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1 lipca - Powitanie wakacji!
Z przyjemno�ci¹ zapraszamy Pañstwa na pierwszy wakacyjny festyn, który odbêdzie

siê  1 lipca 2006r. na stadionie sportowym w Tychowie.
Nie zabraknie na nim atrakcji zarówno dla starszej, jak i m³odszej  publiczno�ci.

godz. 15.00 - Turniej Pi³karski
godz. 17.00 - rozpoczêcie  czê�ci artystycznej i rekreacyjnej:
- soli�ci i zespo³y m³odzie¿owe z Gminnego O�rodka Kultury w Tychowie
- pokazy tañca przygotowanego przez grupy dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹ce na zajê-

cia Kó³ka Tanecznego
- konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y ze s³odkimi nagrodami. Wystê-

py zespo³u tanecznego ze �widwina
godz. 19.00 - wystêp zespo³u Rado�æ
godz. 19.25 - konkurencje rekreacyjne dla starszej publiczno�ci.
godz. 20.00 - 4.00 zabawa taneczna przy zespole Fortel z Grzmi¹cej

Zimne napoje i ciep³e zak¹ski zapewnia obs³uga Restauracji "Jutrzenka" Barba-
ry Giedrojæ.

B¹d�cie tam z nami!
Organizatorzy: Gminny O�rodek Kultury, Gminny O�rodek Sportu i Gospodarki Komunal-

nej, Restauracja "Jutrzenka"

Dzieñ Dziecka
W  Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tycho-

wie zosta³ zorganizowany Dzieñ Dziecka. Jak
co roku ka¿da klasa przygotowa³a stoiska,
gdzie sprzedawane by³y ró¿ne smako³yki: cia-
sta i ciasteczka, szasz³yki, kie³baski, pop-corn,
frytki, gofry i inne fajne rzeczy w bardzo ko-
rzystnych cenach. Mo¿na by³o skorzystaæ z
us³ug fryzjerskich, zrobiæ odlotowy tatua¿ i
oczywi�cie wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej.
Czynna by³a tak¿e restauracja klasy III c, gdzie
mo¿na by³o kupiæ pierogi ruskie, placki ziem-
niaczane, tosty, kawê i herbatê. Nale¿y do-
daæ, ¿e obs³uga by³a bardzo mi³a i profesjo-
nalna.

Na inny pomys³ wpadli uczniowie klasy III
a, którzy w swojej kafejce zainstalowali grê
komputerow¹ FIFA - 2006. Najbardziej zaciê-
tymi graczami byli panowie J. Rudziñski i  A.
Jab³oñski, którzy mimo przegranych na po-
cz¹tku, doszli w tej grze do perfekcji. Odwie-
dzili nas tak¿e uczniowie Szko³y Podstawo-
wej wraz ze swoimi nauczycielami, którzy z
chêci¹ smakowali potraw starszych kolegów.
Tego dnia mo¿na by³o zaobserwowaæ dosko-
na³¹ wspó³pracê uczniów przy przygotowa-
niach stoisk, fantazjê przy reklamie (szcze-
gólnie K. Wasilniaczyk w roli "Tulipana", który
reklamowa³ zawziêcie klasê Ia) oraz �wietn¹
zabawê. Organizuj¹c taki dzieñ uczniowie
mogli nauczyæ siê dobrej organizacji  pracy i
przedsiêbiorczo�ci.

Dochód ze sprzeda¿y zosta³ przeznaczo-
ny na potrzeby klas.

Donata K³osowska
- nauczyciel jêzyka angielskiego Gimna-

zjum im. Jana Paw³a II w Tychowie

XVI BIEG
PAPIESKI

W dniu 11.06.2006 w Karlinie odby³ siê
kolejny ju¿ Bieg Papieski. Dru¿ynowo najle-
piej wypad³a Szko³a Podstawowa w Dobro-
wie zajmuj¹c I miejsce i uzyskuj¹c czek na
1500z³ na sprzêt sportowy. SP. Tychowo zdo-
by³o miejsce III i czek na 800z³,

Gimnazjum w  Tychowie II m i czek
na1000z³, Gimnazjum w Dobrowie III m             i
czek na 800 z³.

