
Nr 3

1

Nr 3(15)             28 marca  2006 roku              egzemplarz bezp³atny                  ISSN 1734-1418

Komunikat

Uwaga
hodowcy go³êbi

G³ówny Lekarz Weterynarii wyda³
zalecenia w sprawie postêpowania z
go³êbiami pocztowymi w aspekcie ak-
tualnego zagro¿enia wyst¹pienia gry-
py ptaków.

Zaleci³ on, by go³êbie pocztowe
by³y  wypuszczane na loty treningowe
jedynie w najbli¿szym s¹siedztwie
go³êbnika, pod warunkiem, ¿e s¹ kar-
mione i pojone w zamkniêtym po-
mieszczeniu. Natomiast loty treningo-
we go³êbi pocztowych nie mog¹ od-
bywaæ siê na obszarach objêtych re-
strykcjami na³o¿onymi w zwi¹zku z wy-
st¹pieniem grypy ptaków u dzikich pta-
ków lub u drobiu, na których to tere-
nach wszystkie ptaki, tak¿e go³êbie
powinny byæ trzymane w zamkniêciu.

Ca³y czas obowi¹zuje rozporz¹-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 16 lutego 2006 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
zarz¹dzenia �rodków zwi¹zanych z
zagro¿eniem wyst¹pienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków d. pomoru
drobiu i to ono jest aktem prawnym,
którego nale¿y przestrzegaæ.

Sekcje
GOK
Tychowo

W Gminnym O�rodku Kultury powsta-
³y nowe sekcje: taneczna i karate. Zajê-
cia z tañca towarzyskiego i hip-hopu przy-
ci¹gaj¹ szerokie grono zainteresowa-
nych, ale wszyscy kolejni s¹ oczywi�cie
mile widziani. Uczestnicy - w sumie po-
nad 160 osób, podzieleni s¹ na 3 grupy
wiekowe, a ka¿da z nich ma jeszcze wy-
bór pomiêdzy hip-hopem i elementami
innych stylów a tañcem towarzyskim.

Zajêcia odbywaj¹ siê w Sali widowi-
skowej GOK w soboty:
godz.10.00-10.45 - hip-hop grupa prawie
"doros³ych",
godz.10.45-11.30 - taniec towarzyski -
grupa prawie "doros³ych",
godz.11.30-12.15 - hip-hop - dzieci do lat 10,
godz.12.15-13.00 - taniec towarzyski -
dzieci do lat 10,
godz.13.00-13.45 - hip-hop - dzieci po-
wy¿ej 10 lat,
godz.13.45-14.30 - taniec towarzyski -
dzieci powy¿ej 10 lat.

Zajêcia karate prowadzone s¹ dziêki
uprzejmo�ci dyrektor Renaty Ko³odziej w
sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej
w Tychowie przez Bia³ogardzki Klub Oki-
nawa Karate Kobu-Do i Chi-Kung. Na
zajêcia przyje¿d¿aj¹  wykwalifikowani tre-
nerzy: Robert Pawe³czak 2 dan i Grze-
gorz Grzyb 1 kyu. Na zajêcia uczêszcza
ju¿ prawie 40-osobowa grupa dzieci i m³o-
dzie¿y - uczniów Szko³y Podstawowej (bo
do takiej kategorii wiekowej kierowana
jest ta oferta). Zajêcia odbywaj¹ siê w
�rody w godz. 17.00 - 18.00 i soboty w
godz. 10.00-11.00. W tych dniach zapra-
szamy kolejnych zainteresowanych.

Zarówno dzieci jak i m³odzie¿ mog¹
wci¹¿ korzystaæ z zajêæ wokalnych, któ-
re odbywaj¹ siê w przystani muzycznej
- budynek GOK - II piêtro. Z uwagi na
ci¹g³e rotacje w�ród najm³odszych
cz³onków i cz³onkiñ zespo³ów, ci¹gle pro-

wadzimy nabór w�ród lubi¹cych �piewaæ
i chêtnych do wspó³pracy w grupie dzie-
ci. Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki
w godz. 16.30 - 19.30 i w soboty w godz.
10.00-14.45. Zapraszamy.

Jednocze�nie og³aszamy nabór do
sekcji plastycznej - chêtni proszeni s¹ o
zapisy w GOK Tychowo   u  Kazimierza
Koz³owskiego II piêtro lub bezpo�rednio
u dyrekcji.

