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KOMUNIKAT
Uwaga - ptasia grypa!

Szanowny Hodowco!
Bior¹c pod uwagê konieczno�æ wprowa-

dzenia dzia³añ zapobiegawczych, zwi¹za-
nych z zagro¿eniem wysoce zjadliw¹ gryp¹
ptaków Gminny Zespó³ Reagowania przed-
stawia poni¿ej zalecenia, których nale¿y
przestrzegaæ:
1. Ograniczyæ kontakt drobiu z dzikim ptac-

twem - ptaki mog¹ byæ utrzymywane na
otwartej przestrzeni, jedynie w miejscu
ogrodzonym i zabezpieczonym przed
dostêpem dzikich ptaków oraz ich od-
chodami.

2. Unikaæ pojenia ptaków i czyszczenia po-
mieszczeñ wod¹ pochodz¹c¹ spoza go-
spodarstwa tzn. ze zbiorników wodnych
i rzek.

3. Nie poiæ i nie karmiæ drobiu na zewn¹trz
pomieszczeñ, aby "nie przyci¹gaæ" dzi-
kiego ptactwa.

4. Wprowadza siê zakaz organizowania tar-
gów, wystaw, pokazów i konkursów z
udzia³em ¿ywych kur, kaczek, gêsi, in-
dyków, przepiórek, perliczek, strusi oraz
innych bezgrzebieniowców, go³êbi, ba-
¿antów i kuropatw.

Powy¿szych zaleceñ nale¿y przestrze-
gaæ do odwo³ania.

Uczula siê hodowców, aby przypadki
padniêcia ok. 2-3szt. drobiu w krótkim okre-
sie czasu - tzn. tygodnia zg³aszaæ do Gmin-
nego Centrum Reagowania tel. 31-15-130
lub lekarza weterynarii.

Uwaga! Padniêtego drobiu nie nale-
¿y grzebaæ!

Sukces Szko³y
Podstawowej
w Tychowie

W grudniu 2005 roku w Szkole Pod-
stawowej w Tychowie rozpoczê³o siê ze-
wnêtrzne mierzenie jako�ci pracy szko-
³y, zakoñczy³o siê w styczniu 2006 roku.

Mierzenie przeprowadzi³a  Ma³gorzata
Radziwo³ek - starszy wizytator Kuratorium
O�wiaty w Szczecinie Delegatura w Kosza-
linie.

Standardy oceny jako�ci pracy szko³y
by³y nastêpuj¹ce:
1. Obszar I - Koncepcja pracy szko³y
   Standard 2 - Wewn¹trzszkolny system

zapewniania jako�ci
2. Obszar III - Kszta³cenie
    Standard 2 - Organizacja procesu kszta³-

cenia
3. Obszar IV - Wychowanie i opieka
    Standard 1 - Równo�æ szans

Po analizie dokumentów, wyników an-
kiet przeprowadzonych w�ród rodziców,
uczniów i nauczycieli, wywiadzie z dyrekto-
rem, wicedyrektorem i pedagogiem szko³y,
po obserwacjach hospitacji lekcji pani wizy-
tator  3.02.2006 na posiedzeniu Rady Pe-
dagogicznej, w której, oprócz nauczycieli,
uczestniczy³  Jerzy ¯uk, wójt gminy Tycho-
wo,  Zbigniew Doroñ i  Anna Rydzkow-
ska - przedstawiciele Rady Rodziców oraz
Justyna Dudka, Arletta Koz³owska  i Alek-
sandra Grobelna  - przedstawicielki

uczniów, przedstawi³a wyniki zewnêtrznego
mierzenia jako�ci pracy szko³y.

Wszystkie obszary, które podlega³y mie-
rzeniu, zosta³y ocenione bardzo dobrze.

Wewn¹trzszkolny system zapewniania
jako�ci oraz organizacja procesu kszta³ce-
nia zosta³y ocenione bardzo wysoko (2
punkty - ilo�æ maksymalna)

Równo�æ szans na 1 (realizacja czê�cio-
wa). Wynik ten jest zgodny z wynikiem uzy-
skanym przez szko³ê w roku szkolnym 2004/
2005 w trakcie wewnêtrznego mierzenia ja-
ko�ci szko³y.

Bardzo cieszymy siê z uzyskanych wy-
ników, które s¹ ogromnym sukcesem. Na
pewno nie spoczniemy na laurach.  W dal-
szym ci¹gu bêdziemy d¹¿yæ do uzyskania
jak najlepszych rezultatów naszej pracy.