Indywidualnie w kategorii SP: Dziewczê-
ta - I miejsce Ilona Wasy³yszyn z Dobrowa, III

Agnieszka £ój z Dobrowa, IV Patrycja Parzu-
chowska z Tychowa.
Ch³opcy: I miejsce zaj¹³ Damian Podawczyk
z Dobrowa, II Rados³aw Wróbel z Dobrowa,
III Szymon Cacko z Tychowa.

Indywidualnie w kategorii Gimnazjum II
miejsce zaj¹³ Tomasz Kowalski z Tychowa, III
Mateusz Kalupa z Tychowa, IV Adam Strze-
lecki z Dobrowa, V Wojtek £ój z Dobrowa., VI
£ukasz Bodnar z Tychowa.

Dziewczêta: VI Joanna Lesiñska z Tychowa.
Opiekunami poszczególnych dru¿yn byli:

Barbara Grabarczyk, Katarzyna Jab³oñska,
Grzegorz Giedrojæ, Arkadiusz Jab³oñski i Prze-
mys³aw Frañczak. Stowarzyszenie Integracji

Spo³ecznej "DROGA" dziê-
kuje�.
�.wszystkim, którzy zdecydowali siê i
przekazali 1 % swojego nale¿nego podat-
ku na dobro naszej organizacji. Dziêki Wa-
szej szczodro�ci zebrali�my 4 603,20 z³.
Pieni¹dze te przeznaczamy na bie¿¹ce
potrzeby stowarzyszenia (np. mogli�my
zakupiæ kompakty do toalet w budynku w
Kowalkach, zap³aciæ kominiarzom za prze-
gl¹d, itp.). Swoj¹ dzia³alno�æ prowadzimy
dziêki pozyskanym dotacjom i wygranym
grantom - ale wiadomo, ¿e s¹ to tzw. pie-
ni¹dze znaczone. Wasz 1 % bardzo nam
pomaga! Najni¿sza wp³ata to 1,00 z³ i ta
wp³ata bardzo nas wzruszy³a - by³ to tzw.
biblijny "wdowi grosz".

Wszystkich darczyñców wpisujemy do
grona naszych przyjació³.

W imieniu cz³onków
Krzysztof Cielecki - prezes
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Echa festynów

Festyn
w Motarzynie

Spo³eczny Komitet Odbudowy Zabytko-
wego Ko�cio³a w Motarzynie w dniu 20 maja
br. po raz kolejny zorganizowa³ festyn chary-
tatywny. Tym razem zebrali 1223 z³ po odli-
czeniu kosztów, które poniesiono na organi-
zacjê festynu - a by³o ich niema³o. Organiza-
torzy dziêkuj¹ wójtowi gminy Jerzemu
¯ukowi za wspó³udzia³ w kosztach, pracow-
nikom GOK Tychowo za pomoc techniczn¹,
mieszkañcom gminy za przybycie a wszyst-
kim sponsorom za wsparcie. Komitet wspól-
nie z proboszczem parafii Krosino z³o¿y³
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego o dotacjê na remont ko�cio³a
- teraz niecierpliwie czekaj¹ na odpowied�.

Festyn w Sadkowie
W   sobotê 17 czerwca w Sadkowie na

terenie rekreacyjno-sportowym odby³ siê fe-
styn "Sadkowo 2006" zorganizowany przez
mieszkañców i Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
Sadkowa.  Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody
wszystkim dziêkujemy za wytrwa³o�æ. Pod-
czas festynu wszyscy mogli  skorzystaæ z
wielu atrakcji: ze strzelnicy, loterii fantowej,
przeja¿d¿ki bryczk¹, kucykiem, skosztowa-
nia pysznych domowych ciast upieczonych
przez sadkowskie gospodynie.

Dodatkow¹ atrakcj¹ festynu by³y wystê-
py  zespo³u "Rado�æ" i wokalistek  Alicji £u-
kjaniec i Katarzyny Ostrysz.