Z wdziêkiem w tañcu, pod okiem instruktora

Trenuje sekcja karate
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W wyniku przeprowadzonego re-
montu projektorów kinowych,
polegaj¹cego g³ównie na za-

montowaniu nowego laserowego odczy-
tu stereo i stworzeniu nowego systemu
nag³a�niaj¹cego projekcje filmowe, w ki-
nie w Tychowie mo¿emy znów ogl¹daæ
filmy! Jak pamiêtamy, tegoroczny Zimo-
wy Festiwal Filmowy z przyczyn tech-
nicznych odby³ siê w bardzo ograni-
czonym zakresie. Okaza³o siê, ¿e nasz

sprzêt odtwarzaj¹cy �cie¿kê d�wiêkow¹
nie jest w stanie odtworzyæ d�wiêku, któ-
ry zaczêto nagrywaæ w nowej technice -
przewa¿aj¹ca wiêkszo�æ nowych filmów
jest ju¿ wyposa¿ona w nowe pasma �cie-
¿ek d�wiêkowych.

Musieli�my zdecydowaæ albo inwe-
stujemy, albo zamykamy kino i wysy³a-
my naszych widzów do okolicznych miast
- co oczywi�cie wi¹za³oby siê z wy¿szy-
mi cenami biletów, kosztem transportu a
wielokrotnie równie¿ z uniemo¿liwiaj¹cy-
mi dojazd niedogodno�ciami komunika-

cyjnymi. Po wstêpnych wywiadach ceno-
wych i ustaleniach, naszym pocz¹tkowym
zamierzeniem by³o zamontowanie na pro-
jektorach najtañszego zestawu do odczy-
tu monofonicznego, który umo¿liwi³by od-
twarzanie �cie¿ki d�wiêkowej filmu - koszt
takiego urz¹dzenia to 6.000 z³. Radni
Gminy Tychowo wyrazili zgodê na jego
zakup i monta¿ i przyznali dodatkowe
�rodki z bud¿etu Gminy. Jednak po do-
k³adnych oglêdzinach dokonanych na

miejscu przez
przedstawiciela
specjalistycznej
firmy zajmuj¹cej
siê technik¹ ki-
now¹ okaza³o
siê, ¿e ca³a na-
sza kinowa apa-
ratura nag³a-
�niaj¹ca nie
spe³nia ju¿ wy-
mogów nie-
zbêdnych do in-
stalacji - mono-
fonicznego czyt-
nika. W zwi¹zku
z powy¿szym po
konsultacjach
z dyrektorem
technicznym fir-
my Kinekspert z
£odzi postano-
wili�my z posia-
danych zaso-
bów sprzêto-
wych stworzyæ
nowy stereofo-
niczny zestaw
nag³a�niaj¹cy
do kina - wyko-
rzystali�my do
tego celu nie
u ¿ y t k o w a n y
obecnie mikser,
wzmacniacz i
zestaw kolumn
g³o�nikowych, z
których nag³a-
�nianiamy im-

prezy w sali widowiskowej.
By obni¿yæ koszty, samodzielnie za-

kupili�my profesjonalne przewody g³o�ni-
kowe i zainstalowali�my je na sali wido-
wiskowej - kosztowa³o nas to prawie
1.000 z³. Czytniki stereo s¹ o wiele dro¿-
sze od czytników mono, ale wiedzieli�my,
¿e je�li nie poniesiemy tego wydatku -
niemo¿liwe bêdzie odtwarzanie przewa-
¿aj¹cej liczby filmów na naszym starym
sprzêcie i Kino w Tychowie przestanie
funkcjonowaæ. Koszt tych czytników wy-
niós³ 10.000z³. - s¹ to dodatkowe koszty

�wiêto Wiosny
w SP Tychowo

21 marca 2006r. uczniowie naszej
szko³y po¿egnali zimê i rado�nie po-
witali Wiosnê. Samorz¹d Uczniowski
pod kierunkiem p. Doroty Durys i p.
Arlety Kratkowskiej zorganizowa³ kon-
kurs pod has³em " Wiosna, wiosenka,
wiosneczka" w którym brali udzia³
uczniowie klas IV-VI. Po rozegraniu
czterech konkurencji (prezentacja
Wiosny, rysunek Wiosny, wiersz o wio-
�nie i �piew a cappella) zosta³a wy³o-
niona zwyciêska klasa - VIa.

