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egzemplarz bezp³atny

Integracyjnie w Unieciu
Stowarzyszenie "Amicus" w Tychowie zorganizowa³o w dniach 1-2.05.2006r. wyjazd
integracyjny dla rodzin dotkniêtych niepe³nosprawnoci¹ dziecka do Uniecia. Pojecha³o
³¹cznie 105 osób z 48 rodzin. Koszty pobytu integracyjnych imprez, jazdy konnej i dojazdu
uczestników zosta³y pokryte w 60% przez PFRON, w 40 % z funduszy Stowarzyszenia.
Pomimo trochê deszczowej pogody dziêki zaanga¿owaniu wielu osób, przyjació³ i dzia³añ,
które podejmuje Zarz¹d Stowarzyszenia, w odczuciu uczestników by³ pierwszym udanym
integracyjnym d³u¿szym spotkaniem.
Zarz¹d Stowarzyszenia "Amicus" w Tychowie wraz z wszystkimi uczestnikami sk³ada
podziêkowanie pracownikom PCPR w Bia³ogardzie za pomoc w zdobywaniu dla nas
rodków: na wyjazd, zakup sprzêtu rehabilitacyjnego do hali sportowej w Tychowie, za
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepe³nosprawnych z terenu naszej gminy ze rodków z PFRON.
Podziêkowanie w imieniu wszystkich uczestników oraz Zarz¹du
sk³ada - prezes Stowarzyszenia "Amicus"-Zofia Jarzêbska

Festyn w Motarzynie
Spo³eczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kocio³a w Motarzynie w dniu 20 maja br.
po raz kolejny zorganizowa³ festyn charytatywny. Obszern¹ relacjê z tego wydarzenia zamiecimy w kolejnym numerze Wieci - gdy tylko organizatorzy podadz¹ nam pe³n¹ informacjê z tego wydarzenia. Poni¿ej zamieszczamy zdjêcie gwiazdy wystêpuj¹cej na imprezie - Bogdana Trojanka i zespo³u Terne Roma.

ISSN 1734-1418

Uwaga rolnicy!

Dop³aty
do paliwa!
1 kwietnia 2006 roku wesz³a w ¿ycie
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr
52, poz. 379).
W ustawie przewiduje siê, ¿e producentom rolnym dokonywany bêdzie zwrot podatku akcyzowego za okresy szeciomiesiêczne (dwa razy w roku - z wyj¹tkiem roku
2006, kiedy przys³uguje jednorazowy zwrot)
na podstawie wniosków z³o¿onych przez
producentów rolnych do wójta wraz fakturami VAT.
Zwrot ten nastêpowa³ bêdzie w kwocie
nie przekraczaj¹cej równowartoci kwoty
stanowi¹cej iloczyn stawki zwrotu podatku
akcyzowego do 1 litra oleju napêdowego,
maksymalnego zu¿ycia oleju napêdowego
w wysokoci 86 l na 1 ha u¿ytków rolnych
bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu producenta rolnego, okrelonej ewidencji gruntów i budynków wed³ug stanu na
dzieñ 1 kwietnia danego roku, z wy³¹czeniem gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Kwota zwrotu podatku na 1 litr oleju napêdowego okrelona bêdzie corocznie przez
Radê Ministrów.
Na rok 2006 przewidywana stawka
zwrotu czêci podatku akcyzowego na 1
litr oleju napêdowego bêdzie wynosiæ
0,45 z³otych. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha u¿ytków rolnych bêdzie wynosiæ 38,70 z³otych. Terminy sk³adania
wniosków z zwrot podatku akcyzowego zosta³y ustalone w ustawie: od 1 marca do 31
marca i od 1 wrzenia do 30 wrzenia danego roku.
W 2006 roku termin sk³adania wniosków do wójta przez producentów rolnych zosta³ ustalony od 1 wrzenia do
30 wrzenia. Zwrot podatku bêdzie dokonywany na podstawie decyzji wójta w
terminach od dnia 1 maja do dnia 31 maja
i od 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku za olej napêdowy zakupiony w
okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych
dzieñ z³o¿enia wniosku w Urzêdzie Gminy. W 2006 roku dotyczy to faktur wystawionych od 1 stycznia 2006 roku.

1

Nr 5

Ruszy³y prace
spo³ecznie-u¿yteczne
Od 9 maja br. ruszy³y prace spo³ecznieu¿yteczne, które maj¹ na celu uporz¹dkowanie naszych miejscowoci, a przede
wszystkim przystanków autobusowych,
skwerów zieleni, dróg i chodników w obrêbie obiektów u¿ytecznoci publicznej. Bezrobotni kierowani s¹ do pracy przez Powiatowy Urz¹d Pracy na podstawie wykazu sporz¹dzonego przez miejscowy GOPS. Pracuj¹ 10 godzin tygodniowo i otrzymuj¹ do
wykonania okrelone zadania, które ka¿dorazowo s¹ sprawdzane i rozliczane. Obecnie w pierwszej turze pracuj¹ 24 osoby.

