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Z okazji Dnia Stra¿aka, ca³ej ochotniczej braci stra¿ackiej
z terenu gminy Tychowo,

sk³adamy serdeczne podziêkowania za trud i wysi³ek
w s³u¿bie ochrony ¿ycia i mienia.

Za ci¹g³¹ gotowo�æ i niezawodne niesienie pomocy
¿yczymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczê�cia i zadowolenia

tak w ¿yciu zawodowym jak i rodzinnym.

            Alina Mycio       Jerzy ¯uk
  Przewodnicz¹ca Rady Gminy               Wójt Gminy

Nasze drogi
Wszyscy wiemy jak wygl¹daj¹ po zimie

nawierzchnie drogowe - katastrofalnie, taki
stan dróg nie jest tylko bol¹czk¹ naszej
gminy, ale to wcale nie jest pocieszaj¹ce.
Wiadomo, ¿e chcieliby�my wszêdzie je�dziæ
po dobrych drogach - ale najbardziej po w³a-
snych, lokalnych na których spêdzamy naj-
wiêcej czasu. W ubieg³ym roku doczekali-
�my siê nowego asfaltu na g³ównej ulicy w
Tychowie - jak pamiêtamy jej stan by³ fatal-
ny - w tym roku podobnie zaczynaj¹ wygl¹-
daæ drogi dojazdowe do Tychowa. W³adze
gminy wiedz¹ o tym i robi¹ wszystko co
mo¿liwe by uchroniæ mieszkañców - a
zw³aszcza ich pojazdy przed niebezpieczeñ-
stwami jakie niesie ze sob¹ ruch po dziura-
wych, nie remontowanych nawierzchniach.
Niestety nasze apele, pro�by i gro�by nie
zawsze odnosz¹ po¿¹dany skutek - woje-
wództwo zachodniopomorskie to olbrzymi
obszar z rozbudowan¹ infrastruktur¹ drogo-
w¹ - co nie zawsze idzie w parze z dobr¹
jako�ci¹. �rodki finansowe przeznaczone
na remonty dróg, bêd¹ce w dyspozycji wo-
jewództwa rzadko trafiaj¹ w rejon by³ego
województwa koszaliñskiego. Co nie zna-
czy, ¿e bêdziemy siê spokojnie z tym fak-
tem zgadzaæ - poni¿ej publikujemy list
otwarty wys³any ostatnio w tej sprawie
przez naszego wójta do marsza³ka woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

Pan
prof. Zygmunt Meyer
Marsza³ek Województwa
Zachodniopomorskiego

Zwracam siê do Pana z uprzejm¹ pro�-
b¹ o ujêcie w planach inwestycyjnych re-
montu dróg wojewódzkich, bêd¹cych dro-
gami dojazdowymi do miejscowo�ci Tycho-
wo.Z wielkim trudem w roku ubieg³ym uda-
³o siê wyremontowaæ czê�æ g³ównej ulicy
przez miejscowo�æ Tychowo, na odcinku ok.
1 km. Stan w jakim znalaz³a siê nawierzch-

nia na tym odcinku by³ ju¿ katastrofalny. Ju¿
wówczas zg³asza³em problem dróg wyjaz-
dowych z miejscowo�ci Tychowo w kierun-
kach na: Bia³ogard, Koszalin, Bobolice. In-
formowa³em, ¿e jest to podobny problem.
I tak sta³o siê na wylocie w kierunku na Bia-
³ogard. Nawierzchnia rozsypa³a siê i obec-
nie jest du¿ym  zagro¿eniem dla pojazdów
poruszaj¹cych siê w tym kierunku. Za rok
lub dwa to samo stanie siê z wylotami w kie-
runku Koszalina i Bobolic.