Nagrod¹ by³ dzieñ wolny na zor-
ganizowanie wycieczki szkolnej. M³od-
si uczniowie witali Wiosnê piosenk¹ i
zabaw¹. �wiêto Wiosny zakoñczy³o
siê paleniem Marzanny i pieczeniem
kie³basek. Mamy nadziejê, ¿e tak za-
chêcona do przybycia Wiosna nas nie
zawiedzie i wkrótce siê pojawi w ca³ej
swej krasie.

nieplanowane na ten rok w naszej insty-
tucji kultury. Dodatkowo przewidujemy, ¿e
w ci¹gu tego roku trzeba bêdzie wymie-
niæ lampy w projektorach, które jak ka¿-
de ¿arówki w koñcu ulegaj¹ zu¿yciu - na-
sze nie by³y wymieniane od wielu lat,
koszt tej wymiany to ponad 6 tysiêcy z³ -
to równie¿ nieplanowany wydatek.

Z tego te¿ powodu chcia³bym niektó-
rych z Pañstwa przeprosiæ i uprzedziæ, ¿e
mog¹ w swych skrzynkach pocztowych
znale�æ pismo z pro�b¹ o wsparcie tych
wydatków. Mam nadziejê, ¿e problemy fi-
nansowe, o których wspominam znajd¹
zrozumienie. Kultura, jak wszyscy wiemy
nie jest dzia³alno�ci¹ dochodow¹ i sama
- zw³aszcza w ma³ych o�rodkach wiej-
skich -  na siebie nie zarobi. Remont wy-
konali�my jak gdyby "na kredyt" -  dziêki
komunikatywno�ci i uprzejmo�ci firmy Ki-
nekspert z £odzi, która zaczeka³a z wy-
stawieniem faktury przez miesi¹c i dodat-
kowo podzieli³a nam j¹ na raty równie¿ z
miesiêcznym odroczeniem sp³aty.

O zupe³nie nowej jako�ci d�wiêku i po-
prawieniu (precyzyjne wyregulowanie
k¹ta lamp na�wietlaj¹cych kliszê) obra-
zu mog¹ siê Pañstwo bardzo ³atwo prze-
konaæ odwiedzaj¹c nasze Kino. Wy�wie-
tlali�my ju¿ polsk¹ superprodukcjê "Tyl-
ko mnie kochaj" i "Zathurê" - film przygo-
dowy dla dzieci i m³odzie¿y. W dniu 9
kwietnia br. bêdziemy wy�wietlaæ najnow-
szy film o ¿yciu naszego Papie¿a Karola
Wojty³y - "Jan Pawe³ II", w którym tytu³o-
w¹ rolê zagra³ Jon Voight. Planujemy
przeprowadziæ dwie projekcje - w godz.
11.30 i 14.00. Film trwa 128 minut. Cena
biletu 10 z³. Po przeprowadzeniu rozmów
z Dyrekcj¹ Gimnazjum i ZSP w Tychowie
m³odzie¿y proponujemy seans 11 kwiet-
nia - w cenie biletu dla grup zorganizo-
wanych 8 z³. Zapraszamy serdecznie -
odwiedzaj¹c kino wspieracie Pañstwo
jego istnienie i dzia³alno�æ!
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� 18 marca br. w sali sportowej SP nr 5 w
Bia³ogardzie odby³ siê Turniej Dru¿ynowy
Tenisa Sto³owego. Reprezentacja gminy
Tychowo wyst¹pi³a w sk³adzie "Vip"- kapi-
tan Arkadiusz Jab³oñski, "Senior" - Wie-
s³aw Ostrysz, "Doros³y" - Jacek Rudziñ-
ski, "Gimnazjalista" - Damian Baranowski,
"SP" - Daniel Baranowski, "Kobieta" - Mo-
nika Machciñska.

Rywalizacja przebiega³a w nastêpuj¹-
cych konkurencjach: podbijanie pi³eczki na
minirakietce, serwowanie na celno�æ, szta-
feta z pi³eczk¹ i pytania teoretyczne z wie-
dzy o tenisie sportowym zakoñczona zosta³a
Turniejem Tenisa sto³owego w poszczegól-
nych kategoriach.

W ogólnej klasyfikacji I miejsce zajê³o
miasto Bia³ogard, II gmina Tychowo, III mia-
sto i gmina Karlino a ostatnie gmina Bia³o-
gard. W swoich kategoriach I miejsca zajê-
li: Arkadiusz Jab³oñski i Damian Bara-
nowski. Najm³odszym uczestnikiem Turnie-
ju okaza³ siê Daniel Baranowski.