Lasy Piskorskiego
Wiele siê ostatnio mówi o gruntach nabytych przez ma³¿eñstwo Piskorskich z Warszawy. Pisze o tym prasa, pokazuje telewizja, a
nasi mieszkañcy dorabiaj¹ w³asn¹ wersjê tych
wydarzeñ. W zwi¹zku z tym nale¿¹ siê naszym mieszkañcom s³owa wyjanienia. Grunty
w miejscowoci Krosinko ¿ona pana Piskorskiego kupi³a w drodze przetargu og³oszonego i przeprowadzonego przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych, a nie wójta gminy Tychowo. W³acicielem gruntów po zlikwidowanych
gospodarstwach PGR jest w³anie ta Agencja. Gmina mog³aby byæ w posiadaniu tych
gruntów, ale tylko w taki sposób, ¿e musia³a-

Wieci kulturalne:
12 maja w sali widowiskowej GOK Tychowo, odby³y siê eliminacje powiatowe
XXXVIII Regionalnego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszêta Polne"
Powiatu Bia³ogard. W eliminacjach wziê³y
udzia³ dzieci, które zakwalifikowa³y siê na
nie podczas eliminacji gminnych i miejskich
w poszczególnych miastach i gminach naszego powiatu.
W kategorii Ptasz¹t nominacjê do Fina³u Turnieju uzyska³y: Aleksandra Abbas m. i g. Karlino i Maria Kuzyan g. Tychowo,
ponadto wyró¿niono w tej kategorii Paulinê
Macek z m. Bia³ogard i Annê Wojciechowicz z m. i g. Karlino, w kategorii Ptaszków
nominacjê uzyskali: Sebastian Struga z g.
Bia³ogard i Krzysztof Bronowicki z m. i g.

Szkolny
Dzieñ Profilaktyki
10 maja 2006 r. w Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Tychowie odby³ siê Szkolny Dzieñ
Profilaktyki. W ramach tego dnia uczniowie,
rodzice i nauczyciele spotkali ze specjalistami ds. narkotyków z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wszyscy uczniowie gimnazjum oraz szeciu klas ze szko³y
podstawowej mieli okazjê zapoznaæ siê z
zagro¿eniami, jakie nios¹ ze sob¹ narkotyki i ich za¿ywanie. Uczniowie dowiedzieli siê
tak¿e, jakie konsekwencje prawne gro¿¹ za
rozprowadzanie, u¿ywanie lub posiadanie
niedozwolonych substancji odurzaj¹cych.
Po prelekcjach dla uczniów odby³a siê szko-
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Okazuje siê, ¿e nie jest to takie proste, aby
pozyskaæ chêtnych do tego rodzaju prac.
Najczêciej dzieje siê tak, ¿e czêæ bezrobotnych pracuje na "czarno"nie informuj¹c
o tym ani Urzêdu Pracy, ani Urzêdu Gminy
czy Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej i prace spo³ecznie-u¿yteczne skutecznie im w tym przeszkadzaj¹. Dlatego te¿
bezrobotny, który odmówi pracy b¹d j¹
porzuci w okresie jej wykonywania zostaje
skrelony z listy bezrobotnych w Urzêdzie
Pracy na okres trzech miesiêcy i z listy podopiecznych GOPS-u na okres jednego miesi¹ca. Za wykonan¹ pracê otrzymuj¹ oni
wiadczenie socjalne w wysokoci 6 z³ za
godzinê. T¹ form¹ prac zostanie objêta grupa ok.130 bezrobotnych.
by wczeniej je kupiæ od Agencji. Tak siê jednak nie sta³o. Pani Piskorska kupi³a równie¿
grunty na terenie miejscowoci Zaspy Wielkie równie¿ w drodze przetargu, ale tym razem og³oszonego i przeprowadzonego przez
starostê bia³ogardzkiego, poniewa¿ w³acicielem tych gruntów by³ powiat bia³ogardzki. Pan
Piskorski natomiast kupi³ grunty w miejscowoci S³onino i te¿ w przetargu og³oszonym
przez starostê bia³ogardzkiego.
Pañstwo Piskorscy stali siê podatnikami naszej Gminy i p³ac¹ swoje zobowi¹zania w terminie. Korzystaj¹ ze zwolnieñ podatkowych w podatku rolnym, ale tylko z tych
ustawowych, tak jak wszyscy rolnicy w ca³ej Polsce. Innych ulg nie otrzymuj¹.
Karlino, wyró¿nienie w tej kategorii zdoby³a
Weronika Sa³anko z m. Bia³ogard, w kategorii Ptaków nominacjê uzyskali: Magdalena Gmitrzuk z m. i g. Karlino i Robert Pluskota z g. Tychowo, wyró¿nienia w tej kategorii otrzyma³y: Paulina Czyrkowska z m.
Bia³ogard i Martyna Michalak z g. Tychowo.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
lecz najbardziej laureatom, którzy spotkaj¹
siê ze swoimi rówienikami na Finale Turnieju w Koszaliñskiej Bibliotece Publicznej
w dniu 13 czerwca br. Powodzenia.
· Wczeniej bo 30 kwietnia br. nasza solistka Alicja £ukjaniec wygra³a XVI Ko³obrzeskie Spotkanie z Piosenk¹ Ró¿n¹ "Wodnikus" Ko³obrzeg '2006. Gratulujemy Ali i ¿yczymy dalszych sukcesów.