Wieczorem na zabawie przygrywa³
uczestnikom festynu zespó³ "Duo Dance" ze
Szczecinka.

Organizatorzy festynu sk³adaj¹ serdecz-
ne podziêkowania: zespo³owi "Rado�æ", Ali-
cji £ukjaniec, Katarzynie Ostrysz,  pracowni-
kom Gminnego O�rodka Kultury, Nadle�nic-
twu w Tychowie. Równie piêknie dziêkujemy
naszym sponsorom:

Starostwu Powiatowemu w Bia³ogardzie,
Firmom: "Friedrichs", "Pommernfisch",  "Trend",
"Hoop", Piekarni "LJ" z Karlina, Hurtowni ̄ y-
wiec z Koszalina, GS.SCH w Tychowie, Fir-
mie Prod-Hand P. Roszak z Drzonowa "Iwa-
grol" P.Grobelnego i J.Iwaniuka,  I. S. Furma-
nek, B. £owkis, A.Czarneckiej, J.Matejko - "Jo-
wisz", A.W.Rydzkowskim, K.Monastyrskiemu,
B.Z.Ziomek, W.Kobus, M.Wojciechowskiej -

Majcher, K. Koz³owskiemu, I.Kozikowi,
M.Mo¿d¿yñskiej - "ABC", ,M.Mo¿dzyñskiej -
"Magda" A.Radziuk, Z.Doroñ, A.Podstawce,
pañstwu K³osowskim z Warnina oraz spon-
sorom, którzy pokryli koszty orkiestry: J.¯u-
kowi, A.Mycio, H.Budzyle. To dziêki wam
wszystkim mogli�my zorganizowaæ ten fe-
styn.

Uzyskany dochód zosta³ przekazany na
OSP i �wietlice wiejsk¹ w Sadkowie.

W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszamy do Sadkowa na 15 lipca,
gdzie odbêdzie siê festyn.

Wiêcej szczegó³ów podamy na plakatach.

�wiêto Szko³y
10 czerwca 2006 roku Szko³a Podstawo-

wa w Tychowie obchodzi³a po raz trzeci
swoje �wiêto. W tym roku uroczysto�ci prze-
biega³y pod has³em "Nasza szko³a". By³a to
dobra okazja do pochwalenia siê osi¹gniê-
ciami naszych uczniów, którzy s¹ laureatami
powiatowych i wojewódzkich konkursów
wiedzowych i sportowych.

Dyrektor Szko³y oraz przewodnicz¹cy
Rady Rodziców wrêczyli listy gratulacyjne ro-
dzicom, których dzieci tak godnie reprezentu-
j¹ szko³ê. Instytucje i osoby prywatne wspie-
raj¹ce i zawsze towarzysz¹ce naszej pla-
cówce, zosta³y nagrodzone dyplomem "Przy-
jaciel Szko³y". Jak to podczas uroczysto�ci
bywa, nie zabrak³o wystêpów artystycz-
nych- tym razem nie tylko dzieci, ale i nauczy-
cieli. Co najwa¿niejsze, wystêpem chóru na-
uczycielskiego najbardziej zachwyceni byli
uczniowie.

Uroku... i pieniêdzy doda³y festynowe sto-
iska z ciastami, napojami, lodami, frytkami, lo-
teri¹, kwiatam. Dochód z festynu przezna-
czony zostanie na zakup sztandaru szko³y.

Dyrekcja szko³y i komitet organizacyjny
serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy aktyw-
nie uczestniczyli w naszym festynie. Zapra-
szamy za rok.
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Wie�ci z Dobrowa
W dniach 19 - 23.06.06r. w Zespole Szkó³

w Dobrowie odby³a siê wystawa pt. "Szla-
kiem rodu von Kleist ". By³o to przedsiê-
wziêcie wieñcz¹ce pó³roczny projekt, który re-
alizowa³a dobrowska m³odzie¿ od stycznia br.

