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Apel!
Kierownik GOPS w Tychowie, w zwi¹z-

ku z nadchodz¹cym okresem jesienno - zimo-
wym i zbli¿aj¹cymi siê ch³odami, og³asza
zbiórkê obuwia i odzie¿y zimowej, a tak¿e
bielizny po�cielowej (poszwy, poduszki, ko³-
dry, koce) dla osób potrzebuj¹cych.

Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w
Tychowie zwraca siê równie¿ z pro�b¹ o
nieodp³atne przekazanie nastêpuj¹cego u¿y-
wanego sprzêtu: ³ó¿eczko dzieciêce, wózek
dzieciêcy, ³ó¿ko sypialne, kuchenka gazowa,
sprzêt AGD, naczynia kuchenne.

Wszystkie osoby chc¹ce przekazaæ ww.
przedmioty na rzecz potrzebuj¹cych proszo-
ne s¹ o osobiste zg³aszanie siê w siedzibie
O�rodka w Tychowie, przy ul. Wolno�ci 7 lub
kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS
pod nr tel. (094) 314-68-57, od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 8.00 - 15.00.

Za okazan¹ pomoc, w imieniu potrzebu-
j¹cych, wszystkim darczyñcom serdecznie
dziêkujemy.

Kierownik GOPS
Micha³ Walkusz

Gminny O�rodek Sportu i Gospo-
darki Komunalnej w Tychowie infor-
muje, ¿e w dniu 1 listopada 2006 roku
bêdzie uruchomiony dowóz miesz-
kañców z terenu Gminy Tychowo na
Cmentarz Komunalny w Tychowie.
Rozk³ady jazdy zostan¹ wywieszone
w poszczególnych miejscowo�ciach.

Nagrodzeni przez premiera
18 pa�dziernika 2006 r.  w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 2 im. W³adys³awa Broniewskiego

w Koszalinie odby³o siê uroczyste wrêczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla blisko
80 uczniów ze wschodniej czê�ci województwa zachodniopomorskiego. W�ród nagrodzo-
nych byli: Agnieszka Adamczyk uczennica Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Bia³ogardzie
(mieszkanka naszej gminy) i Rafa³ Grabarczyk, uczeñ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
prof. Jana Radomskiego w Tychowie. Stypendia wrêczali wojewoda zachodniopomorski Ro-
bert Krupowicz oraz wicekurator Katarzyna Koszewska.

¯eby zostaæ stypendyst¹ Prezesa Rady Ministrów trzeba byæ najlepszym uczniem
w danej szkole oraz otrzymaæ promocjê do klasy wy¿szej z wyró¿nieniem.

Nadanie imienia
Szkole Podstawowej

w Tychowie
Rada Gminy Tychowo, Rada Pedagogicz-

na, Rada Rodziców oraz Samorz¹d Uczniow-
ski Szko³y Podstawowej w Tychowie podjê³y
uchwa³ê o reaktywowaniu  imienia szko³y. Od
chwili powstania placówki tj. od roku 1946 do
roku 1951 szko³a nosi³a imiê Adama Mickiewi-
cza. Bardzo pragniemy, aby imiê to powróci-
³o. Zwracamy siê do Pañstwa, wszystkich
ludzi dobrej woli, z pro�b¹ o wspomo¿enie
nas finansowo w realizacji tego zamierzenia.

Bardzo prosimy o przekazywanie datków
finansowych, które przeznaczymy na zakup
sztandaru.

Dary prosimy przekazywaæ na konto Rady
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ty-
chowie z dopiskiem "SZTANDAR", nr konta:
26856200070050025220000010.

Stra¿ackie remonty
W stra¿nicach w miejscowo�ciach Kowalki, Sadkowo i Wicewo przeprowadzane s¹

prace remontowe. W Kowalkach i Wicewie  odnowiono pow³oki malarskie wewn¹trz i na
zewn¹trz, w Kowalkach naprawiono bramê i uszczelniono dach, a w Wicewie wymieniono
równie¿ okna. Dla porównania zamieszczamy dwie fotografie Wicewa: dawniej i dzi�. W
Sadkowie przeprowadzono remont kapitalny: wymiana pokrycia dachowego, ocieplona zo-
sta³a ca³a stra¿nica, przebudowano jej wnêtrze, zaopatrzona zostanie w nowe okna, drzwi i
bramê gara¿ow¹. Wykonawca dodatkowo - nieodp³atnie dokona³ wymiany instalacji elektrycz-
nej i zakupi³ osprzêt o�wietleniowy.
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Ratujemy zabytki
Mieszkañcy Wicewa serdecznie dziê-

kuj¹ radnemu Rady Powiatu Henrykowi
Budzy³a za spo³eczn¹ inicjatywê i pe³ne
zaanga¿owanie w remont naszego ko-
�cio³a. Dziêki tym dzia³aniom uzupe³nio-
no zewnêtrzne ubytki muru nowymi ce-
g³ami, odwodniono teren wokó³ ko�cio-
³a, wymurowano nowe schody wej�cio-
we oraz naprawiono dach i rynny.