leniowa rada pedagogiczna dla nauczycieli
z gimnazjum i szko³y podstawowej. Wziêli
w niej udzia³ tak¿e zaproszeni gocie. Na
spotkaniu tym m.in. mówiono o skutkach i
objawach za¿ywania narkotyków oraz substancji odurzaj¹cych. Odby³ siê tak¿e instrukta¿owy pokaz odpowiednio zabezpieczonych, najczêciej spotykanych wród
m³odzie¿y narkotyków. Wielu z uczestników
po raz pierwszy spotka³o siê z prawdziwym
narkotykiem. By³a to bardzo cenna lekcja.
Po szkoleniu nauczycieli doby³o siê spotkanie dla rodziców. Rodzice, którzy na nie
przyszli, dowiedzieli siê przede wszystkim,
jak dzia³aj¹ podstawowe narkotyki i jakie s¹
objawy oraz metody ich za¿ywania. Mówiono tak¿e o charakterystycznych dla "narkotykowego wiatka" nazwach, gad¿etach i

ZAPRASZAMY!

Z okazji wiêta Szko³y Podstawowej w
Tychowie dnia 10.06.2006 r. w godz. 9001200 odbêdzie siê na terenie szko³y festyn,
na który zapraszamy rodziców, mieszkañców
gminy i wszystkich chêtnych. Zapraszamy
równie¿ firmy i osoby prywatne, które chcia³yby aktywnie w nim uczestniczyæ. Bêdzie
mo¿liwoæ pochwalenia siê swoimi osi¹gniêciami (artyku³ami, produktami, wytworami
itp.). Wszystkich, którzy pragn¹ siê zaprezentowaæ prosimy o zg³oszenie chêci udzia³u w festynie do dnia 26.05.2006 r. Komitetowi Organizacyjnemu w sekretariacie szko³y
(0943115113). Dochód z festynu przeznaczony zostanie na zakup sztandaru szko³y.

Zmiana kodów pocztowych

Poczta Polska oficjalnie potwierdzi³a likwidacjê Urzêdu Pocztowego w Dobrowie i
Sadkowie. W zwi¹zku z tym dla miejscowoci Gminy Tychowo, podlegaj¹cych wczeniej pod zlikwidowane urzêdy, przypisany
zosta³ kod pocztowy Tychowa, czyli 78-220.
W zmienianych obecnie dokumentach oraz
w danych adresowych nale¿y podawaæ aktualny kod pocztowy.

Butelki po napojach

Najwiêkszy problem letnich miesiêcy to
przepe³nione pojemniki do zbiórki opakowañ
plastikowych. Mimo naszych apeli i prób o
zgniatanie butelek po napojach, z wczeniejszym odkrêceniem nakrêtki, na palcach obu
r¹k mo¿na policzyæ tych, którzy tak robi¹.
Zosta³ równie¿ og³oszony konkurs na zbieranie nakrêtek, który nagradzany jest bardzo ciekawymi nagrodami - i te¿ nie ma w³aciwych efektów. Apelujemy zatem ponownie do wszystkich: do dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych, do nauczycieli, opiekunów i wychowawców, o pomoc w rozwi¹zaniu tego
problemu.