Wszystko zaczê³o siê wraz z nowym
rokiem. Szko³a po przyst¹pieniu do ogólno-
polskiego konkursu Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolno�ci i Polskiej Fundacji Dzieci i
M³odzie¿y zosta³a wyró¿niona jako nieliczna
szko³a wiejska i otrzyma³a 7.000 z³ dotacji.

Projekt  "Szlakiem rodu von Kleist " opiera³
siê na aktywno�ci gimnazjalistów z  Dobro-
wa. Zawiera³ w swych ramach 6 dzia³añ
cz¹stkowych, których g³ównym celem by³o
podniesienie takich umiejêtno�ci  uczniów, jak:
potencja³ twórczy m³odych ludzi, samodziel-
no�æ, przedsiêbiorczo�æ i kreatywno�æ.
Uczniowie mieli szansê efektywnie spêdziæ
czas wolny, udoskonaliæ umiejêtno�ci zwi¹-
zane z obs³ug¹ nowoczesnego sprzêtu mul-
timedialnego oraz nauczyæ  siê odpowiedzial-
no�ci i wspó³pracy w grupie.

Gimnazjali�ci uczestnicz¹cy w projekcie
zbierali informacje o pruskim rodzie von Kle-
ist, który zamieszkiwa³ ziemie Pomorza Za-
chodniego ju¿ od XIII wieku. W ramach projek-
tu m³odzie¿  odwiedzi³a wszystkie miejsca
le¿¹ce na terenie naszej gminy, a zwi¹zane z
tym¿e rodem. Byli�my  w Tychowie, Kikowie,
Motarzynie, Smêcinie, a tak¿e Starym Dêbnie,
Krosinku oraz w Dobrowie. Dziêki pozyska-
nemu aparatowi cyfrowemu mogli�my zrobiæ
liczne zdjêcia i zaprezentowaæ wszystkim za-
interesowanym dorobek kulturalny naszego
regionu.

Najbardziej emocjonuj¹cym wydarzeniem,
podczas realizacji projektu, by³a wizyta ¿yj¹-
cego potomka rodu -  Heinricha von Kleist -
Retzow. Odwiedzi³ on nasz¹ szko³ê
12.05.06r. Odpowiedzia³ na wszelkie pytania,
a tym wzbogaci³ materia³y ujête w  naszej
publikacji pod tytu³em "Szlakiem rodu von Kle-
ist ".

Zrealizowanie pomys³u nie by³oby mo¿li-
we gdyby nie wsparcie lokalnych sponso-
rów. Uczniowie ZS w Dobrowie dziêkuj¹ za
wsparcie finansowe Radzie So³ectwa Dobro-
wo, Gra¿ynie i Krzysztofowi Kubisz oraz
Agnieszce i Krzysztofowi Ponikwia.

Po raz kolejny w³¹czyli siê oni w dzia³ania
edukacyjne, przyczyniaj¹c siê do wzboga-
cenia oferty dydaktycznej w szkole.

Dziêkujemy tak¿e nauczycielom: Magda-
lenie Peri¿ok-Kowalczyk,  Ewie Ho³ota i
Robertowi Dzinkowskiemu. To oni byli po-
mys³odawcami opisanego projektu, sprawo-
wali opiekê nad m³odzie¿¹, a przede wszyst-
kim postanowili ubiegaæ siê o dotacjê, bez któ-
rej projekt nigdy nie by³by wprowadzony w
¿ycie.

Friedrichs
inwestuje

Firma dzia³a od 1983r. w Doblu - niedaw-
no zmieni³a nazwê z "Polfisch" na "Friedrichs".
Aktualnie zatrudnia 70 pracowników -  po wy-
budowaniu nowego budynku produkcyjnego
zak³ad zatrudnia³ bêdzie 130 osób. W³a�ci-
cielem zak³adu jest firma Gottfried Friedrichs
Hamburg. Obecnie g³ównym wyrobem jest fi-
let z pstr¹ga wêdzonego, po uruchomieniu
nowych linii produkcyjnych do asortymentu
dojdzie ³oso� w plastrach i filecie, wêgorz,
makrela i �led� matias. W skali roku planuje
siê przetwarzaæ 2000 ton pstr¹ga, 1000 ton
³ososia, 250 wêgorza i 500 makreli. Obecnie
zak³ad sprzedaje swoje wyroby w 98% na
rynki UE w przysz³o�ci planuje 20% sprzeda-
¿y skierowaæ na rynek wewnêtrzny - krajo-
wy. Nowy budynek produkcyjny bêdzie mia³
2.577m2 powierzchni. Prace rozpoczn¹ siê
pod koniec czerwca, zakoñczone maj¹ byæ
jeszcze w grudniu br. G³ównym wykonawc¹
inwestycji jest firma "Infrabud" z Koszalina
Pana Janusza K³osowskiego.