Przy tej okazji pragniemy podziêkowaæ
pani Ma³gorzacie Radziwo³ek, starszemu
wizytatorowi Kuratorium O�wiaty w Szcze-
cinie Delegatura w Koszalinie, Jerzemu ̄ u-
kowi, wójtowi gminy Tychowo, rodzicom i
uczniom naszej szko³y za wspó³pracê, sta-
³e wspomaganie naszej szko³y, za s³owa po-
chwa³y. Motywuj¹ nas one do dalszej pracy.
Dziêkujemy równie¿ tym wszystkim, którzy
w naszej pracy doszukuj¹ siê tylko stron
negatywnych. S³owa krytyki pod naszym
adresem s¹ równie¿ wskazówk¹ dotycz¹c¹
kierunków, naszej pracy, które nale¿y po-
prawiæ.

Dziêkujê równie¿ wszystkim nauczy-
cielom. To dziêki ich pracy wyniki osi¹gniê-
te przez szko³ê s¹ tak zadowalaj¹ce.

Renata Ko³odziej-Urbaniak
Dyrektor Szko³y Podstawowej

w Tychowie

Tegoroczna zima trochê nam wszystkim
utrudnia ¿ycie. Okres silnych mrozów spo-
wodowa³ wiêksze koszty ogrzewania na-
szych mieszkañ i budynków, w których oso-
by fizyczne, firmy, instytucje prowadz¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹. Pozamarza³y w wielu
obiektach instalacje wodoci¹gowe, kanali-
zacyjne jak równie¿ i centralnego ogrzewa-
nia. Okazuje siê, ¿e kilka takich dni z eks-
tremalnymi warunkami pogodowymi powo-
duje parali¿ organizacyjny. Je¿eli do tego
na³o¿¹ siê jeszcze obfite opady �niegu, to
ju¿ zaczynaj¹ siê zimowe k³opoty.

Wielu w³a�cicieli ju¿ bez ¿adnych przy-
pomnieñ od�nie¿a swoje chodniki, co w zde-
cydowany sposób u³atwia poruszanie siê po
nich. Wielu osobom jeszcze nale¿y o tym
obowi¹zku przypominaæ. Z od�nie¿aniem na

naszych drogach lokalnych  jest nieco wiê-
cej k³opotów.

Okazuje siê, ¿e nasi mieszkañcy posia-
daj¹ ró¿nego rodzaju sprzêt zmechanizowa-
ny, który mo¿e s³u¿yæ do od�nie¿ania. Czê�æ
z nich robi to ju¿ teraz z czystej tylko chêci
niesienia pomocy i u³atwienia nam wszyst-
kim, w tym tak trudnym okresie, poruszania
siê po drogach. Dziêkujemy im za to w imie-
niu wszystkich mieszkañców. Dziêkujemy
tym, którzy prosili o anonimowo�æ, ale od-
�nie¿yli nam drogi na kolonii Sadkowo, w
Li�nicy i ca³¹ drogê od Sadkowa do Borzy-
s³awia. Dziêkujemy Mi³oszowi Dêbnemu za
od�nie¿anie miejscowo�ci Sadkowo. Takich
osób na pewno jest wiêcej, o niektórych na-
wet nie wiemy. Trzeba wspomnieæ te¿ o
panu Tabace z Kowalek, który wiele pracy

wykonuje równie¿ nieodp³atnie i za to te¿
mu dziêkujemy.

Takie zachowania naszych mieszkañ-
ców nasuwaj¹ pewien pomys³ na za³o¿enie
ewidencji sprzêtu s³u¿¹cego do od�nie¿a-
nia, aby mo¿na by³o go w³¹czyæ do ca³ego
systemu. G³ównym celem tego systemu by-
³oby takie dzia³anie, aby jak najwiêcej sprzê-
tu pracowa³o jednocze�nie na naszych dro-
gach, g³ównie tych lokalnych, do których
dociera siê ju¿ na samym koñcu, zwykle na
interwencjê mieszkañców.

Oczywi�cie, aby system móg³ skutecz-
nie dzia³aæ, musz¹ byæ skalkulowane kosz-
ty i okre�lone pewne zasady funkcjonowa-
nia.

Apelujemy do wszystkich, którzy po-
siadaj¹ jakikolwiek sprzêt nadaj¹cy siê
do od�nie¿ania, aby zg³osili swoj¹ chêæ
w³¹czenia siê do pracy w tym systemie,
oczywi�cie za wynagrodzeniem.