 Wymienione prace wykonane zosta³y
dziêki zbiórce pieniêdzy i materia³ów bu-
dowlanych od mieszkañców ca³ego po-
wiatu. Wójtowi Gminy Tychowo i staro-
�cie bia³ogardzkiemu dziêkujemy za od-
delegowanie pracowników do tych prac
i u¿yczenie sprzêtu specjalistycznego.

Dziêkujemy za wszystko i prosimy o

kontynuacjê tych prac w przysz³ym roku,
poniewa¿ ko�ció³ w Wicewie jest cen-
nym i piêknym zabytkiem naszego tere-
nu, o który warto dbaæ, by cieszy³ swym
wygl¹dem równie¿ i przysz³e pokolenia.
My ze swej strony dodajemy zdjêcia wy-
konane przed remontem i po remoncie,
które mówi¹ same za siebie.

Urz¹d,
do którego siê
chêtnie wraca

Od ponad roku dzia³amy jako
Stowarzyszenie Integracji Spo³ecz-
nej "DROGA" w Kowalkach, gm. Ty-
chowo. Pierwsze kontakty z Urzê-
dem Gminy i wójtem Jerzym ¯u-
kiem oraz jego pracownikami da-
wa³y nadziejê na dobr¹ wspó³pra-
cê. Przychodz¹c na ten teren, zda-
wali�my sobie sprawê, ¿e musimy
zdobyæ zaufanie nie tylko urzêdni-
ków, ale ca³ej Rady Gminy Tycho-
wo. Bo có¿ nie�li�my za sob¹?  Nie-
wielkie pieni¹dze przeznaczone tyl-
ko na realizacjê projektu ... i nasze
g³owy pe³ne pomys³ów i zapa³u.

Towarzyszy³ nam cytat z  "Ziemi
obiecanej" - "Ty nie masz nic - ja
nie mam nic - to razem mamy
co�..."

Odt¹d stali�my siê sta³ymi pe-
tentami Urzêdu Gminy w Tychowie.
Od progu wita nas zawsze u�miech-
niêta pani sekretarka. Urzêdnicy,
których jeszcze tak dobrze nie zna-
my, podchodz¹ do nas  - oferuj¹c
swoj¹ pomoc. Nie zdarzy³o siê, aby
wójt nie mia³ dla nas czasu.

Traktowani jeste�my jako po¿¹-
dani interesanci, a nie jak to jesz-
cze czasem bywa osoby przeszka-
dzaj¹ce w pracy urzêdniczej. A
mamy tyle problemów i potrzeb, któ-
rym wójt i jego pracownicy z trosk¹
siê przygl¹daj¹ i wiele razy za nas
rozwi¹zuj¹.

Urz¹d ten jest przyk³adem, ¿e
najwa¿niejsi wszêdzie s¹ ludzie i ich
stosunek do interesantów. Sama in-
frastruktura niczego nie za³atwi - je-
�li w�ród p³ytek i piêknych mebli
spotkamy eleganck¹ pani¹ z min¹,
która bez s³ów mówi "czego???"
(mowa o innych urzêdach).

Tworzymy co�, co niejednokrot-
nie napawa nas obaw¹ i niepoko-
jem, ale optymizm Jerzego ¯uka,
u�miech i wsparcie pani Aliny My-
cio - przewodnicz¹cej Rady daje
nam nadziejê, ¿e tworzony przez
nas w Kowalkach Niepubliczny
O�rodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy dla dzieci
niepe³nosprawnych intelektualnie
stanie siê wzorcow¹ placówk¹ -
bo najwa¿niejszy jest CZ£OWIEK !

   S.W.

