa. Dziêki hojno�ci i
dobremu sercu sponsorów:  pañstwu S.I. Fur-
manek, F.E. Grzyb, Z. Doronia zorganizowali-
�my wspólne ognisko, zawody sportowe z sym-
bolicznymi nagrodami. Koniec dnia uwieñczy-
³a dyskoteka, na której wszyscy wspaniale siê
bawili.

Dzieci wraz z Opiekunem dziêkuj¹ panu
Szymanowskiemu za pomalowanie pomiesz-
czeñ w �rodowiskowym Ognisku Wychowaw-
czym w Tychowie. Opiekunowie placówek:
Agata Grzyb, Dorota Palinowska, Wojciech
Galiñski
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Wie�ci sportowe
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Tychowo wyró¿nione

Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy
w Szczecinie powierzy³ Zespo³owi Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych im.prof.J.Radomskiego w
Tychowie organizacjê najwiêkszej imprezy
sportowej dla szkó³ województwa zachod-
niopomorskiego. 20 pa�dziernika 2005 roku
o godzinie 10.30 na terenie ZSP Tychowo
rozpoczn¹ siê fina³y wojewódzkie w sztafe-
towych biegach prze³ajowych dla szkó³ pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Uczestnikami bêd¹ mistrzowie 21 po-
wiatów w województwie zachodniopomor-
skim. Spodziewany jest przyjazd do Tycho-
wa ponad 1500 osób. W historii wojewódz-
twa zachodniopomorskiego tylko 3 miasta
powiatowe dotychczas go�ci³y fina³y w szta-
fetowych biegach prze³ajowych. By³y to Star-
gard Szczeciñski, Szczecinek i Z³ocieniec. Po
raz pierwszy tak du¿a impreza odbêdzie siê
w miejscowo�ci nie bêd¹cej stolic¹ powiatu.
Warto zaznaczyæ, ¿e w dotychczas rozgry-
wanych fina³ach wojewódzkich w sztafeto-
wych biegach prze³ajowych, spo�ród szkó³
powiatu bia³ogardzkiego najwy¿sze miejsca
zajmowali przedstawiciele Tychowa.

W roku 2003 ch³opcy z ZSP Tychowo
zajêli IV miejsce, a dziewczêta z ZSP Ty-
chowo uplasowa³y siê na V miejscu.

W meczu eliminacyjnym Pucharu Pol-
ski na szczeblu wojewódzkim nasz "Graf"
poniós³ pora¿kê 3:5 z dru¿yn¹ "Le�nika"
Manowo. Natomiast w rozgrywkach swojej
klasy Graf Bukówko wygra³ na wyje�dzie z
"Or³em" Stanomino 3:1.

G³az Tychowo odniós³ szóste z kolei
zwyciêstwo w lidze okrêgowej, wygrywaj¹c
z "Pomorzaninem" S³awoborze 4:1.

Awans na Mistrzostwa Polski

10 wrze�nia 2005 roku odby³y siê w
Szczecinie Makroregionalne Mistrzostwa
M³odzików w lekkiej atletyce. M³odzi spor-
towcy z województwa zachodniopomorskie-
go i wielkopolskiego walczyli o medale i
awans do Ma³ego Memoria³u Janusza Ku-
sociñskiego, bêd¹cego Mistrzostwami Pol-
ski M³odzików. Du¿y sukces odnios³a Mo-
nika Machciñska, zawodniczka ULKS
TKKF Tychowo, która z rekordem ¿yciowym
5,16 m w skoku w dal, zajê³a II miejsce i
wywalczy³a sobie awans do zawodów fina-
³owych. Mistrzostwa Polski w Kielcach od-
bêd¹ siê w dniach 24-25 wrze�nia. Udanie
w Szczecinie wystartowali równie¿ inni za-
wodnicy z Tychowa. Rekordy ¿yciowe usta-
nowili: ¯aneta Witczak-44,98 s w biegu na
300 metrów, Sandra Duczyñska 24,68m w
rzucie dyskiem oraz Mateusz Bucki
13,04 s w biegu na 100 metrów. W zawo-
dach startowa³y równie¿ Magdalena Martysz
- 4,53 m w skoku w dal oraz Justyna Pindor
- 4,20 m w skoku w dal. Trenerem wszyst-
kich zawodników jest pan Józef Grabarczyk.