14 czerwca odby³o siê symboliczne pod-
pisanie aktu erekcyjnego, który zostanie wmu-
rowany w fundamenty i ³opaty, która bêdzie
upamiêtniaæ to wydarzenie.

Podziêkowania
Dzieci z oddzia³u przedszkolnego w Do-

browie wraz z wychowawczyni¹ dziêkuj¹
rodzicom za zakup niezbêdnych pomocy
dydaktycznych.
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Wystawa w GOK!
Mamy Przyjemno�æ poinformowaæ Pañstwa, ¿e ju¿ od 7 czerwca br. w Galerii GOK w

Tychowie mo¿na ogl¹daæ wystawê grafiki, autorstwa  Mai Stanis³awskiej-Kubiak. Jest ona
artyst¹ amatorem, obecnie mieszka w Poznaniu - ukoñczy³a kulturoznawstwo, psychologiê,
pedagogikê i psychoterapiê systemow¹. Pracuje jako psycholog szkolny i psychoterapeuta.
Grafik¹ zajmuje siê od ponad 10 lat,  z wielu technik wybra³a piórko. Swoje prace wystawia³a
ju¿ w Warszawie i w Radzyniu Podlaskim. Teraz przysz³a kolej na Tychowo, gdzie mieszkaj¹
jej rodzice  Teresa i Józef Stanis³awscy, dziêki którym uda³o nam siê zorganizowaæ tê wysta-
wê. Mo¿na j¹ ogl¹daæ od pon. do pt w godz. 8.00 - 15.00. Zapraszamy.

Spotkanie
z biskupem

22 maja prze¿ywali�my w naszej parafii
wizytacjê biskupa Paw³a Cie�lika. M³odzie¿
gimnazjalna spotka³a siê z biskupem dwukrot-
nie - na porannej mszy po�wiêconej Janowi
Paw³owi II i w szkole.

W tym dniu gimnazjali�ci po raz pierwszy
obchodzili dzieñ patrona. M³odzie¿ przygoto-
wa³a prezentacje pielgrzymek JPII i przedsta-
wienie pt.: "Nie lêkajcie siê".

Biskup spotka³ siê równie¿ z gronem pe-
dagogicznym Szko³y Podstawowej i Gimna-
zjum. Podczas wizyty zwróci³ uwagê na trud
wk³adany w wychowanie m³odego pokole-
nia, gratulowa³ wychowawcom zaanga¿o-
wania i pomys³ów. Wieczorem biskup w na-
szym ko�ciele udzieli³ m³odzie¿y gimnazjalnej
sakramentu bierzmowania.

Dzieñ Dziecka

 3 czerwca br. w �wietlicy w Sadkowie,
mieszkañcy zorganizowali "Dzieñ Dziecka".
Odby³o siê tam szereg konkurencji z nagro-
dami a ca³a impreza zosta³a zwieñczona gril-
lem i dyskotek¹. Organizatorzy dziêkujê ser-
decznie wszystkim, dziêki którym dzieci mia³y
wspania³¹ zabawê.