Podziêkowania

Lekarzowi rodzinnemu - panu Markowi
Brzuchaczowi za trwanie przy mê¿u do
ostatnich chwil ¿ycia oraz pielêgniarkom z
NZOZ Medjol II za pomocn¹ d³oñ i dodanie
otuchy w ostatnich dniach ¿ycia mojego mê¿a
Wies³awa £opiñskiego sk³ada ¿ona z rodzin¹. Przyjacio³om, s¹siadom, znajomym,
wszystkim tym, którzy okazali wspó³czucie i
wziêli udzia³ w ostatniej drodze mojego mê¿a.
Dziêkuje Ewa £opiñska z dzieæmi.
s³ownictwie. Mo¿na by³o porozmawiaæ indywidualnie z prowadz¹cymi oraz zadawaæ im
pytania dotycz¹ce narkotyków i uzale¿nieñ.
Za porednictwem "Tychowskich Wieci" chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
wszystkim osobom, które zaanga¿owa³y siê
w organizacjê Szkolnego Dnia Profilaktyki.
Szczególnie Alicji Kryckiej-Sumiñskiej za
pomoc w nawi¹zaniu kontaktu z KWP w
Szczecinie oraz wójtowi Jerzemu ¯ukowi
za ufundowanie nagród w towarzysz¹cych
temu dniu konkursach profilaktycznych.
Organizator: Robert Falana - nauczyciel Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Tychowie
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Wieci sportowe

A B H I J K L M
O Mistrzostwo Regionu Koszaliñskiego w Pi³ce No¿nej
Dziewcz¹t

Zespó³ dziewcz¹t z tychowskiego gimnazjum pojecha³ na nie w sk³adzie: Monika
Wojta, Aleksandra Michalczyk, Joanna
Lesiñska, Paulina Urbaniak, Maria Koka,
Renata £owicka, Estera Cacko, Ewelina
Milart i zaj¹³ III miejsce. Wyniki rozegranych
meczów: O:O z Barwicami, 0:4 z Sianowem
a w meczu o 3 miejsce: 3:0 z Gimnazjum nr
7 Koszalin. Gratulujemy.

O Coca-Cola Cup
- I Runda Eliminacyjna

Sk³ad zespo³u: Mateusz Mas³owski, £ukasz Bodnar, Siergiej Ko³otiuk, Micha³ Misiak, Kamil Szulc,
Artur Polewka, Kamil Serafin, Micha³
Biskot, Krzysztof Joñski, Mateusz
Niemczewski, Mi³osz Radziuk
Wyniki I rundy: 3:2 z Barwicami, 4:1 z Grzmi¹c¹, I Miejsce - Tychowo. II runda eliminacyjna - wyniki: 1:1 z Gim. Nr 6 Koszalin, 3:4 z
Mielnem, 1:2 z Gocinem. Ostatecznie nasz zespó³ zaj¹³ IV miejsce.

Zakoñczy³a siê IV Edycja
Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej dla spo³ecznoci gminy Tychowo z
·

udzia³em osób niepe³nosprawnych. W tegorocznych rozgrywkach ligi udzia³ wziê³o a¿
dziewiêæ zespo³ów z terenu naszej gminy:
Uczniowie ZSP, Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy "Konfrez", Nauczyciele, Snajperzy,
miejscowoæ Kikowo, Najlepsi, Beniaminki,
Popis, Zak³ad Produkcyjny "Arla Foods".
Wszystkim spotkaniom towarzyszy³y
ogromne emocje, a liczna rzesza kibiców
przychodz¹ca na salê gimnastyczn¹ w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych, potwierdza³a du¿e zapotrzebowanie lokalnej spo³ecznoci na tego typu rozgrywki. Zawody
toczy³y siê systemem ka¿dy z ka¿dym w
rundzie zasadniczej, a nastêpnie w fazie
play-off. W okresie trwania ligi rozegrano 52
mecze, w których udzia³ wziê³o: 98 zawodników, 20 sêdziów zawodów oraz ok. 10
osób pomagaj¹cych w organizacji imprezy
od strony technicznej, co daje bardzo du¿¹
liczbê 128 osób bawi¹cych siê w sport na
terenie naszej gminy. Pierwsza lokata w tym
roku przypad³a dru¿ynie Snajperów, drug¹
zajê³a ekipa Nauczycieli, a trzecia by³a dru¿yna Konfrezu. Tu¿ za podium uplasowa³o
siê Kikowo. Koñcowa klasyfikacja:
I miejsce - SNAJPERZY, II miejsce - NAUCZYCIELE, III miejsce - KONFREZ,
IV - KIKOWO, V - POPIS, VI - PROMIL, VII
- ARLA, VIII - NAJLEPSI, IX - BENIAMINKI
Nagrody indywidualne otrzymali: Stanczewski Bogdan - najlepszy zawodnik ligi oraz
najstarszy zawodnik ligi, Dobrzañski Pawe³
- najlepiej atakuj¹cy, Gardian Arkadiusz najlepiej blokuj¹cy, Frañczak Przemys³aw
- najlepiej rozgrywaj¹cy, Dudka Adam - najlepiej przyjmuj¹cy
Ca³oæ zmagañ sportowych zosta³a pod-