Panie Marsza³ku zdajê sobie sprawê,
¿e s¹ drogi wa¿ne i mniej wa¿ne, ale niech
to nie oznacza, ¿e na tych mniej wa¿nych
czeka siê na totalne zniszczenie nawierzch-
ni. Gmina Tychowo jest typow¹ gmin¹ wiej-
sk¹ o dosyæ du¿ej lesisto�ci, bo siêgaj¹cej
prawie 55%. Ale to nie znaczy, ¿e nie ma u
nas innych rodzajów dzia³alno�ci gospodar-
czej. Mamy dwa rozbudowuj¹ce siê zak³a-
dy przetwórstwa ryb, do których surowiec
przywo¿ony jest z ró¿nych zak¹tków Polski
i Europy. Produkt finalny wyje¿d¿a g³ównie
do Niemiec przez ca³y rok. W Tychowie znaj-
duje siê g³ówny sk³ad serów firmy Arla, do
którego stale wje¿d¿aj¹ i wyje¿d¿aj¹ samo-
chody ciê¿arowe. Jest du¿a firma meblar-
ska, która swoj¹ produkcjê sprzedaje g³ów-
nie do Holandii, Belgii i Danii. Jest najwiêk-
sze gospodarstwo szparagowe w Polsce.
Ponadto dzia³a na terenie gminy ok. 260 in-
nych podmiotów gospodarczych, które zmu-
szone s¹ do korzystania z dróg.

Przez gminê Tychowo, g³ównie droga-
mi wojewódzkimi, przeje¿d¿a kilka tysiêcy
samochodów dziennie. Wszyscy zg³aszaj¹
coraz wiêksze problemy w poruszaniu siê
po gminie. Oceniaj¹ oni równie¿ gminê po
stanie infrastruktury technicznej a zw³asz-
cza dróg. ¯adna informacja nie pomo¿e ani
mi, ani Radzie Gminy Tychowo w naprawie
wizerunku naszej gminy, dopóki stan dróg
nie ulegnie poprawie.

Nowi potencjalni inwestorzy rezygnuj¹
z inwestowania na terenie gminy, uzasad-
niaj¹c to przede wszystkim stanem na-
wierzchni drogowej. Wybieraj¹ miejsca bez-
po�rednio przy trasie Nr 6, która daje wiêk-
sze gwarancje utrzymania na niej w³a�ciwe-
go stanu nawierzchni drogowej ni¿ dróg lo-
kalnych w gminie Tychowo.

Nie chcê stawiaæ tablic informuj¹cych o tym,
kto odpowiada za taki stan dróg na terenie
gminy, jak robi siê w niektórych regionach
Polski, ale Panie Marsza³ku taka sytuacja
dyskredytuje nasz¹ Gminê w oczach
wszystkich, którzy poruszaj¹ siê po tych dro-
gach. Tak mi powiedzia³o kilkunastu kierow-
ców, którzy zatrzymali siê przy Urzêdzie
Gminy i wyrazili opiniê o Gminie Tychowo.
Nie interesowa³o ich to, czyja to jest droga.
Dla nich wa¿ne by³o tylko to, ¿e nied³ugo
przez tê gminê nie da siê przejechaæ.

Szanowny Panie Marsza³ku wiem, ¿e
buduje siê drogi wylotowe ze Szczecina we
wszystkich kierunkach, ale niech Pan nie
zapomina o takich gminach jak Tychowo.
Województwo  robi niewiele na swoich dro-
gach lokalnych, Powiat podobnie. Wszyscy
politycy grzmi¹, ¿e gminy nie potrafi¹ przy-
ci¹gaæ inwestorów. Naprawdê tak nie jest,
my potrafimy, czego przyk³adem jest tak
skromna gmina Tychowo, tylko Wy nam sku-
tecznie w tym przeszkadzacie.

Apelujê po raz kolejny o podjêcie
dzia³añ, chocia¿ remontowych, aby nie
doprowadziæ do ca³kowitego zniszczenia
nawierzchni.