Zimowe k³opoty

GOPS w Tychowie
Zwraca siê z uprzejm¹ pro�b¹ o nieodp³atne przekazanie dla potrzebuj¹cych taboretów, odkurzaczy, ko³dry i poduszek.
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By³y zimowiska.
W okresie zimowych ferii prowadzone by³y
zimowiska dla dzieci i m³odzie¿y, których fi-
nansowanie pochodzi³o ze �rodków Gmin-
nej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych. Takie zajêcia prowadzone by³y
w naszych �wietlicach �rodowiskowych w
Sadkowie, Kowalkach i Pob¹dzu oraz w
szko³ach w Tychowie i Dobrowie.  W trak-
cie zajêæ dzieci otrzymywa³y równie¿ drob-
ny posi³ek. Nie wszêdzie zimowiska dotrwa³y
do koñca ferii. Silne mrozy uniemo¿liwi³y
prowadzenie w pe³nym zakresie zajêæ zimo-
wiska w Smêcinie, poniewa¿ zamarz³a woda
w pomieszczeniu �wietlicy.

Mieli�my równie¿ problem  ze zrealizo-
waniem maratonu filmowego, bo okaza³o
siê, ¿e obecnie nowe filmy nagrywane s¹
ju¿ w nowej technice i nasze projektory nie
mog³y odtwarzaæ d�wiêku. W zwi¹zku z tym
ju¿ zosta³a podjêta decyzja o modernizacji
projektorów, które bêd¹ teraz odtwarza³y
d�wiêk w systemie stereo.

Jak co roku rady so³eckie otrzyma³y z
bud¿etu gminy �rodki do w³asnej dyspozy-
cji. Obecnie so³tysi oraz cz³onkowie rad so-
³eckich przygotowuj¹ projekty planów rze-
czowo-finansowych, które bêd¹ zatwierdza-
ne na zebraniach wiejskich. Zebrania powin-
ny siê odbyæ do koñca marca br. W tych so-
³ectwach, gdzie funkcjonuj¹ �wietlice lub bo-
iska z doprowadzon¹ energi¹ elektryczn¹,
so³tysi musz¹ zabezpieczyæ �rodki na ener-
giê oraz na opa³, wodê i �cieki do �wietlic.
Trzeba przewidzieæ równie¿ koszty kosze-
nia boisk, chyba ¿e robiæ to bêdzie kto� nie-
odp³atnie.

Z roku na rok kwota zadysponowana w
bud¿ecie gminy dla rad so³eckich ro�nie. Nie
s¹ to jeszcze du¿e pieni¹dze, poniewa¿ ca³y
czas uczymy siê razem, jak najefektywniej
te �rodki wydawaæ w³¹czaj¹c w to lokaln¹
spo³eczno�æ. A z tym jest gorzej. Telewizo-

ry, a w nich seriale filmowe i wszelkiego ro-
dzaju jeszcze inne dobrodziejstwa zaw³ad-
nê³y czasem wolnym cz³owieka. Dzieci i
m³odzie¿ choruj¹ ju¿ na "komputeromaniê"
i trudno ich czymkolwiek zainteresowaæ,
chyba ¿e bêd¹ to komputery w �wietlicy, to
wówczas przyjd¹.

Liczymy na to, ¿e w planach finanso-
wych so³ectwa znajd¹ siê równie¿ dzia³ania
zmierzaj¹ce do organizowania ró¿nego ro-
dzaju imprez z udzia³em mieszkañców,
wykorzystuj¹c dzia³aj¹ce w tej miejscowo�ci,
czy na terenie gminy organizacje np.: Ochot-
nicze Stra¿e Po¿arne, Ko³a Wêdkarskie, Ko³a
My�liwskie, czy u�pione w dzia³aniu Ko³a
Gospodyñ Wiejskich, których funkcjonowa³o
na terenie gminy dosyæ sporo. W przysz³o-
�ci wielko�æ przydzielanych �rodków dla po-
szczególnych so³ectw uzale¿niona bêdzie od
aktywno�ci so³tysów i rad so³eckich.

Do koñca marca 2006r. maj¹ siê zakoñ-
czyæ zebrania sprawozdawczo-wyborcze w
jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych na terenie naszej Gminy. Zarz¹dy sk³a-
daj¹ sprawozdania z dotychczasowej dzia-
³alno�ci, które s¹ oceniane przez stra¿aków
ochotników. Zarz¹dy jednostek przedk³adaj¹
równie¿ do zatwierdzenia propozycje pro-
gramu dzia³ania na 2006 rok. Na podstawie
z³o¿onych dokumentów i przeprowadzonej
w tym zakresie dyskusji, stra¿acy decydu-
j¹, komu powierzyæ dalsze zarz¹dzanie jed-
nostk¹. Od czasu, kiedy jednostki OSP
musz¹ siê zarejestrowaæ w Krajowym Re-

jestrze S¹dowym, na zarz¹dy jednostek oraz
na cz³onków stra¿y spada wiêcej obowi¹z-
ków i wiêcej odpowiedzialno�ci. Z tego te¿
powodu s¹ problemy zwi¹zane chocia¿by z
prowadzeniem ksiêgowo�ci i sprawozdaw-
czo�ci finansowej na potrzeby Urzêdu Skar-
bowego. Jest to rzeczywi�cie problem, je-
¿eli zamierza siê obci¹¿yæ cz³onka stra¿y,
który nigdy nie mia³ do czynienia z takim
zagadnieniem. Tak jest w wiêkszo�ci jedno-
stek OSP. Ale przecie¿ mo¿na przyj¹æ do
stra¿y osobê, mo¿e byæ kto� z rodziny stra-
¿ackiej - ¿ona, siostra, córka, brat, szwa-
gier, kuzyn, po to tylko, aby sprostaæ temu
wyzwaniu.

