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Akcja 1 procent 2006

Taka akcja og³oszona jest w ca³ym
kraju. O 1 procent wyliczonego podatku
nale¿nego zabiegaj¹ wszystkie organiza-
cje po¿ytku publicznego. Na terenie na-
szej gminy dzia³a Stowarzyszenie Inte-
gracji Spo³ecznej "DROGA" z siedzi-
b¹ w Kowalkach. Zarz¹d Stowarzysze-
nia zwraca siê równie¿ z pro�b¹ o prze-
kazywanie �rodków finansowych w ra-
mach akcji 1 procent. To w³a�nie w Ko-
walkach Stowarzyszenie "DROGA" pro-
wadzi swoj¹ dzia³alno�æ przy �cis³ej
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem "AMI-
CUS" z Tychowa. Razem robi¹ wspania-
³¹ rzecz dla dzieci niepe³nosprawnych.
Zachêcamy do wsparcia ich dzia³añ. Oto
rachunek bankowy, na który mo¿na prze-
kazywaæ swoje pieni¹dze: Bank PEKAO
S.A. I/O w Bia³ogardzie nr 63 1240 3666
1111 0000 4344 8236. Dokonuj¹c wp³aty
w I/O PEKAO S.A. w Bia³ogardzie nie zo-
stan¹ Pañstwo obci¹¿eni prowizj¹ od
wp³aty.

Jak przekazaæ 1 procent
podatku stra¿akom?

W formularzu PIT-36 z poz.178, a w for-
mularzu PIT-37 z poz.110 - "Podatek nale¿-
ny", wyliczamy 1 procent kwoty. Wyliczon¹
kwotê wpisujemy odpowiednio: do formula-
rza PIT-36 w poz.179, a w PIT-37 w poz.111
- kwota 1% zmniejszenia z tytu³u wp³at na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego. Przy
obliczeniu 1 procenta pomija siê koñcówki
wyra¿one w groszach. Od 1 stycznia do 30
kwietnia 2006r. wp³acamy w banku lub na
poczcie 1 procent wyliczonego podatku na-
le¿nego, podaj¹c na druku wp³aty nazwê
odbiorcy - Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ty-
chowie, nr rachunku bankowego- Bank
Handlowy w Warszawie S.A.
- 47 1030 1276 0000 0000 7992 2013, kwo-
tê wp³aty, imiê i nazwisko oraz adres osoby
wp³acaj¹cej, a tak¿e tytu³ wp³aty.

Budujemy plac zabaw
W dniach 9-11.12.2005r. uczniowie gimnazjum im. Jana Paw³a II  w Tychowie wraz z

opiekunem  Monik¹ Margo� brali udzia³ w warsztatach studyjnych "MOD" w Warszawie w
ramach realizowanego projektu "Budujemy plac zabaw". M³odzie¿ przyst¹pi³a do projek-
tu "M³odzi Obywatele Dzia³aj¹" we wrze�niu 2005r.,w ramach realizowanych zadañ zapla-
nowali budowê placu zabaw dla dzieci przy ul. Topolowej w Tychowie.  W trakcie zajêæ
uczestnicy warsztatów pracowali metod¹ projektu, zdobywali cenne do�wiadczenia i wy-
mieniali siê spostrze¿eniami. Pozyskali�my wiele wa¿nych wskazówek niezbêdnych do
realizacji naszego projektu. Wzbogacili�my siê równie¿  w nowe znajomo�ci, które zamie-
rzamy kontynuowaæ i podtrzymywaæ wspó³pracê z osobami próbuj¹cymi zmieniæ co� na
lepsze w swoim �rodowisku i dzia³aæ dla dobra innych. Wyjazd by³ sponsorowany i organi-
zowany przez Centrum Edukacji Obywateli, za co jeste�my niesamowicie wdziêczni.

 Uczestnicy Mod-u wraz   z opiekunem

Op³atkowe
spotkanie

17.12.05 w sali widowiskowej Domu
Kultury w Tychowie odby³o siê spotkanie
rodzin dotkniêtych niepe³nosprawno-
�ci¹ dziecka: WOP Bia³ogardu objêtych
dzia³alno�ci¹ Stowarzyszenia "Droga"
oraz Stowarzyszenia "Amicus". Dzieci
sprawne inaczej wraz z dzieæmi ze �wie-
tlicy "Zdarzeñ i wydarzeñ" z Kowalek wy-
stawi³y �wietnie przygotowane "Jase³ka".
Nie zabrak³o równie¿ Miko³aja, który roz-
da³ paczki ufundowane przez Urz¹d Mar-
sza³kowski województwa zachodniopo-
morskiego i paczki, maskotki od sióstr ze
Stacji Joanitek. Potem skorzystali�my z
zaproszenia do �wietlicy w Kowalkach,
gdzie spotkali�my siê z mieszkañcami tej