Inwestycja na stadionie
Ju¿ nied³ugo nasz stadion wzbogaci siê o 200 miejsc siedz¹cych na trybunach i nowe

ogrodzenie wokó³ stadionu

Inwestycja w Doblu
Pe³n¹ par¹ idzie inwestycja firmy Friedrichs w Doblu. Nowy budynek produkcyjny bêdzie

mia³ 2.577m2 powierzchni, zdjêcia nie oddaj¹ w pe³ni rozmachu tej budowy.
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Mistrzostwa
Powiatu w Tychowie

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie organizowa³
Mistrzostwa Powiatu Bia³ogardzkiego w Szta-
fetowych Biegach Prze³ajowych szkó³ pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. 10 pa�dziernika 2006 r. oko³o 500
uczniów ze szkó³ z Powiatu Bia³ogardzkiego
zaprezentowa³o swoje zdolno�ci biegowe na
malowniczych trasach w zabytkowym par-
ku, w którym usytuowana jest Szko³a. M³o-
dzie¿ biega³a na tych samych trasach, na któ-
rych rozgrywano fina³y wojewódzkie w roku
ubieg³ym. Stawk¹ zawodów by³o prawo re-
prezentowania Naszego Powiatu w finale
wojewódzkim oraz puchary ufundowane
przez starostê bia³ogardzkiego, wójta gminy

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

Tychowo i dyrektora ZSP Tychowo.
Po wysi³ku na wszystkich uczestników

czeka³a grochówka i ciep³a herbata.
W wiêkszo�ci biegów toczy³a siê zaciêta

rywalizacja, a o wygranej poszczególnych
szkó³ decydowa³y nawet centymetry. Zwy-
ciêskie zespo³y na ogó³ uzyskiwa³y wyniki
lepsze ni¿ zesz³oroczni mistrzowie powiatu.
W rywalizacji szkó³ podstawowych zwyciê-
¿y³y dziewczêta z SP 4 Bia³ogard i ch³opcy z
SP 3 Bia³ogard.

W biegu dziewcz¹t dobrze zaprezento-
wa³y siê uczennice SP Tychowo, zajmuj¹c III
miejsce. Dziewczêta z SP Dobrowo uplaso-
wa³y siê na VI pozycji. W biegu ch³opców ze
szkó³ gminy Tychowo lepiej zaprezentowali
siê uczniowie SP Dobrowo, staj¹c na trzecim
stopniu podium. Ch³opcy z SP Tychowo za-
koñczyli zawody na ósmej pozycji.  W�ród
gimnazjalistów najszybciej biega³y dziewczê-
ta z Gimnazjum w Karlinie. Gimnazjalistki z
Tychowa z niewielk¹ strat¹ do zwyciêzców
uplasowa³y siê  na trzeciej pozycji. W biegu
ch³opców  gimnazjali�ci z Tychowa, po emo-
cjonuj¹cej rywalizacji z Gimnazjum nr 2 Bia³o-
gard, zwyciê¿yli odnosz¹c sukces na ostat-

nich metrach biegu.
W�ród uczniów
szkó³ ponadgimna-
zjalnych domino-
wali uczniowie
ZSP Tychowo. Za-
równo dziewczê-
ta jak i ch³opcy pro-
wadzili od pierw-
szych do ostatnich
metrów zdecydo-
wanie góruj¹c nad
rywalami. Gimna-

zjali�ci z Tychowa oraz dziewczêta i ch³op-
cy z ZSP Tychowo reprezentowaæ bêd¹ Po-
wiat Bia³ogardzki w fina³ach wojewódzkich,
które odbêd¹ siê 20 pa�dziernika w Policach.

Zwyciêzców w poszczególnych biegach
nagradzali wicestarosta bia³ogardzki Tomasz
Hynda, wójt gminy Tychowo  Jerzy ¯uk,
sekretarz Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego  Grzegorz Herman oraz dy-
rektor ZSP Tychowo  Józef Grabarczyk.

Rekordzistka
z Tychowa

W dniach 7-8 pa�dziernika br. w Byd-
goszczy odby³y siê zawody wielobojowe
w miêdzynarodowej obsadzie. Znakomicie
w zawodach zaprezentowa³a siê za-
wodniczka Uczniowskiego Ludowego Klu-
bu Sportowego w Tychowie Monika Mach-
ciñska, która zwyciê¿y³a w siedmioboju m³o-
dziczek, osi¹gaj¹c w swojej kategorii wieko-
wej najlepszy wynik w historii polskiej lekko-
atletyki. Na ³¹czn¹ sumê 4117 punktów z³o¿y-

³y siê nastêpuj¹ce wyniki w poszczególnych
konkurencjach:100 m pp³.- 17,20 s, skok
wzwy¿-154 cm, kula-10,12 m, 200 m-27,89
s, w dal-4,99 m, oszczep-31,44 m, 800 m-2
min. 34,48 s.