sumowana uroczystym wrêczeniem nagród,
medali i pucharów, sponsorowanych przez
PFRON i Uczniowski Ludowy Klub Sportowy, dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Tychowie, który by³ g³ównym organizatorem przeprowadzonych rozgrywek.
· W Barwicach odby³y siê zawody sportowe w skoku wzwy¿, jako jedna z kolejnych imprez organizowanych w nowo wybudowanej hali. W licznym gronie zawodników z ca³ego województwa zachodniopomorskiego wystartowa³a grupa lekkoatletów
ULKS Tychowo. Zawodniczki, które na co
dzieñ trenuj¹ u pana Józefa Grabarczyka
konkurencje w skoku w dal i sprinty, tym
razem doskonale spisa³y siê w nowej konkurencji. Wród zawodniczek urodzonych w
1991 r. srebrny medal zdoby³a Magdalena
Martysz z wynikiem 140 cm. Taki sam wynik, ale uzyskany w drugiej próbie da³ "br¹z"
Monice Machciñskiej. Wród nagrodzonych by³a równie¿ Ilona Pergande, która
skacz¹c 130 cm, uplasowa³a siê na VI pozycji. Najlepszy wynik z ca³ych zawodów
uzyska³a Diana Wiatrowska z MKS "Kusy"
Szczecin, skacz¹c 155 cm.

Pomó¿ bliniemu!

Maj jest miesi¹cem w którym tradycyjnie lekkoatleci doskonal¹ swoj¹ formê poprzez starty w mitingach, przygotowuj¹c siê do zawodów mistrzowskich. W
pierwszych zawodach doskona³e wyniki
osi¹gnêli reprezentanci ULKS Tychowo,
poprawiaj¹c wiele rekordów ¿yciowych. Jedne z najlepszych wyników w Polsce wród
dziewcz¹t z rocznika 1991 osi¹gnê³y Monika Machciñska w biegu na 100 metrów
(13,14 s) oraz w skoku w dal (5,15 m), a
tak¿e ¯aneta Witczak równie¿ w biegu na
100 metrów (13,33 s). Znaczn¹ poprawê
wyników zanotowa³y ich kole¿anki w biegu
na 100 metrów. Magdalena Martysz- 13,68
s., Ilona Pergande - 13,73 s., Justyna Pindor- 13,89 s. Warto podkreliæ, ¿e grupa tychowskich sprinterek staje siê jedn¹ z najszybszych w Polsce w kategorii m³odziczek.
· Gryfino by³o gospodarzem Mistrzostw
Województwa Zachodniopomorskiego
miêdzyszkolnych i uczniowskich klubów
sportowych w lekkiej atletyce. Gminê Tychowo reprezentowa³y podopieczne pana Józefa
Grabarczyka zrzeszone w Uczniowskim Ludowym Klubie Sportowym przy ZSP Tychowo. W
kategorii m³odziczek najwy¿sze miejsce zdoby³a Magdalena Martysz, której wynik 4,77
metra w skoku w dal pozwoli³ zdobyæ br¹zowy
medal. Na pechowych czwartych miejscach
uplasowa³y siê Ilona Pergande w biegu na 100
metrów (13,75 s) oraz ¯aneta Witczak w biegu na 300 metrów z wynikiem 45,99 s. Bardzo
dobrze zaprezentowa³a siê równie¿ Patrycja
Parzuchowska, która startuj¹c ze starszymi o
dwa lata kole¿ankami, pokona³a wiêkszoæ rywalek w biegu na 300 m, osi¹gaj¹c wynik
48,57 s. Organizatorzy zawodów poza nagrodami dla najlepszych przewidzieli mi³¹ niespodziankê dla wszystkich uczestników, funduj¹c
im darmowy pobyt w aquaparku.

Sprzedam:

Gminny Orodek
Pomocy Spo³ecznej
w Tychowie

Nieruchomoæ 27 arów i dom mieszkalny 150 m2 w Tychowie, na terenie nieruchomoci s¹ przynale¿ne budynki gospodarcze i sad, sprzedam tak¿e suche
deski z daglezji. Kontakt: /094/ 31 15 274

Zwraca siê z uprzejm¹ prob¹
o nieodp³atne przekazanie dla potrzebuj¹cych mebli pokojowych,
ko³der, poduszek i pocieli.