miejscowo�ci, ich dzieæmi, wójtem naszej
gminy i starost¹ powiatu bia³ogardzkiego
i podzielili�my op³atkiem. To wszystko
zdarzy³o siê dziêki profesjonalnemu dzia-
³aniu i wielkiemu sercu Zarz¹du Stowa-
rzyszenia "Droga" z Bia³ogardu. To dziê-
ki Opatrzno�ci "Droga" wybra³a sw¹ dro-
gê przez nasz teren, a my cieszymy siê
z tego bardzo - bo mieæ mistrza obok
siebie, to co� wspania³ego - dziêkuje-
my im za to w imieniu mieszkañców
naszej gminy.

Dziêkujemy wiêc: Zarz¹dowi  Stowa-
rzyszenia "Droga" za wskazywanie drogi
dla dalszego dzia³ania, panu wójtowi,
GOPS Tychowo, Stacji Joanitów i miesz-
kañcom naszej gminy za wsparcie finan-
sowe naszych dzia³añ.

Szczê�liwego Nowego Roku 2006 -
by Wam siê mno¿y³o, koci³o, rodzi³o�
W im. Zarz¹du Stowarzyszenia "Amicus"

- Zofia Jarzêbska

Mamy nowego so³tysa
W so³ectwie Dziêcio³owo dotychcza-

sowy so³tys z³o¿y³ rezygnacjê. Mieszkañ-
cy so³ectwa na zebraniu 17 stycznia br.
wybrali w g³osowaniu tajnym nowego so³-
tysa. Zosta³a nim jednog³o�nie  Halina
W¹sowska. Mieszkañcy so³ectwa wymie-
nili równie¿ cz³onka rady so³eckiej - za
pani¹ Bodych w sk³ad rady wesz³a Re-
nata Mazurkiewicz. Gratulujemy.
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W Tychowie gra³a Wielka Orkiestra
8 stycznia br. w sali widowiskowej Gminnego O�rodka Kultury odby³ siê koncert fina³o-

wy Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Oprócz naszych lokalnych zespo³ów i solistów
wyst¹pi³y zespo³y taneczne z Karlina i sekcja Capuery z Po³czyna Zdroju. Du¿¹ czê�æ
programu zape³nili z powodzeniem uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Tycho-
wie oraz Zespo³u Szkó³ w Dobrowie prezentuj¹c Jase³ka, przedstawienie teatralne, scenki
kabaretowe, popisy wokalne i uk³ady taneczne. Podczas koncertu odbywa³a siê licytacja
fantów darowanych przez sponsorów - najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê sofy z lo-
kalnego zak³adu meblarskiego TREND, których  w tym roku sprzedano sze�æ. By³y te¿
ryby, sery, miody, czê�ci garderoby, gad¿ety WO�P czy sosnowa szafka RTV. W sali obok
by³a loteria, która jak zwykle w Tychowie zakoñczy³a siê 100% sukcesem tzn. wszystkie
losy zosta³y sprzedane.

Na zakoñczenie imprezy odby³ siê ma³y pokaz fajerwerków - tradycyjne ju¿ "�wiate³ko
do nieba". W tegorocznej akcji zebrano 14.050,00 z³.

Podziêkowania
� Anna Janicka szef sztabu WO�P w Tycho-
wie sk³ada gor¹ce podziêkowania za pomoc
w przygotowaniach 14 Fina³u: Renacie Chwa-
le, Elizie Ka�mierczak, Katarzynie Kalbar-
czyk, Marii Wo³oszczuk, Wies³awie Mona-
sterskiej, Jaros³awowi Chwale, Rajmundo-
wi Wasiakowi, Kazimierzowi Koz³owskie-
mu, prowadz¹cym, artystom (SP Tychowo,
Gimnazjum Tychowo, ZS Dobrowo, UG Tycho-
wo, GOK w Tychowie, MOK  w Karlinie), wo-
lontariuszom oraz hojnym sponsorom.

� Jerzy ¯uk wójt gminy Tychowo serdecz-
nie dziêkuje tychowskiemu sztabowi WOSP,
wolontariuszom, sponsorom i mieszkañcom
naszej gminy za wielkie zaanga¿owanie i
serce oddane s³usznej sprawie.