� GMLKS "G³az" Tychowo rozegra³ w mar-
cu kolejny mecz sparingowy - przegrywaj¹c
w Szczecinku z miejscowym IV ligowym
"Darzborem" 0:5.

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

� 1 kwietnia wreszcie rozpoczn¹ siê opó�-
nione rozgrywki pi³karskie - "G³az" Tycho-
wo bêdzie móg³ siê zrewan¿owaæ goszcz¹c
u siebie II zespó³ "Darzboru" Szczecinek,

natomiast 2 kwietnia - w niedzielê "Graf"
Bukówko podejmie na stadionie w Tycho-
wie LZS Karcino.

Gimnazjada

21 marca 2006r.  w  sali widowisko-
wej Gminnego O�rodka Kultury w Tycho-
wie odby³ siê VII Dzieñ Gimnazjalisty.

W programie obchodów by³y m.in. wy-
bory Miss i Mistera Gimnazjum 2006, kon-
kurs wiedzy o Unii Europejskiej,  konkuren-
cje sportowe oraz konkurs "Moda i uroda".

G³ównym zadaniem ka¿dej klasy by³o
zaprezentowanie siê w krótkiej scence. Kla-
sy mia³y przedstawiæ inne zakoñczenie zna-

nej lektury szkolnej. Tego dnia nie zabrak³o
równie¿ konkursów dla wychowawców. Ry-
walizowali oni w takich konkurencjach, jak
"Znam swoj¹ klasê", "Jaka to melodia".

W sportowej rywalizacji wychowawcy
musieli siê wykazaæ celno�ci¹  w rzutach
do ruchomej bramki. Wszyscy walczyli za-
wziêcie, klasy spisa³y siê znakomicie. Zwy-
ciê¿y³a klasa Ia, drugie miejsce zajê³y klasy

IIIc i IIa. Zwyciêzcy otrzymali nagrody rze-
czowe i upominki.

Samorz¹d szkolny dziêkuje Radzie
Rodziców za wsparcie finansowe, panu
Rajmundowi Wasiakowi za udostêpnienie
pomieszczeñ Domu Kultury, panu Kazimie-
rzowi Koz³owskiemu za pomoc, nag³o�nie-
nie imprezy i cierpliwo�æ na próbach.

K. Stolarska,  M. Margo�
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Sprzedam

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Ty-
chowie (obok przystanku autobusowe-
go) o powierzchni 380m2, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 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 ob-
sadzone �wierkiem), dom przedwojen-
ny, murowany - czerwona ceg³a. Na
dzia³ce s¹ równie¿ murowane budynki
gospodarcze, w których mo¿na m.in.
gara¿owaæ samochody. tel. kontakto-
wy: 505 430 023.

Sprzedam lokal po sklepie w Mota-
rzynie - nr 20, powierzchnia 45m2, po-
dzielony 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;

Stare Dêbno nr 1/3 - mieszkanie
parterowe w bloku - 43,1m2, pokój,
kuchnia i ³azienka. Niezale¿ne central-
ne ogrzewanie, telefon, do lokalu przy-
nale¿na piwnica i murowany budynek
gospodarczy. Kontakt: 094 31 15 392.

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 - ponad
30m2, sprzedam lub wynajmê - cena
do uzgodnienia, tel.: 094 31 11 482.

Wynajmê dzia³kê gruntu o po-
wierzchni 1.500m2, na dowoln¹ dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹. Dzia³ka jest
ogrodzona, posiada 3 bramy wjazdo-
we zlokalizowana jest w  centrum Do-
browa - obok sklepów i szko³y. tel.: 094
31 11 482 lub 0 507 085 568

Sprzedam dom na wsi wolnostoj¹-
cy, budynek gospodarczy, gara¿ oraz
dzia³kê o powierzchni 0,86 ha. Kowalki
gmina Tychowo, tel.: 094 31 15 451.

Sprzedam mieszkanie w Tychowie
przy ul.Wolno�ci. Stare budownictwo, I
piêtro, do remontu, powierzchnia
40,70m2, ogródek 0,02ha, szczegó³owe
informacje pod nr tel.: 094 31 15 734.

Druk i redakcja techniczno-graficzna Wydawnictwo Feniks, 75-604 Koszalin, Zwyciêstwa 137/139, tel. 3 427 922
"Tychowskie Wie�ci" redaguj¹: Jerzy ¯uk i Rajmund Wasiak

Konkurs Wójta
Wójt Gminy Tychowo og³asza kon-

kurs dla dzieci i m³odzie¿y pt.: "Te, któ-
re wiêcej widzia³y ni¿ najstarszy cz³o-
wiek".