W jednostkach OSP nie prowadzi siê a¿
tak wielkiej ksiêgowo�ci, a sprawozdanie do
Urzêdu Skarbowego nie jest te¿ skompliko-
wane, ¿eby trzeba by³o po�wiêcaæ na to wie-
le godzin pracy. Jednak jakby na to nie pa-
trzeæ jest to zadanie zarz¹du jednostki, aby
tak¹ osobê znale�æ. Nasze jednostki OSP

zamknê³y dosyæ hermetycznie swoje szeregi
dla kobiet i tu chyba tkwi g³ówna przyczyna.
Stra¿acy próbowali tym obowi¹zkiem pro-
wadzenia ksiêgowo�ci i sprawozdawczo�ci
obarczyæ Wójta Gminy. Nie jest to mo¿liwe,
ale nie ma zakazu dla pracowników Urzêdu
Gminy przynale¿no�ci do OSP. Reszta na-
le¿y do zarz¹dów poszczególnych jedno-
stek. Drugi problem to udzia³ w akcjach ra-
towniczo-ga�niczych. Jeszcze nie tak daw-
no do po¿aru jecha³ ka¿dy, który mia³ na to
ochotê i czas. Teraz niestety musi byæ prze-
szkolony, ubezpieczony i posiadaæ aktual-
ne badanie lekarskie. Ma³o tego, musi mieæ
op³acone sk³adki cz³onkowskie, które s¹
potwierdzeniem jego przynale¿no�ci do
OSP.

Po zakoñczeniu kampanii sprawoz-
dawczo-wyborczej poinformujemy, jakie
zmiany nast¹pi³y w kierownictwie jedno-
stek OSP na terenie naszej Gminy.

� Serdecznie dziêkujê  Zbigniewowi Sta-
¿yñskiemu - Stra¿nikowi
Gminnemu, w imieniu swo-
im i syna, za skuteczn¹ po-
moc w odnalezieniu w³a�ci-
ciela psa, który zaatakowa³
moje dziecko.

Mariola Sia³kowska

� Gminne Przedszkole w Ty-
chowie serdecznie dziêkuje
wszystkim uczestnikom i or-
ganizatorom III Balu Chary-
tatywnego na rzecz Stowa-
rzyszenie "Amicus", który od-
by³ siê 28.01.06 w Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Ty-
chowie. Dziêki zaanga¿owa-
niu osób "wielkiego serca" w
finale imprezy zebrano kwo-
tê 6.476,67z³. (Tekst na str. 3)

� Dzieci ze �wietlicy �rodo-
wiskowej w Smêcinie wraz z

wychowawc¹ Dorot¹ Palinowsk¹ pragn¹
serdecznie podziêkowaæ firmom: Danone,
Kubu� i E.Wedel, od których otrzymali mnó-
stwo s³odyczy, kubusiowe szklanki oraz

drobne upominki. S³odyczy by³o tak du¿o,
¿e trzeba by³o odebraæ je w siedzibie firmy
E.Wedel w Warszawie, za co �licznie dziê-
kujemy panom: Marianowi Galiñskiemu i

Jerzemu Janowiczowi, którzy
bezp³atnie przywie�li je na
�wietlicê. Dziêki wielkiej hojno-
�ci dobrych ludzi mogli�my po-
czêstowaæ s³odyczami dzieci
ze �rodowiskowego Ogniska
Wychowawczego z Kowalek
podczas wspólnej zabawy, któ-
ra odby³a siê 10.02.2006r. z
okazji Walentynek.

G³ównym celem spotkania
by³a integracja dzieci oraz
wspólna zabawa.

Mamy nadziejê, ¿e wspó³-
praca ze sponsorami bêdzie
nadal uk³ada³a siê pomy�lnie i
¿e odezw¹ siê do nas tak¿e
inne firmy pragn¹ce pomóc i
ludzie, którym bêdzie zale¿a³o
na dobru dziecka.