Z powa¿aniem
Jerzy ¯uk

Wójt Gminy Tychowo
Do wiadomo�ci:

1) Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
2) Starosta Bia³ogardzki

Majówka
1 maja na stadionie sportowym w Ty-

chowie odbêdzie siê majówka 2006, w któ-
rej wezm¹ udzia³ dru¿yny Szko³y podstawo-
wej, Gimnazjum z Tychowa i Zespo³u Szkó³
z Dobrowa. Zawodnicy i zawodniczki rywa-
lizowaæ bêd¹ ze sob¹  w konkurencjach
sportowo- rekreacyjnych - bêdzie na co po-
patrzeæ. Od godz. 15.00 na stadionie roz-
grywane bêd¹ mecze pi³ki no¿nej dru¿yn
amatorskich. Wystawiony zostanie bufet,
bêdzie graæ muzyka, dla publiczno�ci prze-
widziane s¹ konkursy ze s³odkimi nagroda-
mi. W tym samym czasie - o godz. 15.00 w
Sali widowiskowej GOK w Tychowie wy�wie-
tlony bêdzie film dla dzieci i m³odzie¿y
pt.: "Niania" a wieczorem o godz. 19.00 dla
starszej publiczno�ci (od 18 lat) wy�wietli-
my horror "Hostel" wyprodukowany przez
znanego z czarnego humoru Quentina Ta-
rantino. Zapraszamy.

3 maja nie mo¿e Was zabrakn¹æ na
meczu ligowym naszego lidera grupy po-
³udniowej -  "G³azu" Tychowo, który zmie-
rzy siê tym razem z "Zawisz¹" Grzmi¹ca.
Ukochanych kibiców nigdy nie za wiele.
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Wolontariusze
ze Szwajcarii

W dniach od 14 do 22 kwietnia br. na
terenie gminy Tychowo przebywa³a 85 oso-
bowa grupa m³odzie¿y, która  przyjecha³a
do nas ze Szwajcarii - z miêdzynarodowej
szko³y w Genewie. M³odzie¿ ta pochodzi z
ró¿nych krajów - nie tylko Europy ale   i �wia-
ta - miêdzy innymi z USA, Meksyku, Etiopii,
Kanady czy Wietnamu. Przyjechali remon-
towaæ, wybrane wcze�niej przez ich przed-
stawiciela �wietlice. Tym razem ich wybór
pad³ na Smêcino, w którym oprócz �wietli-
cowego urz¹dzono ma³y plac zabaw dla
dzieci i na Wicewo, w którym ma powstaæ
�wietlica w lokalu po by³ym sklepie. Wolon-
tariusze pojechali równie¿ do Pob¹dza,
gdzie postawili nowe bramki na boisku, za-
siali trawê i pomalowali przedsionek, ³azien-
kê i pod³ogê w �wietlicy. W Kowalkach po-
malowali krzes³a �wietlicowe i dokonali im-
pregnacji urz¹dzeñ placu zabaw. Jedna z
podgrup prowadzi³a prace na terenie Kosza-
lina. Poza pracami remontowymi przez 3 dni
prowadzono zajêcia - pó³kolonie przy �wie-
tlicach i zajêcia w Szkole Podstawowej w
Tychowie - zabawa i nauka jêz. angielskie-
go i zajêcia plastyczne. Nasi go�cie miesz-
kali w internacie Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Tychowie. Ponosili wszelkie
koszty zwi¹zane z pobytem, wy¿ywieniem,
z prowadzonymi pracami budowlanymi jak i
przemieszczaniem siê po terenie gminy.
G³ównym organizatorem tego przyjazdu jest
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom - �rodo-
wisko z Koszalina we wspó³pracy  z organi-
zacj¹ YSC Genewa. Dziêkujemy i cieszymy
siê za zainteresowanie nasz¹ gmin¹, naszy-
mi mieszkañcami i ich potrzebami. Dziêku-
jemy za pomoc organizacyjn¹ Halinie W¹-
sowskiej so³tys Smêcina, Janowi Dulko i
Franciszkowi Czarnacie z Wicewa oraz
Micha³owi Korolakowi z Borzys³awia.

 Non omnis moriar - Nie wszystek umrê
Pod takim has³em, w roczni-

cê �mierci  Jana Paw³a II, 2
kwietnia 2006r w Gimnazjum im.
Jana Paw³a II odby³a siê wie-
czornica.  Uczniowie przypo-
mnieli zas³ugi tego Wielkiego
Polaka dla Polski i �wiata.