Sprzedam oko³o 7ha gruntów rolnych,
klas III,IV i V, po³o¿onych w miejscowoci Kowaliki.
Telefon kontaktowy: /094/ 31 15 471 najlepiej dzwoniæ wieczorem.
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Pi¹tek 27 kwietnia by³ bardzo wa¿nym
dniem dla mieszkañców naszej miejscowoci. W tym dniu nast¹pi³o d³ugo oczekiwane (przede wszystkim przez uczniów gimnazjum) otwarcie hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Tychowie.
Uroczystoæ sw¹ obecnoci¹ zaszczycili: wójt gminy Tychowo - Jerzy ¯uk, kurator owiaty - Jerzy Kotlêga, w³adze gminy,
powiatu, a tak¿e przedstawiciele samorz¹du wojewódzkiego.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê przeciêciem
wstêgi, powiêceniem budynku przez proboszcza parafii w Tychowie. Na obserwatorach du¿e wra¿enie wywar³ przygotowany przez uczniów gimnazjum program artystyczny. Odwo³ywa³ siê on do symboliki olimpijskiej. Na pocz¹tku poczet flagowy wniós³
flagê olimpijsk¹, przed któr¹ przedstawiciele sportowców z³o¿yli przysiêgê sportow¹,
zapalony zosta³ znicz olimpijski, a m³odzi
aktorzy recytowali wiersze o tematyce sportowej. Grupa taneczna zaprezentowa³a pokaz tañca nowoczesnego, a jeden z uczniów
wykona³ piosenkê pt.: "Najlepsi z najlepszych".
Na zakoñczenie szkolny kabaret przedstawi³ program przygotowany specjalnie na
tê okazjê. Organizatorzy pragn¹ serdecznie
podziêkowaæ uczniom bior¹cym udzia³ w
uroczystoci: Agacie G³uszko, Ewelinie K³osowskiej, Aleksandrze Durys, Magdalenie
Marzysz, Justynie Pindor, Ilonie Pergande,
Annie Matusiak, Marcie Pietrzak, Monice
Wojta, Sylwii Wiktorskiej, Sylwi Lampie,
Katarzynie Jabs, Ani Kamierczak. Magdzie
Matejko, Przemys³awowi Wiaterskiemu, Piotrowi Kurkowi, Micha³owi Doroniowi, Mateuszowi Wiêckowi, Robertowi Pluskocie,
Patrykowi Zalewskiemu, £ukaszowi Bodnarowi, Arturowi Polewce, Tomaszowi Rêczkowskiemu, Dawidowi Pucek, Mateuszowi
Mas³owskiemu, Wojtkowi Chmielewskiemu,
a tak¿e uczniom z kabaretu szkolnego i jego
opiekunce - Irinie Kuzyan.
Organizatorzy uroczystoci: Donata
Frañczak, Przemys³aw Frañczak, Arkadiusz Jab³oñski.

Mamy Halê!

"Za zas³ugi
w rozwoju Gminy Tychowo"
Statuetk¹ o takim tytule zosta³ uhonorowany w dniu 27 kwietnia br. na Sesji Rady
Gminy Tychowo Jan Martyniuk - jeden z
pierwszych osiedleñców na ziemiach odzyskanych, który ¿yj¹c przez wiele lat w Tychowie, przyczyni³ siê do powstania wielu
cennych inicjatyw spo³ecznych. ¯yczymy
Panu serdecznie 100 lat w zdrowiu i pogodzie ducha.
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Bogu na chwa³ê,
ludziom
na po¿ytek
- to has³o na sztandarach pierwszych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wyznaczy³o spo³eczn¹ rolê naszej organizacji. Przez pokolenia stra¿acy s¹ mu wierni.
Szanowni Pañstwo
Wiemy, jak¹ grozê budzi ³una po¿aru.
Jest to wiat³o nieoczekiwane, przera¿aj¹ce, a zarazem mobilizuj¹ce do dzia³ania. Nie
tylko stra¿acy, ale ca³a spo³ecznoæ lokalna
biegnie wówczas na ratunek.
Ogieñ jest ród³em wiat³a. Ujarzmiony
i kontrolowany jest od tysiêcy lat b³ogos³awieñstwem dla cz³owieka. Gdy wymknie siê
spod ludzkiej kontroli, sieje spustoszenie.
Wzrasta stopieñ zagro¿enia ¿ycia dla
wszystkich, którzy znajd¹ siê w zasiêgu katastrof. W ka¿dym rodzaju zagro¿enia z
pomoc¹ przychodzi stra¿ po¿arna. Ratuj¹
¿ycie i mienie, staj¹c przed coraz trudniejszymi zadaniami towarzysz¹cymi rozwojowi techniki i cywilizacji, popiechowi codziennego ¿ycia.
Jestemy im winni wdziêcznoæ za to,
¿e bez wzglêdu na porê roku, czy to dzieñ,
czy noc, czy dzieñ wi¹teczny, czy roboczy,
oni s¹ zawsze na ka¿de zawo³anie syreny
alarmowej. Jest ku temu niecodzienna okazja, aby chocia¿ w takiej formie podziêkowaæ im za wszystko, co do tej pory dla nas
zrobili.
Nasze jednostki Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych na terenie gminy obchodz¹ w tym
roku swój jubileusz 60-cio lecia. Z tego te¿
powodu utworzy³ siê Komitet Fundacji