Podziêkowania

Zebrania w so³ectwach

Zebrania
sprawozdawczo-
wyborcze w OSP
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Uwaga
Gminne Przedszkole w Tychowie (ul.Mic-

kiewicza 1) zawiadamia, ¿e od  6.03.2006r.
placówka proponuje ciekaw¹ ofertê zajêæ dla
dzieci 4-5-letnich nieuczêszczaj¹cych do
przedszkola. Zajêcia prowadzone bêd¹
bezp³atnie co dwa tygodnie zawsze w po-
niedzia³ek,  godz. 12.15 - 13.15. Ta propo-
zycja ma na celu zapoznanie dzieci ze �ro-
dowiskiem przedszkolnym, wdro¿enie do
szeroko pojêtej zabawy spontanicznej i kie-
rowanej oraz rozwijanie umiejêtno�ci
wspó³dzia³ania w grupie.

Maryla Ma�lak
dyrektor przedszkola

III Bal na rzecz
"Amicusa"

 Maryla Ma�lak i  Dariusz Michalak
wraz z pracownikami swoich placówek i
Helen¹ Zieliñsk¹ po�wiêcili dla nas wiele
czasu i umiejêtno�ci, by zorganizowaæ
wspania³y bal w dniu 28.01.2006 r. za co im
serdecznie dziêkujemy! Bal podoba³ siê bar-
dzo jego uczestnikom, a poza mieszkañca-
mi naszej gminy byli na nim równie¿ go�cie
z gmin Karlino i Bia³ogard. Oni to zbudowali
most, na którym spotykaæ siê bêd¹ nadal
wszystkie dzieci i m³odzie¿ naszej gminy -
te zdrowe i sprawne inaczej. Dotychczas
podarowane przez uczestników balu fundu-
sze pozwoli³y nam zorganizowaæ wyjazdy na
basen, lekcje logopedii, spotkanie �wi¹tecz-
ne po³¹czone z paczkami, sfinansowaæ do-
jazdy z Tychowa na zajêcia w "�wietlicy
zdarzeñ i wydarzeñ" w Kowalkach, dzia³a-
j¹cej pod patronatem Stowarzyszenia "Dro-
ga" z Bia³ogardu, czego efektem by³y wy-
stawione z udzia³em dzieci niepe³nospraw-
nych i zdrowych "Jase³ka", pozwoli³y opra-
cowaæ program 3-dniowego integracyjnego
wyjazdu rodzin z dzieæmi niepe³nosprawny-
mi do Unie�cia, korzystania z turnusów re-
habilitacyjnych. Uczestnicy balu otrzymali od
Stowarzyszenia p³ytê CD-R zawieraj¹c¹
zdjêcia z wystawianych Jase³ek jako efekt
pracy na �wietlicy w Kowalkach. Oznacza
to, ¿e mieszkañcy powiatu bia³ogardzkiego
maj¹ dla nas Wielkie serca  obdarowuj¹c
nas bezinteresownie tym, co posiadaj¹ - my
za� chcemy, by nasza dzia³alno�æ by³a jesz-
cze szersza, a z roku na rok mamy coraz
wiêcej funduszy. Informujemy Pañstwa, ¿e
nawet zdarzy³a nam siê wp³ata na rzecz

naszego Stowarzyszenia pana spoza  na-
szego województwa - 600 euro, której do-
kona³  mgr in¿. S³awomir Grabowski miesz-
kaniec S³upska. Wszystkich ofiarodawców
tych rzeczowych i tych z wielkimi umiejêt-
no�ciami, zapewniamy, ¿e ich szczodro�æ
bêdzie zagospodarowana w sposób w³a�ci-
wy dla dobra wszystkich dzieci i m³odzie¿y
z naszej gminy. Nikt z Zarz¹du nie wyobra-
¿a³ sobie przy tworzeniu Stowarzyszenia, ¿e
tylu sympatyków bêdziemy mieæ wokó³. Za-
rz¹d Stowarzyszenia sk³ada podziêkowanie:
wójtowi Gminy Tychowo -  Jerzemu ¯uko-
wi, pracownikom Urzêdu Gminy: Wiktoro-
wi Rakoczemu, Kazimierzowi Koz³ow-
skiemu, Ireneuszowi Kozikowi, za prace
na aukcje, ksiêdzu proboszczowi za wspar-
cie w ogrzewaniu sali,  Rados³awowi Jê-
drzejczykowi z Bia³ogardu za oprawê mu-
zyczn¹ balu, firmie "Friedrichs" Polska z
Dobla za wsparcie rzeczowe. Wszystkim
uczestnikom i sympatykom dziêkujemy.
A podarowano nam tak wiele - kwota, która
wp³ynê³a na konto "Amicus" z tegorocz-
nego balu to 6.476,67z³. Nie zabrak³o te¿
uczestników, którzy podarowali nam swoje
umiejêtno�ci organizacyjne, umiejêtno�ci w
pomy�le dekoracji sali, umiejêtno�ci gry na
akordeonie - wystêp 10 akordeonistów z Miej-
skiego Domu Kultury z Koszalina, umiejêt-
no�ci w prezentacji nowoczesnego tañca z
O�rodka M³odzie¿owego w Podborsku i piêk-
nego spiewu Kasi Ostrysz  by ten bal by³ do
zapamiêtania. Cieszy nas, ¿e stowarzysze-
nie ma tylu przyjació³.