Wys³uchano recytacji utwo-
rów Jana Paw³a II i Jana Twar-
dowskiego.  Oprócz uczniów
wiersze  recytowali ksi¹dz Ma-
rek Jedliñski, Maryla Ma�lak,
rodzice:  Bogumi³a Czupa,
Anna Doroñ,  nauczyciele:
Monika i Robert Falana, Geno-
wefa Kuczmera, Lucyna Mi-
chalak Jacek Rudziñski, Zyg-
munt Wzi¹tek.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê o godzinie 20:00, dok³adnie o 21:37 uczczono pamiêæ zmar-
³ego chwil¹ ciszy  i skupienia. Nastêpnie ksi¹dz proboszcz Józef Siemiesz odczyta³ jedno
z ostatnich dzie³ Jana Paw³a II - "Akt zawierzenia �wiata". Dekoracjê sali wykonali  Jo-
lanta i Wies³aw G³uszko. Jan Pawe³ II , tak jak i podczas ca³ego  pontyfikatu, tak i w
rocznicê �mierci, zgromadzi³ wielu ludzi. Hol gimnazjum by³ pe³en m³odzie¿y i doros³ych
oraz zaproszonych go�ci.

Organizator wieczornicy: Lucyna Michalak
Nauczyciel Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie

Sukces
naszych wokalistów

Na Przegl¹dzie Zespo³ów Estrado-
wych i Solistów w Po³czynie Zdroju Ze-
spó³ Novi w sk³adzie: Agnieszka Bana-
chowska, Estera Kaczmarek, Woj-
ciech Chmielewski zaj¹³ I miejsce. In-
dywidualnie Wojtek Chmielewski rów-
nie¿ zaj¹³ I miejsce w kategorii solistów
powy¿ej lat 13, a Agnieszka Banachow-
ska uzyska³a wyró¿nienie. Laureaci po-
jad¹ na Przegl¹d Wojewódzki na Zamek
Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. Gra-
tulujemy i ¿yczymy "spalenia" mikrofo-
nów w Szczecinie!

Szkolny
dzieñ  profilaktyki

W dniu 10.05.2006r. w Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Tychowie odbêdzie siê
"dzieñ profilaktyki". Tematyka spotka-
nia to narkotyki i zagro¿enia z nimi zwi¹-
zane.  Zaplanowane zosta³y spotkania
otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Impreza bêdzie mia³a charakter mi-
tyngu. Poprowadzona zostanie przez spe-
cjalistów z Wydzia³u Komunikacji Spo-
³ecznej przy Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie.
Plan dnia:
10.30-14.00  prelekcje na temat uzale¿-
nieñ dla uczniów (w klasach).
14.15-15.00 apel po³¹czony z rozdaniem
nagród laureatom konkursów profilaktycz-
nych.
15.15-16.30 szkoleniowa rada pedago-
giczna dla nauczycieli.
16.45-18.00 spotkanie z rodzicami "Wy-
wiadówka Profilaktyczna".
Serdecznie zapraszamy!!!

Robert Falana

Wielkanocny
Zaj¹czek

Rozstrzygniêto konkurs plastyczny
pt.: "Wielkanocny Zaj¹czek". Konkurs
kierowany by³ do uczniów szkó³ podsta-
wowych
z terenu gminy Tychowo. Uczniowie
sk³adali prace w dwóch kategoriach wie-
kowych. Ocenia³  je komisja w sk³adzie:
Rajmund Wasiak - przewodnicz¹cy ko-
misji, El¿bieta Zdoliñska i Kazimierz
Koz³owski - cz³onkowie. W kategorii
Klas I-III
I miejsce zaj¹³ Pawe³ Barski, II miejsce
Katarzyna Szewczyk, a III Kamil �mi-
decki - - wszyscy autorzy s¹ uczniami
ZS Dobrowo, ponadto wyró¿nienie w tej
kategorii otrzyma³ Tomasz Potoczny z
SP Tychowo. W kategorii klas IV -VI - I
miejsce zajê³a Justyna Dudka, II miej-
sce Hanna Go³dyn, a III Paulina Ko-
walewska - dziewczyny s¹ uczennica-
mi SP Tychowo.