Zawody
sp³awikowe

W naszej gminie odby³y siê zawody wêd-
karskie w miejscowo�ci Tyczewo o Puchar
Wójta Gminy Tychowo. 28 maja walczyli o
niego doro�li a 1 czerwca o Puchar Prze-
chodni walczy³y dzieci i m³odzie¿  z naszych
szkó³. G³ównym organizatorem zawodów
by³o Ko³o Wêdkarskie w Tychowie. W zawo-
dach dla doros³ych I miejsce zajê³a dru¿yna
"Tychowo I" z wynikiem 4,72 kg ryby, II miej-
sce zajê³a ekipa z "Czaplinka II" z wynikiem
2,75kg a III "Karp Z³ocieniec" z wynikiem
1,96kg. Organizatorzy dziêkuj¹ wójtowi za
wsparcie imprezy, Marioli Likszy i Krzyszto-
fowi Matusiakowi za pomoc przy organizacji.
W zawodach dla dzieci i m³odzie¿y I miejsce i
Przechodni Puchar Wójta zdoby³o Gimnazjum
im. Jana Paw³a II, II miejsce SP Tychowo a
III ZS Dobrowo. Najlepsze wyniki w po³owach
w�ród uczniów osi¹gn¹³ Mariusz Liksza.
Przedstawiciele Ko³a wêdkarskiego z Tycho-
wa Józef Kuku³a i Kazimierz Ko³pak dziêkuj¹
dzieciom, m³odzie¿y i pedagogom szkolnym z
Gimnazjum, SP z Tychowa i ZS Dobrowa za
wspóln¹ zabawê.

Og³oszenia
� Pilnie szukam mieszkania do wynajêcia w
Dobrowie, Bukówku lub okolicach. Telefon
kontaktowy: 698 951 650.

� Wynajmê mieszkanie na B¹bnicy nr 2 (pó³
domu)  - 2 pokoje, kuchnia ³azienka pow. 62m2

z  dzia³k¹ przynale¿n¹ 20 arów. tel /094/ 31
15 638, 600 024 553, 094 31 15 403

� Sprzedam mieszkanie przy ul.Wolno�ci 17
w Tychowie. 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
weranda - pow. 60 m2, po³o¿one na parterze.
Do mieszkania przynale¿y piwnica, pomiesz-
czenie strychowe, szopka murowana i dzia³-
ka gruntu o pow. 4 ary.
Kontakt - nr tel.: 510 230 313 lub osobi�cie -
Jerzy Jab³oñski - ul. Kochanowskiego 5d/19

Uwaga !
 5 lipca br. o godz. 18.00 w Sali kon-

ferencyjnej UG w Tychowie odbêdzie
siê spotkanie z pos³em Platformy
Obywatelskiej Stanis³awem Gaw³ow-
skim. Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych.

Bal Gimnazjalisty

W pi¹tek 9 czerwca w Gimnazjum im. Jana Paw³a II odby³ siê wielki bal wieñcz¹cy trzyletni
okres nauki. Uroczysto�æ ta ju¿ na sta³e wpisa³a siê tradycjê szko³y i z roku na rok przybiera
coraz wiêkszy rozmach. Bal rozpocz¹³ siê polonezem wykonywanym przez uczniów. Obser-
watorzy docenili efekt wielogodzinnych æwiczeñ potê¿nymi brawami. Po uroczystym obiedzie
zabawa rozpoczê³a siê na dobre. By³y tañce, konkursy, uczniowie zaprezentowali przygoto-
wan¹ przez siebie czê�æ artystyczn¹. Jak co roku w organizacjê w³¹czyli siê rodzice, którzy
wiele godzin pracy po�wiêcili, aby w czasie zabawy nikomu nic nie zabrak³o.



Nr 6

5

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

Srebrna sztafeta
Podczas rozgrywanych na stadionie BKS

Iskra Bia³ogard fina³ów wojewódzkich Gim-
nazjady du¿y sukces odnios³a nasza repre-
zentacja dziewcz¹t w biegu sztafetowym
4x100m. Uczennice naszego Gimnazjum w
sk³adzie: Magdalena Martysz, ̄ aneta Witczak,
Monika Machciñska i Ilona Pergande (na foto-

grafii) zajê³y II miejsce zdobywaj¹c srebrne
medale i poprawiaj¹c dotychczasowy rekord
szko³y 51.67.

Podczas tych zawodów Monika Mach-
ciñska wynikiem 5,25 m wywalczy³a srebrny
medal w skoku w dal.