Mieszkañcom Bia³ogardu, Karlina i na-
szej gminy, wyrazy: podziêkowania,
wdziêczno�ci i szacunku

W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia
"Amicus" - Zofia Jarzêbska

"Nieznana
historia Modrolasu"

Miejska Biblioteka Publiczna w Bia³ogar-
dzie na bazie materia³ów wypo¿yczonych
przez Gminny O�rodek Kultury w Tychowie,
organizuje w Izbie Tradycji Regionalnych wy-
stawê pt.: "Nieznana historia Modrolasu".
Na wystawie zgromadzono materia³y zwi¹-
zane z obozem jenieckim Stalag Luft IV, któ-
ry mie�ci³ siê w Modrolesie w gminie Tycho-
wo w latach 1944 - 45. Ekspozycja zawiera
tak¿e  pami¹tki udostêpnione przez lotników
alianckich tj. listy do rodzin, zdjêcia obozu,
rysunki z ¿ycia obozowego oraz materia³y
zwi¹zane z powojenn¹ wspó³prac¹ miesz-
kañców Tychowa z grup¹ lotników, którzy
prze¿yli do dzi� i odwiedzaj¹ miejsce trage-
dii. Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ od dnia
24.II.2006r. do 21.IV.2006r. od wtorku do
pi¹tku w godzinach 12.00 - 16.00. Serdecz-
nie zapraszamy!

Wystawa malarska
10 marca br. w Izbie Tradycji Regional-

nych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bia³o-
gardzie  nast¹pi oficjalne otwarcie wystawy
prac malarskich naszego artysty Wiktora
Rakoczego. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹-
daæ w tych samych porach co ww. "Niezna-
n¹ historiê Modrolasu". Obrazy na wystawê
przekaza³ sam artysta i wypo¿yczyli ludzie
dobrej woli, którzy w swoich kolekcjach po-
siadaj¹ jego prace. Szczegó³ow¹ listê osób
wraz z podziêkowaniami opublikujemy w
kolejnych Wie�ciach. Ju¿ teraz zaprasza-
my wszystkich pasjonatów i sympatyków
sztuki.

Pomocy!

Potrzebujemy pomocy -  9.02.06 wy-
buch³ po¿ar w naszym mieszkaniu w Do-
brochach. Nam siê na szczê�cie nic nie sta-
³o, ale mieszkanie zosta³o zniszczone. Spa-
li³o siê wyposa¿enie 2 pokoi, nie mamy me-
bli, ³ó¿ek, dywanów, ubrañ, po�cieli - pozo-
stali�my tym, w co byli�my ubrani. Spali³y
siê drzwi, popêka³y okna, popêka³y i pospa-
da³y tynki. Potrzebujemy wszystkiego. Pro-
simy ludzi dobrej woli o pomoc rzeczow¹ -
proszê kontaktowaæ siê w sprawie ewentu-
alnych darów z GOPS w Tychowie.

           Dziêkujemy
rodzina Górnickich

Gmina poszukuje
Wójt Gminy poszukuje kandydatów na

cz³onka rady nadzorczej Spó³ki z o.o. Re-
gionalne Wodoci¹gi i Kanalizacje jako
przedstawiciela  Gminy Tychowo w orga-
nach tej spó³ki. Aby  uzyskaæ mo¿liwo�æ re-
prezentowania Gminy w tej spó³ce, nale¿y
mieæ ukoñczony kurs, o którym mowa w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 wrze-
�nia 2004 r. w sprawie szkoleñ i egzami-
nów dla kandydatów na cz³onków rad nad-
zorczych spó³ek, w których Skarb Pañstwa
jest jedynym akcjonariuszem. Szczegó³owe
informacje  w referacie organizacyjnym na-
szego Urzêdu.

Zamieszanie
w op³atach

Rada Gminy Tychowo ustali³a wysoko�æ
op³at za wodê i �cieki dla naszych miesz-
kañców i firm dzia³aj¹cych na terenie Gmi-
ny na sesji  13 grudnia 2005r. Ceny te okre-
�laj¹, ile  maj¹ p³aciæ nasi mieszkañcy, a
mianowicie 2.48 z³ za 1 m3 wody oraz 2,93
z³ za   1 m3 �cieków z gospodarstw domo-
wych i 4,10 z³ za 1 m3 �cieków od pozosta-
³ych odbiorców.