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów. Wszystkie prace mo¿na obej-
rzeæ w Sali Biblioteki Publicznej Gminy
Tychowo.
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Konkurs
Profilaktyczny

W Zespole Szkó³ w Dobrowie pedagog
Monika Falana zorganizowa³a konkurs o
charakterze profilaktycznym pod has³em:
Napisz wiersz, s³owa piosenki lub opowia-
danie o charakterze profilaktycznym (jak
chroniæ swoje zdrowie, ¿ycie przed niebez-
piecznymi u¿ywkami).

Nagrodzono trzy prace. I miejsce w ka-
tegorii kl. I-III gimnazjum zajê³a Sandra Pa-
welska -ucz. kl. III gimnazjum, II miejsce
zajê³a Agata Rogaczewska  z kl. I gimna-
zjum. W kategorii kl. IV-VI I miejsce zajê³a
Magdalena Kubacka z kl. VI. ¯yczymy
wszystkim dalszych sukcesów i mamy na-
dziejê, ¿e tre�ci zawarte w s³owach piosen-
ki czy wierszach by³y przestrog¹ dla innych.

Ptaki Ptaszki i Ptaszêta Polne
12 kwietnia br. w sali Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo odby³y siê eliminacje gminne

XXXVIII Regionalnego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki Ptaszki i Ptaszêta Polne". Komi-
sja w sk³adzie: Alina Mycio - Przewodnicz¹ca Komisji, El¿bieta Zdoliñska, Przemys³aw
Walter i Rajmund Wasiak - cz³onkowie Komisji, wys³ucha³a z uwag¹ recytacji 12 uczest-
ników Turnieju. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce osoby: w ka-
tegorii: Ptasz¹t Maria Kuzyan i Katarzyna Terenda, w kategorii Ptaszków: Marzena Brzu-
chacz i Arletta Koz³owska, a w kategorii Ptaków: Martyna Michalak i Robert Pluskota.
Ponadto wyró¿nienia otrzymali: Natalia Lubiniecka - Ptaszki i Micha³ Szulc - Ptaki. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom. Eliminacje Powiatowe Turnieju równie¿ organizuje Gminny
O�rodek Kultury w Tychowie. Odbêd¹ siê one w dniu 12 maja br. o godz. 10.00 w sali
widowiskowej. Najlepsi pojad¹ do Koszaliñskiej Biblioteki Publicznej na fina³ regionalny,
który zaplanowany jest na dzieñ 13 czerwca 2006. ¯yczymy wszystkim zawodnikom,
¿eby siê zakwalifikowali.

Wystawa
W galerii GOK - na II piêtrze pok. Nr 206

mo¿na obejrzeæ wystawê zdjêæ Sylwii Mo-
nastyrskiej. Sylwia mieszka w Tychowie,
uczy siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Bia³ogardzie, fotografi¹ interesuje siê od
trzech lat, jednak dopiero ostatnio odwa¿y-
³a siê zaprezentowaæ swoje zdjêcia - naj-
pierw w szkole teraz u nas w Gminnym
O�rodku Kultury. Wystawê mo¿na ogl¹daæ
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 -
15.00. Patronuje jej my�l Blaise Pascal'a
"Nie to co widzimy, ale jak widzimy okre�la
warto�æ rzeczy widzianej".

Zaproszenie
Zapraszamy Pañstwa do udzia³u w Prze-

gl¹dzie Twórczo�ci Plastycznej Artystów Nie-
profesjonalnych z terenu gminy Tychowo.
Zamierzamy zebraæ prace artystów - pasjo-
natów, hobbystów, amatorów i zorganizowaæ
im wystawê na której mog³yby byæ pokazane
szerszej grupie osób zainteresowanych sztu-
k¹, dzieciom i m³odzie¿y szkolnej.

Na Przegl¹d mo¿na zg³aszaæ prace
przygotowane w dowolnym formacie, w do-
wolnej technice - malarstwo, rysunek, grafi-
ka, rze�ba. Tematyka prac dowolna, ilo�æ
prac dowolna. Udzia³ w Przegl¹dzie mo¿na
zg³aszaæ do Pana Kazimierza Koz³owskie-
go w Galerii przy GOK Tychowo lub do Raj-
munda Wasiaka - Dyrektora GOK. Prace
mo¿na dostarczaæ do Galerii GOK- II piêtro
pokój nr 206 w terminie do 30 maja br. Na
pocz¹tku czerwca planujemy dokonaæ uro-
czystego otwarcia wystawy. O dok³adnym
terminie poinformujemy wszystkich zainte-
resowanych.