Krótki rys historyczny
Tu¿ po zakoñczeniu II wojny wiatowej
w 1946 r. sporód osiedleñców, powracaj¹cych z frontu ¿o³nierzy oraz pozostaj¹cych
w Tychowie przymusowych pracowników z
okresu wojny, zawi¹za³a siê OSP w Tychowie i innych miejscowociach naszej gminy.
Do pionierów nale¿eli: dh Sia³kowski, Krêpeæ, Pniewski, Machciñski, Job, Kobus, Mas³owski, Chmielecki, Biskot, Martyniuk,
Chwa³a, Jabs, Oryl.
W latach nastêpnych b³yskawicznie jed-

Sztandaru dla jednostki OSP w Tychowie.
Naszym zadaniem jest zebraæ rodki finansowe na ten cel. Zwracamy siê zatem
do wszystkich, którym stra¿ po¿arna nie jest
obojêtna, do wszystkich naszych mieszkañców, kierownictwa wszystkich firm i instytucji o wsparcie finansowe naszej akcji dziêkczynnej dla stra¿aków ochotników z Tychowa.
Ka¿da z³otówka to drobna cegie³ka w
tym naszym przedsiêwziêciu. Liczymy na to,
¿e w ten w³anie sposób oka¿ecie Pañstwo

im swoj¹ wdziêcznoæ.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem
Zarz¹d Komitetu
Fundacji Sztandaru dla OSP w Tychowie
Przewodnicz¹cy - Jerzy ¯uk
Z-ca przewodnicz¹cego - Józef Stanis³awski
Skarbnik - Kazimierz Klewin
Nasz rachunek bankowy:
Bank Spó³dzielczy Bia³ogard O/Tychowo
33 8562 0007 0053 1894 2000 0010 z dopiskiem: Komitet Fundacji Sztandaru dla
OSP w Tychowie

Nasz Stra¿ak!

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Stra¿aka w dniu 13.05.2006r. w Szczecinku nasz
stra¿ak Kazimierz Chmielnicki otrzyma³ najwy¿sze stra¿ackie odznaczenbie - Honorowy
Medal im. Boles³awa Chomicza. Gratulujemy serdecznie.

nostki rozrasta³y siê, przybywa³o druhów i
w ró¿ny sposób pozyskanego sprzêtu.
Dzisiaj nie sposób wymieniæ wszystkich
¿yj¹cych i nie¿yj¹cych druhów ale na pewno z³otymi zg³oskami do ww. dopisaæ mo¿na: dh Molendê, Ruszkowskiego, Weso³owskiego, Kotlêge, Adamczyka, Garbicza, Konopkê, Szablê, Grzyba i wielu innych.
Czêstokroæ nazwiska powtarzaj¹ siê i
przewijaj¹ do chwili obecnej gdy¿ utrzymuje siê wymiana pokoleniowa, chocia¿by w
przypadku Rodu Biskotów, Pniewskich,
Chwa³ów, Kobusów, Szabli, Grzybów.
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D¹b Papieski
13 maja br. w rocznicê zamachu na ¿ycie Jana Paw³a II w Nadlenictwie Tychowo
odby³a siê uroczystoæ posadzenia dêbu szypu³kowego, który wyrós³ z powiêconych przez
Papie¿a ¿o³êdzi, podczas pielgrzymki leników do Rzymu w 2004r. Rozpoczêto Msz¹ w.,
któr¹ odprawi³ kapelan RDLP w Szczecinku ks. B¹k w asycie proboszczów parafii z Tychowa, Dobrowa i Miesza³ek. Potem posadzono z wielk¹ starannoci¹ d¹b - uczestniczy³y
w tym w³adze gminne, lokalna i regionalna dyrekcja Lasów Pañstwowych, jak równie¿ chêtni
pracownicy Nadlenictwa i mieszkañcy Tychowa. Po czêci oficjalnej zaproszeni gocie
udali siê na poczêstunek do obiektu edukacji lenej przy leniczówce B¹bnica, gdzie w
mi³ej atmosferze przy wystêpach zespo³u folklorystycznego Radoæ przypieczêtowano to
donios³e dla Tychowa wydarzenie. Organizatorzy dziêkuj¹ Radoci, paniom Jabs, i Milart
oraz wszystkim osobom, które pomog³y w organizacji tego przedsiêwziêcia.