Ponadto szko³ê w fina³ach wojewódzkich
reprezentowali: Magda Martysz - skok w dal,
¯aneta Witczak - 100m, Tomasz Kowalski
2000 m, Mateusz Bednarczyk - 1000m

Sztafeta 4x100m ch³opców (K. Siwek, M.
Bucki, S. Ko³otiuk, K. Kopczyñski)

Rowerem w las
Grupa uczniów Gimnazjum w Tychowie uczestniczy³a w wycieczce rowerowej zorgani-

zowanej przez nauczycieli miejscowego Gimnazjum, Arkadiusz Jab³oñskiego i Przemys³awa
Frañczaka. 35-kilometrowa trasa prowadzi³a duktami le�nymi i polnymi. Uczniowie mogli podzi-
wiaæ walory przyrodnicze naszej gminy i nie tylko. Trasa wiod³a przez Tyczewo, �wielino,
We³dkówko, Warnino, Kowalki, Czarnikowo i koñczy³a siê ponownie w Tychowie.

Plebiscyt
rozstrzygniêty

Od siedmiu lat uczniowie Gimnazjum w
Tychowie uczestnicz¹ w szkolnym plebiscy-
cie na "Sportowca Roku". Koñcowa klasyfi-
kacja jest uwieñczeniem pracy uczniów pod-
czas zawodów sportowych szczebla powia-
towego, rejonowego i wojewódzkiego. W roku
szkolnym 2005/2006 laureatami VII plebiscytu
w poszczególnych kategoriach zostali.
Dziewczêta: I miejsce Monika Machciñska,
IIm ̄ aneta Witczak, III m Ilona Pergande.
Ch³opcy: I miejsce Sergiej Ko³otiuk, II m To-
masz Kowalski, III m Mateusz Mas³owski.
W ogólnej klasyfikacji bra³o udzia³ 71 uczniów.

Czwartki
lekkoatletyczne

W dniach 11-13 czerwca br. w Warsza-
wie odby³ siê Fina³ Ogólnopolski "Czwartków
lekkoatletycznych". Uczestniczy³ w nim
uczeñ SP Tychowo Rafa³ Mazurowski, który
pod kierunkiem opiekuna Andrzeja Chrzanow-
skiego zaj¹³ VIII miejsce w Polsce w swojej
kategorii wiekowej w rzucie pi³eczk¹ palan-
tow¹. Gratulujemy.

Mistrzostwa
województwa

W Trójboju Lekkoatletycznym Szkó³ Pod-
stawowych odby³y siê w tym roku 13
czerwca w Stargardzie Szczeciñskim. Nasz
jedyny zakwalifikowany na nie zawodnik (III
miejsce w powiecie) - Daniel Kwiatkowski z
ZS Dobrowo pod kierunkiem Grzegorza Gie-
drojcia zaj¹³ 14 lokatê na 45 startuj¹cych.
Gratulujemy.

Uroki lata...
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Turniej
tenisa
sto³owego

 25.05.2006r.  na nowej hali przy Gim-
nazjum w Tychowie przeprowadzono
otwarty turniej tenisa sto³owego dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu gminy Tychowo. Rywa-
lizacjê dziewcz¹t wygra³a Sandra Pawel-
ska (Gimnazjum w Dobrowie) przed
Monik¹ Machciñsk¹ (Gimn. Tychowo) i
Katarzyn¹ Baranowsk¹ (SP Tychowo).

Rywalizacjê ch³opców po zaciêtej
walce wygra³ Damian Baranowski
(Gimn. Tychowo) pokonuj¹c w meczu fi-
na³owym Huberta Bekisza (SP Tycho-
wo). Trzecie miejsce przypad³o w udzia-
le Bart³omiejowi Zmaczyñskiemu
(Gimn. Dobrowo).

Laureaci otrzymali pami¹tkowe sta-
tuetki i dyplomy, a pozostali uczestnicy
s³odki upominek ufundowane przez
Gminny O�rodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

Zwrot akcyzy
do paliwa
rolniczego

1 kwietnia 2006 r. wesz³a w ¿ycie usta-
wa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napêdowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. nr 52,
poz. 379). Ustawa okre�la zasady oraz
tryb zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napêdowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej.