� Samorz¹d Uczniowski ZSP w Tychowie
serdecznie dziêkuje Panu Jerzemu ¯ukowi
wójtowi gminy Tychowo za dofinansowanie
loterii miko³ajkowej. Dziêkuje równie¿ w³a�ci-
cielkom sklepów: Barbarze Grubskiej, Annie
Cerk, Agnieszce Jag³a, Barbarze £owisk,
Irenie Furmanek i El¿biecie Kowalskiej.

� Wójt gminy i mieszkañcy wsi Sadkowo ser-
deczne dziêkuj¹  panu Bogdanowi Misiako-
wi z Sadkowa za pomoc w rozmro¿eniu rur
wodoci¹gowych w �wietlicy w Sadkowie i za-
bezpieczenie ich przed ponownym zamarz-
niêciem.
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Konkursy
Rozstrzygniêto konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania pn.: "Upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Nazwa org. �rodki przyznane  
w 2005r . 

�rodki wnioskowane  
w 2006r  

Kwota przyznana  
na rok 2006 

GMLKS �G³az� 36.520,- 58.500 38.300,- 
LKS „Graf”  16.600,- 22.500 15.500,- 
ULKS TKKF przy ZSP 4.000,- 9.200 4.000,- 
LZS „Gryf”  6.000,- 20.000 6.000,- 
Razem: 63.120 110.200,- 63.800,- 

UWAGA! warunkiem podpisania umowy
z Urzêdem Gminy jest z³o¿enie sprawoz-
dania koñcowego z wykorzystania �rod-
ków przydzielonych na rok 2005 - do 31
stycznia 2006.

Rozstrzygniêto równie¿ konkurs na
wsparcie finansowe zadania pn.: "Prowa-
dzenie placówek wsparcia dziennego z re-
alizacj¹ programów profilaktycznych dla

dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Tychowo
w miejscowo�ciach Tychowo, Kowalki".
Przyjêto ofertê Towarzystwa Przyjació³ Dzie-
ci Oddzia³ Okrêgowy w Koszalinie na kwotê
33.000,00z³.

Nie rozstrzygniêto natomiast konkursu
na dzia³ania na rzecz osób niepe³nospraw-
nych - konkurs zostanie ponownie rozpisa-
ny od 1 lutego br.

Sylwester w Gimnazjum
Nowy Rok - 2006  na zabawie sylwestrowej w Gimnazjum przywita³o ponad 70 par.

By³ to kolejny, tradycyjny ju¿ Bal, z którego dochód zasila konto Rady Rodziców przy Gim-
nazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie. Dyrektor Gimnazjum, Dariusz Michalak  dziêkuje
wszystkim, którzy skorzystali z tej formy zabawy wspieraj¹c jednocze�nie szko³ê. Szcze-
gólne podziêkowania sk³ada pracownikom Gimnazjum, którzy zaanga¿owali siê w przygo-
towanie balu oraz rodzicom: Pañstwu Fangrat i pañstwu Zaj¹c oraz  Krystynie Paczkow-
skiej, Beacie K³osowskiej Bogumile Pawlak, Alicji Radziuk i Danielowi K³osowskie-
mu, którzy wraz z przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców,  H. Zieliñsk¹ w³o¿yli wiele pracy i
serca w organizacjê tego przedsiêwziêcia.

Spotkanie
z  Heinrichem
von Kleist - Retzow

17 stycznia 2006r. uczniowie Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tychowie mieli
okazjê spotkaæ siê z Panem H. von Kle-
ist - Retzow, cz³onkiem rodu, dawnych
w³a�cicieli ziem gminy Tychowo.

Pan von Kleist chêtnie odpowiada³ na
pytania gimnazjalistów, obejrza³ prace
uczniów na temat historii naszych ziem,
zw³aszcza za� Kikowa.  Pochwa³y zebra-
³y uczennice klasy IIIa, Paulina Lis i
Dorota Paczkowska, które opracowa³y
drzewo genealogiczne kikowskiej ga³êzi
rodu von Kleist, na której umie�ci³y ro-
dziców, dziadków, rodzeñstwo i samego
Pana H. von Kleist.

Organizator  spotkania L. Michalak
dziêkuje panu J. Rudziñskiemu za po-
moc w roli t³umacza.