Trzeba podkre�liæ, ¿e tak znakomite wy-
niki zosta³y osi¹gniête w niekorzystnych wa-
runkach atmosferycznych, przy porywistym
wietrze i przelotnych opadach deszczu. Wy-
nik Moniki w siedmioboju to kolejny sukces
naszej lekkoatletki, po zdobyciu 1 pa�dzierni-
ka br. VII miejsca w skoku w dal na Ma³ym
Memoriale Janusza Kusociñskiego w Siedl-
cach.

Mamy nadziejê, ¿e kariera rozpoczêta
przez Monikê Machciñsk¹ w Szkole Podsta-
wowej w Tychowie pod opiek¹  Barbary
Grabarczyk i kontynuowana pod kierunkiem
Józefa Grabarczyka bêdzie rozwija³a siê da-
lej i zaowocuje jeszcze wieloma sukcesami.

Udana inauguracja
Siatkarze GMLKS "G³az" Tychowo uda-

nie rozpoczêli rozgrywki III ligi seniorów w
pi³ce siatkowej sezonu 2006/2007. W roze-
granym 21 pa�dziernika pojedynku nasz ze-
spó³ pokona³ siatkarzy UKS OPP Powiat Ko³o-
brzeski 3:1. Pojedynek mia³ bardzo zaciêty
przebieg. Oba zespo³y rozpoczê³y bardzo
nerwowo. W poczynania dru¿yn wdar³o siê
wiele przypadkowo�ci i b³êdów. W koñców-
ce pierwszego seta gospodarze szybciej
opanowali emocje i zakoñczyli tê partiê zwy-
ciêsko. Kolejna ods³ona to przewaga go�ci,
którzy pewnie doprowadzili do remisu 1:1 w
setach. Druga czê�æ spotkania to przewaga
siatkarzy G³azu, którzy przy bardzo g³o�nym
dopingu miejscowych kibiców wygrali partiê
trzeci¹ i czwart¹, inkasuj¹c tym samym 2 pkt.
na inauguracjê rozgrywek. Wszystkich kibi-
ców serdecznie zapraszamy na kolejne spo-
tkania.

Turniej pi³ki siatkowej
30.09.2006 roku w hali przy Gimnazjum

w Tychowie rozegrano towarzyski turniej pi³-
ki siatkowej seniorów rozpoczynaj¹cy cykl
imprez sportowych z okazji 60-lecia GMLKS
G³az Tychowo. W turnieju wyst¹pi³y dru¿yny
UKS OPP Powiat Ko³obrzeski, Fanza Ko³o-
brzeg, ENEA Szczecin i G³az Tychowo jako
gospodarz. W meczach pó³fina³owych pad³y
nastêpuj¹ce wyniki. Fanza- UKS OPP 0:2,
ENEA - G³az 0:2. Pokonane  zespo³y rozegra-
³y pojedynek o 3 miejsce, w którym ENEA
Szczecin pokona³ Fanzê Ko³obrzeg 3:1. W fi-
nale turnieju G³az Tychowo spotka³ siê z UKS
OPP Ko³obrzeg. Pojedynek ten dostarczy³ wie-
le emocji. Gospodarze prowadzili ju¿ 2:0, by
po czterech setach go�cie mogli cieszyæ siê
z remisu. Pi¹ty set to kolejne emocje. Go�cie
prowadzili 12:7 i wydawa³o siê, ¿e wygrana
ko³obrze¿an jest tylko kwesti¹ czasu, jednak
gospodarze w samej koñcówce seta dopro-

wadzili do stanu 13:13, by za chwilê cieszyæ
siê wygran¹ 15:13 w tym secie i 3:2 w ca³ym
meczu. W turnieju przyznano równie¿ nagro-
dy indywidualne: najwszechstronniejszy za-
wodnik - Pawe³ Dobrzañski, najlepszy roz-
grywaj¹cy - Przemys³aw Frañczak, najlep-
szy atakuj¹cy - Tomasz Bodek (UKS OPP).
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Urzêdo-
wi Gminy w Tychowie za ufundowanie na-
gród i restauracji Jutrzenka za przygotowa-
nia poczêstunku.