Producent rolny w terminie od 1 wrze-
�nia 2006 r. do 30 wrze�nia 2006 r. powi-
nien z³o¿yæ wniosek o zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju na-
pêdowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej wraz z fakturami VAT potwier-
dzaj¹cymi zakup oleju napêdowego do
produkcji rolnej od 1 stycznia 2006 r. do
wójta, burmistrza, prezydenta miasta
w³a�ciwego ze wzglêdu na miejsce po-
³o¿enia gruntów bêd¹cych w posiadaniu
lub wspó³posiadaniu tego producenta
rolnego (w tym dzier¿awy).

Za producenta rolnego uznaje siê
osobê fizyczn¹, prawn¹ lub jednostkê or-
ganizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowo-
�ci prawnej, bêd¹c¹ posiadaczem go-
spodarstwa rolnego w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym. Za gospodar-

stwo rolne w rozumieniu przepisów usta-
wy o podatku rolnym uwa¿a siê obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub
jako grunty zakrzewione lub zadrzewio-
ne na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem grun-
tów zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej innej ni¿ dzia³alno�æ
rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowi¹ przedmiot wspó³-
posiadania, zwrot podatku akcyzowego
przys³uguje temu wspó³w³a�cicielowi, co
do którego pozostali wspó³posiadacze
wyrazili pisemn¹ zgodê - zgoda bêdzie
wyra¿ana we wniosku i nie dotyczy wspó³-
ma³¿onków. Gdy producent podlega wpi-
sowi do Krajowego Rejestru S¹dowego
do wniosku za³¹cza siê odpis z tego re-
jestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napê-
dowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej dostêpny jest na stronie interne-
towej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz w urzê-
dach gmin do kopiowania.

Faktura powinna spe³niaæ wymogi
okre�lone w rozporz¹dzeniu Ministra Fi-
nansów z dnia 25 maja 2005 r. w spra-
wie zwrotu podatku niektórym podatni-
kom, zaliczkowego zwrotu podatku, wy-
stawiania faktur, sposobu ich przecho-
wywania oraz listy towarów i us³ug, do
których nie maj¹ zastosowania zwolnie-

nia od podatku od towarów i us³ug (Dz.
U. Nr 95, poz. 798). Zatem faktury doku-
mentuj¹ce zakup paliwa powinny zawie-
raæ numer rejestracyjny pojazdu, choæ
ustawa nie wi¹¿e jednak zwrotu akcyzy z
posiadaniem ci¹gnika rolniczego.

Kwotê zwrotu podatku akcyzowego
ustala siê jako iloczyn ilo�ci oleju napê-
dowego zakupionego do produkcji rol-
nej, wynikaj¹cej z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do 1 litra (w 2006 r. (w 2006 r. -
0,45 z³/l) z tym, ¿e kwota podatku nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ kwota stanowi¹ca iloczyn
stawki zwrotu na 1 litr oleju napêdowe-
go, liczby 86 oraz powierzchni u¿ytków
rolnych bêd¹cych w posiadaniu lub
wspó³posiadaniu producenta rolnego,
okre�lonej w ewidencji gruntów i budyn-
ków, wed³ug stanu na dzieñ 1 kwietnia
2006 r. Przy ustalaniu ww. limitu nie
uwzglêdnia siê gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano pro-
dukcji rolnej oraz gruntów zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
innej ni¿ dzia³alno�æ rolnicza w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym.

Wydanie decyzji przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta ustalaj¹cej
wysoko�æ zwrotu podatku akcyzowego i
wyp³ata kwoty zwrotu producentom rol-
nym nast¹pi w terminie od 1 listopada
2006 r. do 30 listopada 2006 r. gotówk¹
w kasie urzêdu gminy lub miasta albo
przelewem na rachunek bankowy pro-
ducenta rolnego podany we wniosku.