� Dru¿yny SP Tychowo i Gimnazjum w Tychowie awansowa³y do nastêpnej rundy eliminacji
wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Pi³ki No¿nej Coca Cola Cup. Nasza SP pokona³a
w Miesza³kach gospodarzy - SP Miesza³ki 4:0 i SP Grzmi¹ca 7:0. Najlepszym zawodni-
kiem - strzelcem 5 bramek - okaza³ siê Artur Zaj¹c z Czarnkowa. Opiekun dru¿yny - An-
drzej Chrzanowski. Natomiast w Tychowie nasi gimnazjali�ci zremisowali 1:1  z Gimna-
zjum z Barwic i pokonali Gimnazjum z Grzmi¹cej 4:1.Opiekun Arkadiusz Jab³oñski.
� Graf Bukówko po spe³nieniu wymogów licencyjnych dotycz¹cych posiadania szatni dla
zawodników i sêdziów, swój pierwszy mecz w sezonie 2005/2006 rozegra³ wreszcie na
w³asnym boisku. Mecz z "Red³ovi¹" Red³o zakoñczy³ siê zwyciêstwem Grafa 4:3. Poni¿ej
zdjêcia z monta¿u szatni.

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

� GMLKS "G³az" Tychowo w rundzie wiosennej wróci³ na pozycjê lidera grupy po³udniowej
ligi okrêgowej wygrywaj¹c wszystkie cztery rozegrane spotkania. W ostatnim meczu - 23
kwietnia br. pokonali u siebie "Drzewiarza" �wierczynê 2:0. Kolejny mecz ligowy rozegraj¹
w Tychowie z "Zawisz¹" Grzmi¹ca w dniu 3 maja br.

� W Bia³ogardzie odby³
siê II Turniej w Pi³ce Siat-
kowej Miast i Gmin Po-
wiatu Bia³ogardzkiego.
Nasza dru¿yna w sk³a-
dzie: Bronis³aw Gajew-
ski, Marek Warda, Jerzy
Rybak, Arkadiusz Ja-
b³oñski, Wies³aw
Ostrysz, Zbigniew Sta-
rzyñski i Patrycja Golec
zajê³a III lokatê. Zbi-
gniew Starzyñski otrzy-
ma³ puchar dla najlep-
szego zawodnika Tur-
nieju. Starosta Bia³o-
gardzki obieca³, ¿e kolej-
ny Turniej odbêdzie siê
w Tychowie w hali spor-
towej przy Gimnazjum.
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Sprzedam

Sprzedam lokal po sklepie w Mota-
rzynie - nr 20, powierzchnia 45m2, po-
dzielony na dwa pomieszczenia, cena
do uzgodnienia
- kontakt tel.: 602 766 005.

Stare Dêbno nr 1/3 - mieszkanie
parterowe w bloku - 43,1m2, pokój, kuch-
nia i ³azienka. Niezale¿ne centralne
ogrzewanie, telefon, do lokalu przyna-
le¿na piwnica i murowany budynek go-
spodarczy.
Kontakt: 094 31 15 392.

Gara¿ murowany w Dobrowie, do-
godny dojazd, dach pokryty pap¹ zgrze-
waln¹ powierzchnia 37m2, cena 5.500z³;
tel.: 094 31 11 482 - p.Maria Stelmach.

Wynajmê dzia³kê gruntu o po-
wierzchni 1.500m2, na dowoln¹ dzia³al-
no�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

Sprzedam dom na wsi wolnostoj¹-
cy, budynek gospodarczy, gara¿ oraz
dzia³ka o powierzchni 0,86 ha. Kowalki
gmina Tychowo, tel.: 094 31 15 451.

Mieszkanie 4 pokoje - Tychowo
ul. J.Kochanowskiego,
kontakt  tel.: 094 31 15 228
lub 668 223 007.