Okinawa
Goju-Ryu Karate-Do

"Bia³ogardzki Klub Okinawa Karate
Kobu-Do i Chi-Kung" i trenerzy: Robert Pa-
we³czak 2 dan i Grzegorz Grzyb 2 kyu pro-
ponuj¹ udzia³ w zajêciach karate Goju-Ryu.
Trenerzy przedstawi¹ szczegó³owe warun-
ki, jakie musz¹ spe³niaæ chêtni, zalety i ko-
rzy�ci z uprawiania tej formy rekreacji i jej
filozofiê. Chêtnie odpowiedz¹ na pytania.

Oferta kierowana jest do  uczniów w wie-
ku - 7-12lat (od I do VI kl Szko³y Podstawo-
wej)  zainteresowanych udzia³em w trenin-
gach sekcji uruchamianej przy Gminnym
O�rodku Kultury w Tychowie. Zapisy przyj-
muje Pan Rajmund Wasiak pe³ni¹cy obo-
wi¹zki Dyrektora GOK.

Uwaga
Potrzebna jest pomoc do opieki nad

chorym mê¿czyzn¹ (lat 43), ca³kowicie
sparali¿owanym. Oferujemy wspólne za-
mieszkanie plus wynagrodzenie. Prefero-
wana osoba samotna - najchêtniej kobie-
ta. Kontakt: Barbara Obszyñska, Buków-
ko 10/2,
tel.: /094/ 3111 584

Wp³aty za wodê
i �cieki bez op³at

Od 1 stycznia 2006 roku wodoci¹gami i
kanalizacj¹ na terenie Gminy zarz¹dza ju¿
Spó³ka Regionalne Wodoci¹gi i Kanalizacja
z Bia³ogardu. Wp³aty nale¿no�ci za wodê i
�cieki dokonywane w naszym Banku Spó³-
dzielczym zwolnione s¹ z op³at.
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Stra¿nik
Gminny
radzi
i ostrzega

Jeste�my w trakcie trwania aury zimo-
wej, kiedy to �nieg i mróz daj¹ siê nam
mocno we znaki. Nasze drogi  i chodniki
sta³y siê niebezpiecznie �liskie. Dlatego
te¿ trzeba przypomnieæ, i¿ odpowiedzial-
nymi za stan chodnika przylegaj¹cego do
naszej posesji jeste�my tylko my. W
zwi¹zku z uchwa³¹ nr IV/34/2003 Rady

Gminy  z dnia 31 stycznia 2003 r.   w spra-
wie szczegó³owych zasad utrzymywania
czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy
Tychowo, na podstawie § 7 ust. 1 tej¿e
uchwa³y mamy obowi¹zek oczyszczaæ ze
�niegu, lodu, b³ota i innych zanieczysz-
czeñ chodnik po³o¿ony wzd³u¿ naszych
posesji. To, i¿ nie mamy wyj�cia z miesz-
kania od strony ulicy, nie zwalnia nas z
tego obowi¹zku.

O odpowiedzialno�ci karnej za to wy-
kroczenie mówi art. 117 kodeksu wykro-
czeñ, który brzmi: "Kto, maj¹c obowi¹zek
utrzymania czysto�ci i porz¹dku w ob-
rêbie nieruchomo�ci, nie wykonuje swo-
ich obowi¹zków lub nie stosuje siê do
wskazañ i nakazów wydanych przez w³a-
�ciwe organy w celu zabezpieczenia na-
le¿ytego stanu sanitarnego i zwalczania

Szkolenia
dla
rolników

 Karta rekrutacyjna dla
osób zainteresowanych
wziêciem udzia³u w bezp³at-
nym szkoleniu, projekcie
wspó³finansowanym  ze
�rodków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach pro-
gramu ZPORR  dzia³anie 2.3
Reorientacja zawodowa
osób odchodz¹cych z rolnic-
twa. Kursy zostan¹ przepro-
wadzone w ZODR Barzkowi-
ce w okresie 2006-2008r. w
systemie stacjonarnym.

W szkoleniu mog¹ wzi¹æ udzia³ rolni-
cy i domownicy z wy³¹czeniem emerytów
i osób zarejestrowanych jako bezrobot-
ne oraz inne osoby zatrudnione w rolnic-
twie chc¹ce podj¹æ zatrudnienie w sfe-
rze pozarolniczej.

O zakwalifikowaniu siê decyduje
kolejno�æ zg³oszeñ.