Policja dziêkuje
Posterunek Policji w Tychowie pragnie z³o¿yæ serdeczne podziêkowania sponso-

rom oraz wszystkim osobom, które przyczyni³y siê swoim wk³adem do umo¿liwienia
zakupu nowego radiowozu, niezbêdnego do prowadzenia efektywniejszej pracy.

Dziêkujemy.
- Jaros³aw Stêpieñ Kierownik Posterunku Policji w Tychowie  wraz z za³og¹.

Komendant Gminny OSP Tychowo Ireneusz Cegie³ka
w imieniu stra¿aków ochotników dziêkuje firmom: Pommernfisch, Polfisch i Trend za
sfinansowanie zakupu  dla naszych jednostek he³mów i butów stra¿ackich odpowiada-
j¹cych przewidzianym przez prawo Unii Europejskiej normom bezpieczeñstwa.

Kronika Kryminalna

Przestêpstwa zaistnia³e
we wrze�niu 2005 r.:
1. kradzie¿ paliwa i oleju napêdowego

z autobusu na szkodê GZK Tycho-
wo,

2. jazda w stanie nietrze�wo�ci przez
Krzysztofa W. w Tychowie,

3. jazda w stanie nietrze�wo�ci przez
Piotra T. w Kikowie,

Gmina sprzedaje:

Wójt Gminy Tychowo informuje, ¿e wy-
kaza³ do sprzeda¿y w drodze przetargu
nieruchomo�ci w³asne Gminy Tychowo,
stanowi¹ce:

- niezabudowan¹ dzia³kê gruntu
nr 660 o pow. 0,0943 ha po³o¿on¹
w Tychowie - cena wywo³awcza
6.250,00 z³ + VAT

- niezabudowan¹ dzia³kê gruntu
nr 661 o pow. 0,0932 ha po³o¿on¹
w Tychowie - cena wywo³awcza
6.150,00 z³ + VAT

- niezabudowan¹ dzia³kê gruntu
nr 687 o pow. 0,1003 ha po³o¿on¹
w Tychowie - cena wywo³awcza
6.600,00 z³ + VAT

Sprzedam
Sprzedam pó³ domu w Borzys³awiu  - 3 pokoje z kuchni¹ - 71m2, wraz z dzia³k¹ 70

arów (z czego 10 arów obsadzone �wierkiem), dom przedwojenny, murowany - czer-
wona ceg³a. Na dzia³ce s¹ równie¿ murowane budynki gospodarcze, w których mo¿-
na m.in. gara¿owaæ samochody. tel. kontaktowy: 505 430 023.

Mieszkanie w³asno�ciowe dwu pokojowe o powierzchni 64m2 z telefonem, piw-
nicê przynale¿n¹ do lokalu o pow. 40 m2 i pomieszczeniem gospodarczym 20m2.
Lokal posiada niezale¿ne centralne ogrzewanie. Sadkowo nr 55. Szczegó³y pod
nr tel. 31 15 590.

Mieszkanie  - 2 pokoje, kuchnia, ³azienka - 60m2. osobne 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, ogrodzona. tel.:
697 746 454

- niezabudowan¹ dzia³kê gruntu nr
688 o pow. 0,1095 ha po³o¿on¹ w
Tychowie - cena wywo³awcza
7.150,00 z³ + VAT

- lokal mieszkalny nr 20 o powierzch-
ni u¿ytk. 60,38 m2 z przynale¿n¹ piw-
nic¹, po³o¿ony w Tychowie przy ul.
Kochanowskiego 6, na dzia³ce grun-
tu nr 562/26 - cena 38.000,00 z³ +
VAT (sprzeda¿ w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemcy)

- dzia³kê gruntu nr 91/5 o powierzchni
0,1369 ha po³o¿on¹ w Bukowie obr.
Bukówko, zabudowan¹ budynkiem
mieszkalnym i budynkiem gospodar-
czym - cena wywo³awcza 5.000,00
z³ + VAT

4. kradzie¿ kabla telekomunikacyjnego
w Podborsku,

5. jazda w stanie nietrze�wo�ci przez
Sylwestra S. w Tychowie,

6. kradzie¿ anteny satelitarnej  na szko-
dê Emila T. w Warninie,

7. kradzie¿ siatki ogrodzeniowej w Do-
browie na szkodê JW.,

8. jazda w stanie nietrze�wo�ci przez
Waldemara N. w Tychowie,

9. molestowanie seksualne nieletniej
w Smêcinie,