Ceny te podane s¹ w warto�ciach brut-
to. Gmina, na rzecz Spó³ki, do tych cen do-
daje i 0.80 z³ do 1 m3 wody, co daje rzeczy-
wist¹ cenê rozliczeniow¹  miêdzy Gmin¹ a
Spó³k¹ 3,28 z³. Podobnie jest ze �ciekami,
z tym, ¿e  dop³ata wynosi 1,07 z³, co daje
cenê rozliczeniow¹ miêdzy Gmin¹ a Spó³-
k¹  4.00 z³  za 1 m3 �cieków  z gospodarstw
domowych i 5,17 z³ za 1 m3 od pozosta³ych
odbiorców. Przy drukowaniu blankietów p³at-
niczych, z powodu nat³oku spraw i bardzo
du¿ego tempa pracy w tym pierwszym okre-
sie dzia³ania Spó³ki, �le odczytano nasz¹
uchwa³ê, przez co po okresach rozliczenio-
wych bêd¹ przygotowane dop³aty, dla
wszystkich, do cen rzeczywistych.

Przez to zamieszanie zapowiadana pod-
wy¿ka wody i �cieków w rezultacie okaza³a
siê obni¿k¹. W imieniu w³asnym i Spó³ki
serdecznie przepraszamy.

Nowy Zarz¹d
W dniu 24.02.2006 odby³o siê zebranie

sprawozdawczo-wyborcze Miêdzyzak³ado-
wej Komisji NSZZ Solidarno�æ przy
Gminnym O�rodku Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie. Po przeprowa-
dzonym g³osowaniu ponownie wybrano na
przewodnicz¹cego Tadeusza Nagórkê. Do
Zarz¹du weszli: Jerzy Janowicz, Piotr Joñ-
ski, Stefan Kardy�. Do Komisji Rewizyjnej
wybrano: Ryszarda Byczkowskiego - prze-
wodnicz¹cy, Zdzis³awa Rêczkowskiego i
Wies³awa Owczarskiego. Aktualnie Zwi¹-
zek liczy 21 cz³onków - mile widziani kolejni.
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Stra¿nik
w gimnazjum

W tychowskim gimnazjum go�ci³ gmin-
ny stra¿nik  Zbigniew Starzyñski. W ra-
mach realizacji programu profilaktyki zapro-
sili�my stra¿nika, by przybli¿y³ uczniom  kon-
sekwencje prawne negatywnych zachowañ
m³odzie¿y.

Stra¿nik zapozna³ uczniów z terminami

stosowanymi w aktach prawnych, takimi jak:
demoralizacja, nieletni, czyn karalny. Przy-
pomnia³ jednocze�nie, ¿e naganne postêpo-
wanie m³odego cz³owieka nie jest bezkarne.

Z uwagi na to, ¿e pierwsze spotkania
odby³y siê tu¿ po nowym roku, jednym z
g³ównych tematów by³o u¿ywanie �rodków
pirotechnicznych. Stra¿nik przypomnia³, ¿e
petardami mo¿na ha³asowaæ miêdzy 30
grudnia a 1 stycznia. W  innych przypad-
kach takie zabawy to wykroczenie przeciw-
ko spokojowi i porz¹dkowi  publicznemu.
Poruszono równie¿ problem sprzeda¿y pe-
tard nieletnim Jest ona zabroniona tak samo
jak sprzeda¿ alkoholu i papierosów.

Lekcje profilaktyki odby³y siê w ka¿dej
klasie, a uczniowie nie tylko s³uchali,  ale
brali czynny udzia³  w zaaran¿owanych scen-
kach, rozwi¹zywali problemy, które siê po-
jawi³y w trakcie spotkania. Jestem przeko-
nany, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ m³odych
ludzi nie ³amie przepisów, a wybryki chuli-
gañskie garstki m³odzie¿y nie zniekszta³c¹
dobrej opinii m³odych ludziach. Panie stra¿-
niku: dziêkujemy za pomoc!

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Tychowie

Dariusz Michalak

23.02.2006 w sali widowiskowej
Gminnego O�rodka Kultury odby³ siê II
Festiwal Kabaretów Gimnazjalnych.