Przed rozpoczêciem szkolenia ka¿dy
z jego uczestników podpisze zobowi¹za-
nie o ukoñczeniu kursu pod rygorem pe³-
nego zwrotu kosztów szkolenia. Karta re-
krutacyjna jest bardzo prosta:
Nazwa kursu -szkolenia (podkre�l wybra-
ny kurs) wpisz proponowany termin (mie-
si¹c i rok)
1. Kurs - Drwal - operator pilarki (144

godz.) (z egzaminem zewnêtrznym)
2.  Kurs - Obs³uga pilarki spalinowej (40

godz.)
3.  Kurs - Podstawowy kurs spawania ga-

zowego stali (190 godz.)
4.  Kurs - Podstawowy kurs spawania

stali elektrodami otulonymi (190
godz.)

5.  Kurs - Podstawowy kurs spawania
stali w os³onie gazów aktywnych
(MAG) (190 godz.) po ukoñczonym
kursie spawania i zdanym egzaminie
uczestnik szkolenia otrzymuje Ksi¹-
¿eczkê spawacza  ze stosownym wpi-
sem uprawnieñ)

6. Kurs - Ponadpodstawowy kurs spa-
wania blach stalowych elektrod¹ to-
pliw¹ (172 godz.)

w os³onie gazów aktywnych (MAG) (tyl-
ko dla osób po podstawowym kursie
spawania MAG)

7.  Kurs  - Opieka nad lud�mi starszymi i
chorymi (30 godz.)

8. Kurs - Podstawy projektowania. urz¹-
dzanie i pielêgnacja ogrodów (108
godz.) z elementami  szkó³karstwa,
zasady prowadzenia w³asnej dzia³al-
no�ci gospodarczej"

9. Kurs - Obs³uga biura turystycznego z
podstaw¹ jêzyka niemieckiego (98
godz.)

10. Kurs - BONA- opiekunka dzieci i do-
ros³ych z podstaw¹ j. angielskiego
(220 godz.) pragn¹cych podj¹æ pra-
cê w charakterze opiekunek w kraju i
za granic¹ (wymagane wykszta³cenie
min. �rednie).

11. Kurs - BONA - opiekunka dzieci i do-
ros³ych z podstaw¹ j. niemieckiego
(220 godz.) pragn¹cych podj¹æ pra-
cê w charakterze opiekunek w kraju i
za granic¹ (wymagane wykszta³cenie
min. �rednie).

Przed rozpoczêciem kursu zawodo-
wego (modu³ II) przewidziany jest mo-
du³ I interpersonalny - 22 godziny fakul-
tatywnie i modu³ III indywidualnego do-
radztwa zawodowego - 5 godzin na ka¿-
dego uczestnika do wykorzystania w ci¹-
gu 3 miesiêcy od daty zakoñczenia mo-
du³u II - zawodowego (kursu).

W przypadku rolników i domowników
fakt bycia uprawnionym Beneficjentem

weryfikowany jest na podstawie potwier-
dzenia zap³aty ostatniej sk³adki KRUS.

Dodatkowe wymagania stawiane kan-
dydatom:

- wykszta³cenie minimum podstawowe,
- ukoñczony 18 rok ¿ycia,
- gotowo�æ i chêæ podjêcia pracy po

ukoñczonym szkoleniu w zawodzie
objêtym szkoleniem,

- brak przeciwwskazañ zdrowotnych do
podjêcia pracy w zawodzie. (przed
przyst¹pieniem do kursu drwala nale-
¿y przed³o¿yæ za�wiadczenie lekar-
skie, wydane przez uprawnion¹ prze-
mys³ow¹ s³u¿bê zdrowia dopuszcza-
j¹c¹ do pracy w zawodzie drwala- ope-
ratora pilarki, analogiczny wymóg do-
tyczy kursów spawania),

- predyspozycje do zawodu objêtego
szkoleniem.

Uczestnikowi kursu zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami bêdzie przys³ugiwa³
dodatek szkoleniowy.

Wype³nion¹ kartê rekrutacyjn¹ wraz
ze stosownymi o�wiadczeniami, nale¿y
przes³aæ na adres: Zachodniopomorski
O�rodek Doradztwa Rolniczego w Barz-
kowicach.
73-1 34 Barzkowice lub faxem na nr
(091) 561 37 91 (oraz poczt¹).

Dodatkowe informacje w sprawie
szkoleñ mo¿na uzyskaæ telefonicznie. tel.
(091) 561 37 00 do 02. oraz na stronie
internetowej www.zodr.pl - w Oddziale
Koszalin (094) 342 85 20 do 22 i Tereno-
wych Zespo³ach Doradców.
1) -w rozumieniu art. 6 pkt 1 I 2 ustawy z

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
niu spo³ecznym rolników (Dz.U. z
1998r. nr 7 poz. 25 z pó�n. zm.).