Siatkówka Gimnazjalistów
Uczniowie Gimnazjum w Tychowie uczest-

niczyli w towarzyskim turnieju pi³ki siatkowej
rozegranym w Go�cinie. Ch³opcy, którzy po-
konali kolegów z Go�cina i Ustronia Morskiego
po 2:0 w ka¿dym z meczów zajêli I miejsce.
Dziewczêta (uczennice klas I trenuj¹ce dopie-
ro od miesi¹ca) nieznacznie uleg³y swoim star-
szym kole¿ankom z Go�cina i Ustronia Mor-
skiego i w turnieju zajê³y III miejsce.
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Pi³karskie
mistrzostwa powiatu

12 i 13 pa�dziernika na obiektach  KS Iskra
w Bia³ogardzie odby³y siê mistrzostwa po-
wiatu w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców.
Do rywalizacji dziewcz¹t zg³oszono tylko dwa
zespo³y Pomianowo i Tychowo. W tej rywali-
zacji lepsze okaza³y siê gimnazjalistki z Ty-
chowa, pokonuj¹c swoje kole¿anki z Pomia-
nowa 3:0. Ch³opcy w stawce 5 dru¿yn za-
koñczyli rywalizacjê na czwartym miejscu.

Harcerski Start
W dniach od 29.09.2006 r. do 01.10.2006

r. na terenie bazy harcerskiej w G¹skach od-
by³ siê "Harcerski Start". By³o to spotkanie
dru¿yn harcerskich podlegaj¹cych pod Ko-
mendê Hufca ZHP w Bia³ogardzie. Oczywi-
�cie nie mog³o na nim zabrakn¹æ równie¿ dru-
¿yny harcerskiej "Or³y" z Dobrowa oraz "M³o-
de Wilki" z Tychowa. Go�cili�my tam dwa dni.
Harcerze z Dobrowa i Tychowa mogli spraw-
dziæ siê po raz pierwszy na wspólnym wy-
je�dzie. Brali udzia³ w wielu zabawach, inte-
growali siê i poznali inne dru¿yny. Wielk¹ atrak-
cj¹ by³o wspinanie siê i zjazdy na linach, strze-
lanie z wiatrówki oraz nocna gra harcerska
LARP, która odby³a siê na pla¿y. Widoki z la-
tarni morskiej, spacery i zabawy nie by³y nam
obce. My�limy, ¿e wielu osobom sprawi³y wie-
le rado�ci. Niezapomnianych wra¿eñ dostar-
czy³o nam tradycyjne Obrzêdowe Ognisko
Harcerskie. Mieli�my okazjê po�piewaæ, wy-
s³uchaæ gawêdy oraz pobawiæ siê we wspól-
nym gronie.

Zachêcamy do wspó³pracy z nami za-
równo m³odzie¿ jak i doros³ych. Razem mo-
¿emy stworzyæ wiêcej i uatrakcyjniæ spê-
dzanie czasu wolnego wiêkszej grupie
m³odzie¿y. Dojazd na powy¿sze spotkanie
harcerskie mo¿liwy by³ dziêki funduszom
z Urzêdu Gminy Tychowo, za co serdecz-
nie dziêkujemy!

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Monika i Robert Falanowie

Szanowni Pañstwo!

Ostatnio na ul. Kolejowej w przepompow-
ni �cieków nale¿¹cej do spó³ki RWiK Bia³o-
gard, zdewastowano szafkê sterownicz¹
przepompowni. Nic nie skradziono - by³ to
zwyczajny akt wandalizmu, który przyniós³
wy³¹cznie szkody - nie tylko spó³ce, ale nam
wszystkim. Szafkê trzeba bêdzie wymieniæ,
a kosztami zostan¹ obci¹¿eni odbiorcy wody
i �cieków, gdy¿ wszelkie koszty wynikaj¹ce
z naprawy uszkodzeñ bêd¹ w przysz³o�ci
doliczane do cen wody i �cieków. W szaf-
kach sterowniczych znajduj¹ siê przewody
wysokiego napiêcia  - potencjalny wandal
mo¿e zgin¹æ lub doznaæ trwa³ego uszczerb-
ku na zdrowiu. Prosimy wiêc rodziców, by
baczniej kontrolowali swoje pociechy.

Kolejn¹ spraw¹, któr¹ chcieliby�my po-
ruszyæ na ³amach "Tychowskich Wie�ci", s¹
anonimowe telefony, które otrzymujemy na
oczyszczalni od dzieci i starszych mieszkañ-
ców. Tre�æ tych telefonów jest ordynarna i
obra�liwa. Nieproszeni rozmówcy blokuj¹ li-
niê telefoniczn¹ nawet przez 40 minut. W ta-
kiej sytuacji w przypadku awarii nie bêdzie
mo¿liwo�ci skontaktowania siê z oczyszczal-
ni¹. Sprawa zosta³a zg³oszona na policjê, a
w biurze za³o¿ony zosta³ telefon z funkcj¹
identyfikacji numeru. Ostrzegamy, ¿e ka¿dy
kolejny ¿art skoñczy siê spraw¹ w kolegium.
Rodzice! Zacznijcie sprawdzaæ bilingi  telefo-
niczne.