Odwiedzi³y nas trzy kabarety z: Bia-
³ogardu, Szczecinka i Grzmi¹cej, które
wraz z lokalnym kabaretem z naszego
Gimnazjum stanê³y w szranki konkur-
sowe w trzech kategoriach kabareto-
wych. Ocenia³o je niezale¿ne jury w
sk³adzie: Krzysztof Rotnicki - prze-
wodnicz¹cy Komisji (impresaria arty-
styczny przy MOK w Koszalinie), Piotr
Krótki i Jacek Piotrkowski - cz³onko-
wie Komisji Konkursowej (aktorzy Ba³-
tyckiego Teatru Dramatycznego w Ko-
szalinie). I miejsce zaj¹³ kabaret "Kuzi-
janki" z naszego Gimnazjum, II kaba-
ret "Deska" z Gimnazjum im. Zjedno-
czonej Europy w Szczecinku, II miej-
sce "Szast-Prast" z Gimnazjum w
Grzmi¹cej a IV kabaret "Bez Nazwy" z
Gimnazjum nr 1 w Bia³ogardzie. By³y
te¿ wybory najlepszego aktora, którym
okaza³ siê cz³onek kabaretu "Szast
Prast" i najlepszej aktorki, któr¹ po do-
grywce æwicz¹cej w³a�ciw¹ wymowê
zosta³a m³oda aktorka z bia³ogardzkie-
go kabaretu "Bez Nazwy". Po wystê-
pach aktorzy udali siê na sto³ówkê Gim-
nazjum w Tychowie na obiad,  na de-
ser podano tort ufundowany przez radê
Rodziców Gimnazjum.

Pomys³odawc¹ i g³ównym organi-
zatorem by³a  Irena Kuzjan z Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tychowie.
Stron¹ techniczn¹: nag³o�nieniem, sce-
nografi¹, projektem logo, i wykonaniem
statuetek (Nagród Wójta), zamówie-
niem posi³ków dla aktorów i przygoto-
waniem sali zajêli siê pracownicy GOK
Tychowo. Imprezê odwiedzi³a TV 3 -
Szczecin, telewizja kablowa  z Bia³o-
gardu i reporter Radia Koszalin Jolan-
ta Rudnik.

� Przygotowuj¹cy siê do rundy wiosennej pi³-
karze GMLKS "G³az" Tychowo rozegrali
trzy spotkania sparingowe.

Pierwszy mecz wygrali na wyje�dzie z
"Victori¹-Deg¹" Sianów 2:1, nastêpnie ulegli
w Koszalinie 1:2 IV-ligowej "Gwardii" Kosza-
lin i przegrali w Bia³ogardzie na oblodzonej
p³ycie boiska z "Iskr¹ - Giemza" Bia³ogard
3:6. Mamy nadziejê, ¿e to tylko rozgrzewka
przed meczami ligowymi, bo jak pamiêtamy,
G³az rundê jesienn¹ zakoñczy³ na pozycji
wicelidera grupy po³udniowej ligi okrêgowej
ustêpuj¹c pola jedynie "Pogonii" Po³czyn.
� "Graf" Bukówko bêdzie mia³ szatniê! D³u-
gie zabiegi dzia³aczy Klubu zaowocowa³y
zamówieniem specjalnego kontenera, któ-
ry bêdzie u¿ytkowany jako szatnia na me-
czach ligowych - tym samym LZS "Graf"
spe³ni warunek dopuszczenia do rozgrywa-
nia spotkañ na boisku w Bukówku. Przypo-
mnijmy, ¿e spotkania rundy jesiennej pi³ka-
rze "Graf"-u musieli rozgrywaæ go�cinnie na
stadionie sportowym w Tychowie. Czekamy
teraz na sprzyjaj¹ce warunki pogodowe,
umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie prac przy-
gotowawczych i monta¿owych.

Sprzedam

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Tycho-
wie (obok przystanku autobusowego) o po-
wierzchni 380m2, cena do uzgodnienia. Kon-
takt: od 9.00 do 17.00 tel.: 094 31 15 403
po 17.00 - 094 31 15 705 ewentualnie
tel.kom. 600 024 553

Sprzedam pó³ domu w Borzys³awiu  - 3
pokoje z kuchni¹ - 71m2, wraz z dzia³k¹ 70
arów (z czego 10 arów obsadzone �wier-
kiem), dom przedwojenny, murowany - czer-
wona ceg³a. Na dzia³ce s¹ równie¿ muro-
wane budynki gospodarcze, w których mo¿-
na m.in. gara¿owaæ samochody. tel. kon-
taktowy: 505 430 023.

Sprzedam lokal po sklepie w Motarzy-
nie - nr 20, powierzchnia 45m2, podzielony
na dwa pomieszczenia, cena do uzgodnie-
nia - kontakt tel.: 602 766 005.

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

Stare Dêbno nr 1/3 - mieszkanie parte-
rowe w bloku - 43,1m2, pokój, kuchnia i ³a-
zienka. Niezale¿ne centralne ogrzewanie,
telefon, do lokalu przynale¿na piwnica i mu-
rowany budynek gospodarczy.
Kontakt: 094 31 15 392.

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

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

Wynajmê dzia³kê gruntu o powierzchni
1.500m2, na dowoln¹ dzia³alno�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

Kabaret

Wie�ci sportowe
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