Matury zakoñczone
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych zakoñczono egzaminy maturalne w sesji wiosennej 2005/
2006. Do egzaminów z "nowej" matury przyst¹pili
absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Liceum
Profilowanego i Technikum ¯ywienia i gospodarstwa Domowego.
Po raz ostatni w Tychowie do "starej" matury
przyst¹pili absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych. Absolwenci szko³y dla doros³ych
znaj¹ ju¿ wszystkie swoje wyniki z egzaminów. Natomiast absolwenci szkó³ m³odzie¿owych znaj¹ tylko wyniki egzaminów ustnych. Na efekty prac pisemnych musz¹ poczekaæ a¿ do lipca, kiedy to
Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
przele do szko³y wiadectwa dojrza³oci.
Wyniki osi¹gniête przez tegorocznych maturzystów ze szko³y dla doros³ych s¹ najlepszymi w historii funkcjonowania takiej szko³y w Tychowie.
Szczególnie dobrze wypad³a pani Alicja £ukjaniec,
która ze wszystkich piêciu egzaminów otrzyma³a
oceny bardzo dobre. Równie¿ czêæ ustna w szko³ach m³odzie¿owych wypad³a lepiej od ubieg³orocznej. Zdawalnoæ egzaminów wynios³a 94 %. Najlepiej zaprezentowali siê absolwentka Liceum Ogólnokszta³c¹cego Anna Kwarciñska oraz absolwent
Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego
Marcin Gryga, zdobywaj¹c maksymalne oceny
(100%) z jêzyka polskiego i jêzyka obcego (odpowiednio jêzyk angielski i jêzyk niemiecki). Teraz
przed maturzystami ponad miesi¹c niepewnoci i
oczekiwania na wyniki egzaminów pisemnych.

I Pieszy
Rajd
na Orientacjê
13 maja 2006r. o godzinie 17,00 spod
Urzêdu Gminy w Tychowie ruszy³ Pierwszy Pieszy Rajd na Orientacjê. Zorganizowany zosta³ w ramach obchodów Jamboree On The Trail. Jest to ogólnowiatowe, skautowe przedsiêwziêcie, które
odbywa siê ka¿dego roku w drug¹ sobotê maja. Jamboree On The Trail to dzieñ,
w którym cz³onkowie ruchu skautowego
wyruszaj¹ na swoje wêdrówki - zarówno
na te po najbli¿szej okolicy, jak i na te
dalsze, czêsto o charakterze wyczynu.
Ka¿dy jednak, niezale¿nie od tego, na
jakim kontynencie siê znajduje, kroczy w
tym samym kierunku - ku lepszej przysz³oci.
Szeciu uczniów Gimnazjum im.
Jana Paw³a II, którzy s¹ kandydatami do
zawi¹zuj¹cej siê w³anie dru¿yny harcerskiej, postanowi³o wyruszyæ w tym dniu
na wêdrówkê po okolicznych lasach. W
programie rajdu by³y miêdzy innymi: nauka orientacji w terenie na podstawie

mapy oraz przyrz¹dów pomiarowych,
odczytanie drogi z mapy, wyznaczanie
azymutów wed³ug busoli oraz oznaczanie kierunków wiata wed³ug kompasu. Szczególnego wymiaru nabra³ nasz
rajd dziêki pomys³owi Teresy Stanis³awskiej, która zaproponowa³a nam,
aby na swoim pierwszym rajdzie zasadziæ kwiaty niezapominajki.
Dziêki uprzejmoci Barbary Grubskiej zdobylimy 15 sadzonek tych
kwiatów, a od nadleniczego Józefa
Stanis³awskiego dowiedzielimy siê,
gdzie mo¿emy je zasadziæ.
Bardzo dziêkujemy za zaanga¿owanie w nasze przedsiêwziêcie oraz akceptacjê pomys³u. Rajd zakoñczy³ siê o
godzinie 20.00. Przeszlimy oko³o 10 kilometrów. Po takiej drodze, aby zjeæ
kie³baskê niepotrzebne by³o nam ognisko, a kanapki i woda mineralna znika³y jak kamfora. Okaza³o siê, ¿e nawet
mieszkaj¹c blisko lasu nie znalimy
pewnych miejsc i uroczysk lenych.
Uczestnicy rajdu to: Mariusz Michalski, Micha³ Martyniuk, Mateusz
Wiêcek, Karol Rutkowski, Radek Tabert i Darek Dobrzañski. Opiekun i organizator: Robert Falana. Za rok te¿
ruszymy na szlak...

Szachy!
Wszystkich zainteresowanych gr¹ w szachy, zapraszam na spotkanie organizacyjne sekcji, które odbêdzie siê w dniu 6 czerwca br. o godz.16.00 w gabinecie Dyrektora GOK Tychowo". Z powa¿aniem Rajmund Wasiak Dyrektor GOK
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