Je¿eli kto� co� wie, na temat sprawców
ww. wykroczeñ, prosimy o informacjê pod nr
tel. 0 94 31 15 687 lub kontakt osobisty z pra-
cownikami spó³ki. Gwarantujemy, ¿e zacho-
wamy dyskrecjê. Je�li kto� zauwa¿y takie lub
podobne incydenty, prosimy o interwencje,
kontakt z nami, b¹d� policj¹. Razem mo¿emy
zapobiec tragedii

Wspólny smak tradycji
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie odby³o siê

w dniach 19-20 pa�dziernika 2006 r. spotkanie w ramach realizacji programu wspó³finanso-
wanego przez Uniê Europejsk¹ zatytu³owane "Wspólny smak tradycji". Uczestnikami im-
prezy byli Niemcy z powiatu Meklemburg-Strelitz i Polacy z powiatu bia³ogardzkiego, którzy
przygotowywali i prezentowali potrawy ze swoich regionów.

W drugim dniu spotkania go�cie zwiedzili najatrakcyjniejsze miejsca gminy Tychowo. Orga-
nizatorem imprezy by³o Starostwo Powiatowe w Bia³ogardzie, natomiast wspomagaj¹cymi
instytucjami by³y O�rodek Doradztwa Rolniczego w Bia³ogardzie oraz ZSP w Tychowie.

Spotkanie to przyci¹gnê³o liczne grono widzów, w�ród których miêdzy innymi byli
Jerzy ̄ uk wójt gminy Tychowo, Krzysztof Bagiñski starosta bia³ogardzki, Beata Paw-
lik zastêpca burmistrza Karlina, radni powiatu bia³ogardzkiego: Henryka Szabla i Tade-
usz Strza³kowski.
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Podziêkowania

So³tys i Rada So³ecka So³ectwa Dobro-
wo sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie za
pomoc w organizacji festynu so³eckiego:
£ad - San, Michaliszyn Jan, Widera, Oczko
Michael, Hurtownia "Tabacos - Trafika", Hur-
townia "Elektromid", Mochoccy, Furmanek,
Warda M. , Sêdzicka Ewa, Cabaj Zbigniew,
Osiecki Jan, Lisowski Zbigniew, Wi�niew-
ski T., Jagodziñski D., Jagodziñski K., Zma-
czyñski Jaros³aw, Poczta Tychowo.

Mieszkañcy Sadkowa sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania pañstwu Marii i Ka-
rolowi Buckim za g¹siory na pokrycie wiat
na terenie rekreacyjno-sportowym w Sad-
kowie.

80. urodziny
Kubusia Puchatka

Dnia 17 pa�dziernika br. na sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej w Tycho-
wie uczniowie z klas trzecich �wiêtowali 80.
urodziny Kubusia Puchatka. Dzieci bra³y udzia³
w konkurencjach, w których mog³y wykazaæ
siê znajomo�ci¹ przygód pluszowego misia.
Ka¿dy zaproszony przez misia go�æ przyby³
na urodziny ze swoj¹ ulubion¹ maskotk¹.
Poszczególne klasy reprezentowa³y dru¿y-
ny, których cz³onkowie zostali wcze�niej
wy³onieni w eliminacjach klasowych. Dru¿y-
ny odpowiada³y na pytania dotycz¹ce Kubu-
sia Puchatka i jego przyjació³, a tak¿e tropem
bohaterów z bajki poszukiwa³y przygód w
stumilowym lesie. Konkurencje ocenia³o jury
w sk³adzie:  El¿bieta Zdoliñska,  Halina
Ro¿ek, Lucyna Stachowiak Podczas im-
prezy pan Jerzy ¯uk wójt gminy Tychowo
zaprosi³ wszystkie dzieci do wys³uchania,
czytanego przez niego fragmentu opowia-

dania o pluszowym misiu. Nie by³a to jedy-
na atrakcja, gdy¿ wszyscy go�cie bawi¹-
cy siê na urodzinach Kubusia Puchatka
wspólnie od�piewali hymn na jego cze�æ
oraz zatañczyli, po czym solenizant za-
prosi³ wszystkich do skosztowania ogrom-
nego tortu.