2) - Inne osoby zatrudnione w rolnictwie
to osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy u osób fizycznych i
prawnych prowadz¹cych dzia³alno�æ
rolnicz¹.

chorób zaka�nych, podlega karze grzyw-
ny do 1.500 z³otych albo karze nagany."

Wobec powy¿szego nale¿y porozu-
mieæ siê z s¹siadami i wyznaczyæ wspól-
nie ka¿dej z rodzin czê�æ d³ugo�ci chod-
nika do od�nie¿ania, ¿eby w przysz³o�ci
móc przestrzegaæ przepisów prawa miej-
scowego, funkcjonuj¹cego na terenie na-
szej gminy. Pamiêtajmy, ¿e robimy to rów-
nie¿ dla swojego dobra, bo przecie¿
niejednokrotnie sami chodzimy po tych
chodnikach, poza tym je�li kto� niefortun-
nie upadnie i z³amie sobie rêkê lub nogê,
osoba ta ma prawo zaskar¿yæ nas do S¹du
o odszkodowanie. Musi tylko wpierw usta-
liæ, kto by³ odpowiedzialny  za uprz¹tniê-
cie �niegu i posypanie chodnika sol¹ lub
piaskiem. Pamiêtajmy, i¿ lepiej zapobie-
gaæ ni¿ ponosiæ konsekwencje.
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Nasza

Ma³a Statystyka
Jak co roku tradycyjnie w styczniu ro-

bimy ma³e podsumowanie roku ubieg³e-
go. Tak wiêc na dzieñ 31.12.2005r. w
gminie zameldowanych mieli�my 7169
osób, uby³o wiêc nas trochê, bo na ko-
niec 2004 roku mieli�my 7.226  miesz-
kañców. Na pobyt czasowy (powy¿ej 2 m-

cy) zameldowane by³o  197 osób - tu nas
znowu uby³o w roku ubieg³ym mieli�my
284osób. Widzimy wiêc tendencjê spad-
kow¹, bo na koniec roku 2003 na pobyt
tymczasowy zameldowanych by³o 367
osób.

W 2005 roku odnotowano 73 zgony.
Zawartych zosta³o 46 ma³¿eñstw - tu-
taj chwalimy naszych mieszkañców gdy¿
w roku 2004 zawarto ich tylko 19.

Urodzi³o siê 61 dzieci, a najchêtniej

przychodzi³y one na �wiat w miesi¹cach
letnich: w czerwcu, lipcu i sierpniu. Uro-
dzi³o siê 32 ch³opców i 29 dziewczynek.

Najwiêksz¹ popularno�ci¹ w�ród
dziewczynek cieszy³o siê imiê Wiktoria,
a w�ród ch³opców Oskar.

Widzimy wiêc tendencjê zwy¿kow¹ w
zawieranych zwi¹zkach ma³¿eñskich, co
jednak nie idzie w parze z liczb¹ urodzin
bo w roku 2004 mieli�my ich 82.

Mistrzostwa Powiatu
W pi³ce siatkowej ch³opców i dziewcz¹t ze Szkó³ Podstawowych odby³y siê w Szkole

Podstawowej w Tychowie. W rywalizacji ch³opców  I miejsce zajê³a dru¿yna gospoda-
rzy, natomiast nasze dziewczêta zajê³y II miejsce.

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

W dniach 15-16 grudnia 2005 r. od-
by³y siê Mistrzostwa Powiatu w Tenisie
Sto³owym Szkó³ Podstawowych oraz
Gimnazjum. Uczniowie ZS w Dobrowie
osi¹gnêli wysoki wynik sportowy. W ka-
tegorii SP ch³opcy zajêli III miejsce,  w
kategorii gimazjum ch³opcy zajêli II m.
natomiast dziewczêta (S. Pawelska, M.
Szabliñska) zdoby³y tytu³ Mistrza Powia-
tu uzyskuj¹c awans do rozgrywek regio-
nalnych. Opiekunami  m³odych tenisistów
z Dobrowa s¹ K.Jab³oñska oraz G.Gie-
drojc.

10.12.05 w Wierzbiêcinie k.Nowogar-
du odby³ siê II Wojewódzki Turniej Kla-
syfikacyjny ¿aków w tenisie sto³owym.
II miejsce zaj¹³ Hubert Bekisz, V Kon-
rad Ko³pak a IX Daniel Baranowski.
Tym samym ch³opcy potwierdzili sw¹
przynale¿no�æ do czo³ówki wojewódzkiej
w tej kategorii wiekowej.