Samochód marki Reno Clio 1.2,
rocznik 1995, stan idealny, cena 5.000z³
- do negocjacji.
Kontakt: 880 749 467
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� 6 kwietnia br na stadionie sportowym w
Tychowie odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
w Biegach Prze³ajowych Szkó³ Podstawo-
wych i Gimnazjów. W kategorii SP dru¿y-
nowo zwyciê¿y³a SP Karlino, II miejsce zajê-
³a SP "4"Bia³ogard a III SP Dobrowo, IV SP Tychowo, V SP "3" Bia³ogard, VI SP "5" Bia³o-
gard, VII SP Kar�cino.  W kategorii gimnazjów I miejsce zajê³o Gimnazjum z Karlina, II
Gimnazjum  nr 1 z Bia³ogardu, III Tychowo, IV Dobrowo a V Gimnazjum nr 2 Bia³ogard.
Indywidualnie podajemy najlepsze wyniki, które uzyskali nasi zawodnicy: na dystansie 800
metrów dziewcz¹t -  Ilona Wasy³yszyn  z SP Dobrowo - I miejsce, Patrycja Parzuchow-
ska z SP Tychowo - III miejsce i Agnieszka £ój z SP Dobrowo IV miejsce, na dystansie
1000 metrów ch³opców najlepiej z naszych zawodników wypadli Rafa³ Mazurowski z SP
Tychowo II miejsce i Damian Podawczyk z SP Dobrowo zajmuj¹c IV miejsce.  Na dystan-
sie 1200 metrów dziewcz¹t Sylwia Wiktorska z Gimnazjum w Tychowie III miejsce a Pau-
lina Zawadzka z Dobrowa V miejsce, na dystansie 2000 metrów zwyciê¿y³a Joanna Le-
siñska z Gimnazjum w Tychowie, na dystansie 1500 metrów ch³opców zwyciê¿y³ Siergiej
Ko³otiuk na II miejscu uplasowa³ siê Mateusz Bednarczyk obaj z Gimnazjum w Tychowie,
na dystansie 2500 metrów zwyciê¿y³ Tomasz Kowalski z Gimnazjum w Tychowie a IV
miejsce zdoby³ Adam Strzelecki z Gimnazjum w Dobrowie. Zawodnicy ci zakwalifikowali
siê na fina³ wojewódzki do Polic.

Wie�ci sportowe
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Podziêkowanie

� Wszystkim, którzy brali czynny udzia³ w akcji poszukiwawczej zaginionej Marianny
Nagórka - w szczególno�ci: Policji, Stra¿y Po¿arnej, S¹siadom i Przyjacio³om serdecz-
ne podziêkowania sk³ada szczê�liwie odnaleziona Pani Marianna wraz z ca³¹ rodzin¹.
� Pani Maria Lendzion dziêkuje Komendantowi OSP i wszystkim stra¿akom bior¹cym
udzia³ w sprawnie przeprowadzonej akcji ga�niczej po¿aru jej mieszkania przy ul. Wol-
no�ci. Dziêkuje równie¿ s¹siadom za udzielon¹ pomoc podczas po¿aru  i Panu Henry-
kowi Relidze za okazan¹ pomoc przy zabezpieczeniu mieszkania.

Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ liczb¹ og³o-

szeñ dotycz¹cych sprzeda¿y, uprzejmie in-
formujemy, ¿e z powodu konieczno�ci z re-
zygnowania z innych artyku³ów na rzecz
dzia³u og³oszeñ, bêdziemy pobieraæ op³atê
za umieszczenie og³oszenia.

 Pierwsze og³oszenie bêdzie bezp³atne,
natomiast ka¿de jego powtórzenie w ka¿-
dym kolejnym numerze bêdzie kosztowa³o
Og³oszeniodawcê 10z³ - do 2 linijek tekstu
pisanego czcionk¹ - 10 na stronie A4 - og³o-
szenie d³u¿sze wprost proporcjonalnie - do
4 linijek 20z³  itd.

�rodki uzyskane w ten sposób zasi-
laæ bêd¹ bud¿et GOK Tychowo.