Celem konkursu jest ustanowienie,
zachowanie i ochrona na terenie naszej
gminy drzew - pomników przyrody. Pra-
gniemy, by dzieci i m³odzie¿ w³¹czy³y
siê w poszukiwania i zg³asza³y do Urzê-
du Gminy znane im stare drzewa o wy-
miarach pomnikowych.

 Przyjmujemy zg³oszenia wszyst-
kich drzew - niezale¿nie od gatunku i
lokalizacji - wa¿ne by  to drzewo mia³o
imponuj¹cy  obwód (mierzony na wy-
soko�ci tzw. "pier�nicy" czyli 1,30m).
Szczegó³owe regulaminy konkursowe
zostan¹ przes³ane do Szkó³. Zachêca-
my do wziêcia udzia³u w tym ciekawym
i po¿ytecznym przedsiêwziêciu.

Pokaz
Ciast
Wielkanocnych

10 kwietnia br. w holu II piêtra
budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Tychowie odbêdzie
siê pokaz ciast wielkanocnych wy-
konanych przez uczniów T¯G ZSP
startuj¹cych w wewn¹trzszkolnym
konkursie. Pokaz mo¿na ogl¹daæ
w godz. 9.00 - 13.00.

Og³oszenia ró¿ne

Gminne Przedszkole w Tychowie
zawiadamia, ¿e w dniach 01-04-2006
do 22-04-2006 odbêd¹ siê zapisy
dzieci do przedszkola na rok szkolny
2006/2007.

Zarz¹d Jednostki OSP Tychowo
uprzejmie zaprasza wszystkich cz³on-
ków na zebranie, które odbêdzie siê 31
marca o godz. 18.00 w Sali konferen-
cyjnej Urzêdu Gminy w Tychowie.

Jêzyk niemiecki - korepetycje na
ka¿dym poziomie zaawansowania,
przygotowania do matur, egzaminów,
t³umaczenia - filolog germanista.
Kontakt pod nr tel. 601 092 656.

Szukam odpowiedzialnej i uczciwej
opiekunki do dziecka - tel. 509 319 433.

Nowy Dyrektor

Niniejszym informujemy, ¿e po przeprowadzonym postêpowaniu konkur-
sowym, w dniu 6 marca br. na stanowisko dyrektora Gminnego O�rodka Kultu-
ry w Tychowie powo³any zosta³ Rajmund Wasiak.
Gratulujemy i ¿yczymy owocnej pracy.

Wystawa malarska

W Izbie Tradycji Regionalnych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bia³o-
gardzie ma miejsce wystawa prac ar-
tysty-malarza Wiktora Rakoczego.

Obrazy zadziwiaj¹ bogactwem sto-
sowanych technik i pokazuj¹, jak wiel-
kim talentem ich autor zosta³ obdarzo-
ny. Jego prace wystawiane by³y na ca-
³ym �wiecie. Teraz mo¿na je  obejrzeæ
równie¿ na stronie internetowej gminy
Tychowo, choæ bardziej polecamy oso-
bist¹ wizytê w Izbie Muzealnej w Bia-
³ogardzie - wystawa jest czynna od
wtorku do pi¹tku w godzinach 12.00 -
16.00. Serdecznie zapraszamy!

Program przygotowañ
do mityngu profilaktycz-
nego na temat:
Zagro¿enie narkomani¹

W Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Tychowie, w ramach mitingu organizo-
wanego przez Wojewódzk¹ Komendê
Policji w Szczecinie, trwaj¹ w³a�nie
konkursy profilaktyczne. Wspó³praca
naszego gimnazjum i ww. komendy
policji nawi¹zana zosta³a przy pomocy
Alicji Kryckiej-Sumiñskiej kierownik
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Tychowie.

Dzia³ania prowadzone w ramach
przygotowañ do mityngu:

� Konkurs plastyczny na temat nar-
komanii i uzale¿nienia od narkoty-
ków - (termin trwania konkursu do
01.02.2006r. do 15.04.2006 r.).

� Szkolny konkurs profilaktyczny
"Twoje zdrowie w Twoich rê-
kach" - (termin konkursu - 27 mar-
ca 2006 r.).

� Ankieta diagnostyczna przeprowa-
dzana w�ród uczniów Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Tychowie na
temat stopnia wiedzy o uzale¿nie-
niu od narkotyków.