W dniu 15.12.05  w Bia³ogardzie od-
by³y siê eliminacje powiatowe do Mi-
strzostw Województwa w dru¿ynowym
tenisie sto³owym.

Doskonale spisali siê na nich zawod-
nicy ULKS reprezentuj¹cy SP Tychowo
zajmuj¹c I miejsce. W meczu fina³owym
pokonali gospodarzy - SP nr 5 z Bia³o-
gardu 3:2. warto wspomnieæ, ¿e nasi za-
wodnicy: Hubert Bekisz, Konrad Ko³pak
i Daniel Baranowski s¹ uczniami kl IV a
pokonali uczniów klasy VI. Miejsce III za-
jê³a dru¿yna z ZS Dobrowo.

W zawodach uczestniczy³o 8 szkó³.

Dwa dni pó�niej tak¿e w Bia³ogardzie
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w in-
dywidualnym tenisie sto³owym. W ka-
tegorii Szkó³ Podstawowych II miejsce
zaj¹³ Hubert Bekisz, III Konrad Ko³pak,
IV Piotr Go³uchowski, V Daniel Bara-
nowski. W zawodach startowa³o 30 za-
wodników.

Rewelacja
z Tychowa

7 stycznia 2006 roku odby³y siê w
Szczecinie Halowe Mistrzostwa Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w lek-
kiej atletyce m³odzików. Rewelacj¹ zawo-
dów zosta³a reprezentacja gminy Tycho-
wo. M³odzi lekkoatleci trenuj¹cy w
Uczniowskim Klubie Sportowym przy Ze-
spole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ty-
chowie w klasyfikacji medalowej z czte-
rema kr¹¿kami zajêli II miejsce tu¿ za
Szczecinem a przed Gryfinem i �winouj-
�ciem w�ród 11 startuj¹cych zespo³ów.
Mistrzyni¹ województwa w skoku w dal
zosta³a Monika Machciñska z wynikiem
5,26 metra. Jest to jeden z najlepszych
wyników w Polsce w kategorii wiekowej
m³odzika. Ta sama zawodniczka zdoby³a
srebrny medal w biegu na 60 m, uzysku-
j¹c czas 8,28 sekundy. Srebrny medal

wywalczy³a tak¿e Magdalena Martysz w
skoku wzwy¿, uzyskuj¹c wysoko�æ 150
cm. Br¹zowy medal przypad³ ¯anecie
Witczak w biegu na 60 m z czasem 8,38
sekundy.

Warto podkre�liæ, ¿e poza medalowy-
mi sukcesami inni reprezentanci gminy
Tychowo równie¿ poprawiali rekordy ¿y-
ciowe i zajmowali miejsca w fina³ach po-
szczególnych konkurencji. Justyna Pin-
dor z wynikiem 4,47 m zajê³a V miejsce
w skoku w dal. W tej samej konkurencji
Agata Rogaczewska by³a ósma z wyni-
kiem 4,23 m. VII miejsce w biegu na 60
metrów przypad³o Ilonie Pergande (8,72
sekundy). Jedyny mê¿czyzna z Tychowa,
startuj¹cy w zawodach Mateusz Bucki,
uzyska³ IX wynik w biegu na 60 metrów
(8,04 s).

Reprezentacja naszej gminy zwraca-
³a na siebie uwagê nie tylko wynikami
sportowymi, ale tak¿e nowymi dresami,
które zosta³y ufundowane przez w³adze
Gminy.

Pawelska i Szabliñska
mistrzyniami powiatu

Tenis sto³owy
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Terminy wywozu
odpadów komunalnych
w 2006 r.

Miejscowo�ci:  Tychowo, B¹bnica,  Dobrochy,  Motarzyn,
23 styczeñ, 20 luty, 20 marzec, 17 kwiecieñ, 15 maj, 12 czerwiec,
10 lipiec, 7 sierpieñ, 4 wrzesieñ, 2 pa�dziernik, 30 pa�dziernik,
27 listopad, 25 grudzieñ.

Borzys³aw, Czarnkowo, Doble, Dobrowo, Dobrówko, Modrolas, Podborsko, ¯ukówek
24 styczeñ, 21 luty, 21 marzec, 18 kwiecieñ, 16 maj, 13 czerwiec,
11 lipiec, 8 sierpieñ, 5 wrzesieñ, 3 pa�dziernik 31 pa�dziernik,
 28 listopad, 26 grudzieñ.