Na koniec jury og³osi³o wyniki  poszcze-
gólnych dru¿yn. I miejsce zajê³a klasa III a "Ty-
gryski", II miejsce klasa III c "Sowy", III miejsce
klasa III b "Prosiaczki". Wszystkie dzieci otrzy-
ma³y wspania³e nagrody m.in. ksi¹¿ki o Kubu-
siu Puchatku. Gratulujemy tak obszernej wie-
dzy o przygodach Kubusia! Impreza zosta³a
zorganizowana przez  Beatê Bekisz, Be-
atê Pietrzak, El¿bietê Zdoliñska i  Halinê
Ro¿ek.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne po-
dziêkowania za pomoc w organizacji 80. uro-
dzin Kubusia Puchatka: Jerzemu ¯ukowi,
Kazimierzowi Koz³owskiemu, Zbignie-
wowi Doroniowi, Ksaweremu Monastyr-
skiemu, Kazimierzowi Klewinowi,  Zbi-
gniewowi Ha³aburdzie.

Wie�ci z Kowalek

Pe³n¹ par¹ ruszy³o przygotowanie budyn-
ku po by³ej szkole podstawowej do przyjêcia
pierwszych wychowanków O�rodka Reha-
bilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w
Kowalkach.

Dziêki pomocy pana wójta , jego pracow-
ników i wielkiej ¿yczliwo�ci Rady Gminy mo-
¿emy zapewniæ - na pocz¹tek - przyzwoite
warunki nauki i opieki. Urz¹d Gminy sfinanso-
wa³ wymianê pieca i podj¹³ decyzjê o sfinan-
sowaniu dokumentacji modernizuj¹cej i roz-
budowuj¹cej ten budynek.

Dokonywana jest wymiana 7 okien, które
otrzymali�my w darze od (chc¹cego pozo-
staæ anonimowym) Darczyñcy. Wielu ludzi nas
wspiera te¿ rzeczowo i za to jeste�my im
wdziêczni.

Dziêki zaanga¿owaniu wójta i so³tysa Ko-
walek mamy pracowników, którzy wspólnie
z naszym prezesem remontuj¹ poszczegól-
ne pomieszczenia. Z programów Urzêdu Pra-
cy w Bia³ogardzie pozyskali�my te¿ dwóch
pracowników. Jest to te¿ cenna pomoc.

Stowarzyszenie nasze ma wra¿enie, ¿e
uruchomi³o lawinê dobra, która na zasadzie
kuli �niegowej zgarnie coraz wiêcej ludzi do-
brej woli, która spowoduje, ¿e powstanie tu
placówka z marzeñ niezwyk³ych dzieci.
Za to dziêkujemy!                                S.W.

Andrzejki w szkole
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

Szko³y Podstawowej w Tychowie zapra-
szaj¹ wszystkich chêtnych na koszycz-
kow¹ ZABAWÊ ANDRZEJKOW¥, która
odbêdzie siê 25.11.2006r. od godz. 20.00
w budynku szko³y.

Dochód przeznaczony bêdzie na za-
kup sztandaru szko³y. Wstêp  - 20 z³ od
osoby. W kwocie tej zapewniamy: orkie-
strê, naczynia, kawê, herbatê, liczne
atrakcje (miêdzy innymi licytacje) oraz
ogóreczek, papryczka itp.

W bufecie dostêpne bêd¹: bigos, kie³-
basa, barszczyk czerwony, ciasta, zim-
ne napoje, pieczywo.

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w
sekretariacie szko³y do dnia
17.11.2006r. oraz u  Edyty Tomaszew-
skiej (GOPS - I piêtro TOK). Serdecznie
Zapraszamy.
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Rozk³ad  jazdy
komunikacji  gminnej

1 listopada 2006r.
- dojazd do cmentarza

komunalnego w Tychowie

trasa nr 1
Zaspy Wielkie - 9.00
S³onino - 9.10
Modrolas - 9.25
Dobrowo - 9.35
Bukówko - 9.45
Retowo - 9.55
Bukowo - 10.10
Trzebiszyn - 10.15
Tychowo - 10.20

trasa nr 2
Osówko - 10.40
Wicewo - 10.45
Trzebiec - 10.50
Rudno - 11.00
Stare Dêbno - 11.10
Sadkowo - 11.20
Doble - 11.35
Motarzyn - 11.45
Kikowo - 11.55
Krosinko - 12.00
Tychowo - 12.10

trasa nr 3
Drzonowo -   9.50
Czarnkowo -   9.55
Kowalki - 10.00

Warnino - 10.05

Tychowo - 10.15

trasa nr  4
Smêcino - 10.40
We³dkowo - 10.45
Pob¹dz - 10.55
Tyczewo - 11.00
Tychowo - 11.15

Powrót w uzgodnieniu z kierowc¹ au-
tobusu, zakup biletów  u kierowcy.