Buczki, Drzonowo, Dziêcio³owo, Gi¿a³ki,  Kowalki, Pob¹d�, Smêcino Solno, We-
³dkowo, We³dkówko, Tyczewo, Warnino.
2 styczeñ, 30 styczeñ, 27 luty, 27 marzec, 24 kwiecieñ, 22 maj,
19 czerwiec, 17 lipiec, 14 sierpieñ, 11 wrzesieñ, 9 pa�dziernik,
6 listopad, 4 grudzieñ.

Bukowo, Bukówko, Retowo, S³onino, Trzebiszyn, Zaspy Wielkie
16 styczeñ, 13 luty, 13 marzec, 10 kwiecieñ, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 31 lipiec,
28 sierpieñ, 25 wrzesieñ, 23 pa�dziernik, 20 listopad, 18 grudzieñ.

Kikowo, Krosinko, Li�nica, Osówko, Rudno, Sadkowo, S³awomierz, Trzebiec,
Stare Dêbno, Wicewo, Zastawa.
11 styczeñ, 8 luty, 8 marzec, 5 kwiecieñ, 3 maj, 31 maj, 28 czerwiec,
26 lipiec 23 sierpieñ, 20 wrzesieñ, 18 pa�dziernik, 15 listopad, 13 grudzieñ.

Roczne zestawienie
kronik policyjnych

Dotyczy  przestêpstw i wykroczeñ po-
pe³nionych na terenie gminy Tychowo.

Przestêpstwa kryminalne - ogó³em - 183
A/ kradzie¿e z w³amaniem - 33,
B/ kradzie¿ cudzej rzeczy - 54
C/ jazda w stanie nietrze�wo�ci - 17

Pozosta³e przestêpstwa - 79
A/ gro�by karalne - 16
B/ fizyczne i psychiczne znêcanie siê - 16
C/ pozosta³e  -  47

Sprzedam

� Sprzedam pó³ domu w Borzys³a-
wiu  - 3 pokoje z kuchni¹ - 71m2, wraz
z dzia³k¹ 70 arów (z czego 10 arów
obsadzone �wierkiem), dom przed-
wojenny, murowany - czerwona ce-
g³a. Na dzia³ce s¹ równie¿ murowa-
ne budynki 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
dzia³alno�æ us³ugowo-handlow¹.
Dzia³ka jest ogrodzona, posiada 3
bramy wjazdowe zlokalizowana jest
w  centrum Dobrowa - obok skle-
pów i szko³y.
tel.: 094 31 11 482 lub 0 507 085 568

� Poloneza "Caro" -Diesel, rok pro-
dukcji 1992,
tel. kontaktowy: 094 31 15 258

� 4-miesiêczne szczeniêta rasy wy-
¿e³ (bez papierów). Do sprzeda¿y zo-
sta³y dwie suczki i jeden pies.
Cena i warunki dostarczenia do
uzgodnienia. Kontakt: 503 020 050.

Sukces dobrowieckich siatkarek
W dniach 9-10 stycznia br. w Karlinie odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w pi³ce

siatkowej gimnazjalistów. Nasze dziewczyny z ZS Dobrowo wywalczy³y I miejsce
awansuj¹c tym samym na rozgrywki regionalne. Zwyciêska dru¿yna wyst¹pi³a w
sk³adzie: And¿elina Sêdzicka, Malwina Cabaj, Paulina i Natalia Zawadzkie,
Milena Szabliska, Magdalena Zmitrowicz, Klaudia Polasiñska, Paulina Kwa-
�niewska.

Ch³opcy z Dobrowa zajêli miejsce III wygrywaj¹c ten mecz z ch³opcami z ty-
chowskiego Gimnazjum 2:0. Trenerami dru¿yn z ZS Dobrowo s¹ Katarzyna Ja-
b³oñski i Grzegorz Giedrojæ. Gratulujemy opiekunom i zawodnikom.

Wykrywalno�æ - 65,96%
Wykroczenia:

A/ porz¹dkowe - 74 mandatów
na kwotê 9200
B/ wykroczenia z ruchu drogowego
- 118 mandatów na kwotê 15700
C/ ustawa o wychowaniu w trze�wo�ci
- 17 mandatów na kwotê 1410
D/ kradzie¿e - 5 mandatów na kwotê
450
E/ Innym przepisom - 8 mandatów
na kwotê 1140

Wnioski do S¹du Grodzkiego
w Bia³ogardzie - 21 sztuk