Rozk³ad jazdy autobusów
komunikacji  gminnej
 12 listopada  2006r.

Obwód g³osowania
-Gimnazjum Tychowo

                          I kurs            II kurs

Retowo - 9.45 15.45
Bukowo - 9.55 15.55
Trzebiszyn -10.00 16.00
Podborsko -12.00 18.00
Borzys³aw -12.05 18.05

Obwód g³osowania
- �wietlica Kowalki

Pob¹dz -11.00 17.00
Tyczewo -11.05 17.05
Warnino -11.10 17,10
Dziêcio³owi -11.45 17.45
Smêcino -12.00 18.00
We³dkowo -12.05 18.05
Drzonowo -13.10 19.10
Czarnkowo -13.15 19.15

Obwód g³osowania
- �wietlica Sadkowo

Doble -8.00 14.00
Motarzyn -8.05 14.05
Osówko kol. -9.05 15.05
Osówko -9.10 15.10
Wicewo -9.15 15.15
Trzebiec -9.20 15.20
Li�nica -10.00 16.00
Rudno -9.40 15.40
Stare Dêbno -9.45 15.45
Kikowo -11.30 (gimn.  tychowo) 17.30
Krosinko -11.35 (gimn.  tychowo)  17.35

Obwód g³osowania
- Zespó³ Szkó³ w Dobrowie

Zaspy Wielkie -8.00 14.00
S³onino -8.10 14.10
Bukówko -8.15 14.15
Modrolas -8.40 14.40
Skarszewice -8.45 14.45

Powrót w uzgodnieniu z kierowc¹.

Apel
Szanowni Pañstwo zwracam siê do

Was z apelem i pro�b¹ o pomoc dla mojego
2 letniego syna Szymona Dro¿kiewicza,
który choruje na rzadk¹ chorobê "Zatoka
Stromeyera", która w Polsce nie jest le-
czona operacyjnie. By nasz syn móg³ siê
normalnie rozwijaæ i jego ¿ycie nie
by³o zagro¿one musi przej�æ opera-
cjê w Nowym Jorku w USA - w klinice,
która podjê³a siê j¹ przeprowadziæ.

W zwi¹zku z brakiem odpowiednich

�rodków finansowych na ten cel ju¿ od roku
zbieramy pieni¹dze od ludzi dobrej woli, za
pomoc¹ Fundacji "Dar Serca" z USA.

W kolejnym numerze "Tychowskich Wie-
�ci" podamy Pañstwu nr konta bankowego,
na które osoby chc¹ce nam pomóc, bêd¹
mog³y wp³acaæ pieni¹dze. Ka¿da kwota jest
potrzebna, wiêc z góry serdecznie dziêkuje-
my za okazane serce.

Aneta i Adam Dro¿kiewicz,
zam. Borzys³aw

Rozliczenie zbiórki
pieniêdzy

na sztandar
Komitet Fundacji Sztandaru dla

OSP Tychowo informuje, ¿e w wyniku
zbiórki pieniêdzy, na rachunek Komi-
tetu wp³ynê³a kwota 7.624.09 z³.

Na koszty zwi¹zane z wykonaniem
sztandaru,  organizacj¹ uroczysto�ci i
prowadzeniem rachunku bankowego
wydatkowano kwotê 7.624,09 z³.

Rachunek zosta³ zlikwidowany
10 pa�dziernika 2006r.

Uwaga

Zagubiona zosta³a legitymacja
szkolna Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Tychowie, wystawiona na
Karolinê Go³ek.

Uczciwego znalazcê  prosimy o
oddanie jej w³a�cicielce lub dostar-
czenie do redakcji "Tychowskich
Wie�ci".

Sprzedam/zamieniê

Sprzedam dom w Tychowie przy
ul. Bobolickiej 52 - 5 pokoi, 2 kuchnie,
podpiwniczony, o pow. 120m2 z dzia³-
k¹ przynale¿n¹ o pow. 18 arów, muro-
wany budynek gospodarczy - gara¿.
Kontakt pod nr. tel.: 094 31 15 276 lub
osobi�cie.

Zamieniê mieszkanie o pow. 54,5
m2 na mniejsze - do 35 m2 w Tycho-
wie. Kontakt osobisty pod adresem:
Ko�cielna 1/5 lub GOPS Tychowo
- 0 94 31 15 674;  0  94 31 15 676.

6 pa�dziernika
w SP Tychowo odby³o siê

�lubowanie
klas pierwszych


