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Do¿ynki Powiatowe 2006
Zapraszamy Pañstwa

na Powiatowe �wiêto Plonów,
które odbêdzie siê 9 wrze�nia 2006 r.
na stadionie sportowym w Tychowie.

Program:

11.00 - Msza �w. w ko�ciele parafialnym w Tychowie,

12.00 - Przemarsz orszaku do¿ynkowego na stadion sportowy
              w Tychowie,

  - Obrzêd do¿ynkowy przeprowadzony
              przez Dru¿ynê Tryg³awa;

  - Wrêczenie statuetek: Rolnik Roku 2006;
  - Podpisanie aktu o partnerstwie
    pomiêdzy gmin¹ Tychowo a miastem Burg Stargard,

14.00 - 18.00 - Turniej Miast i Gmin Powiatu Bia³ogardzkiego
     konkurencje sportowo - rekreacyjne,
  - Wystêpy artystyczne Rado�æ, Kapela Solna,

              Kapela Adamczyków, Kapela Swaty,
  - Pokazy walki prezentowane przez Dru¿ynê Tryg³awa;
  - Konkurencje dla Publiczno�ci - Dru¿yna Grodu Tryg³awa

19:30 - Bogdan Trojanek & Terne Roma
  - P³on¹ce miecze Dru¿yna Tryg³awa
  - Zabawa taneczna przy zespole Fortel

Rano wszystkich zapraszamy do udania siê
do swoich domów na wzmacniaj¹c¹ drzemkê!

Zamieszanie
w op³atach
za wodê i �cieki

W zwi¹zku z ró¿nymi nieporozu-
mieniami, do których dochodzi przy
wyrównaniu rachunków za wodê za
pierwsze pó³rocze br. przypomina-
my publikowane wcze�niej w Wie-
�ciach wyja�nienia.

�Rada Gminy Tychowo ustali³a
wysoko�æ op³at za wodê i �cieki dla
naszych mieszkañców i firm dzia³a-
j¹cych na terenie Gminy na sesji w
dniu 13 grudnia 2005r. Ceny te okre-
�laj¹, ile dos³ownie maj¹ p³aciæ nasi
mieszkañcy, a mianowicie 2.48 z³ za
1 m3 wody oraz 2,93 z³ za   1 m3 �cie-
ków z gospodarstw domowych i 4,10
z³ za 1 m3 �cieków od pozosta³ych od-
biorców.

Ceny te podane s¹ w warto�ciach
brutto. Gmina, dla Spó³ki, do tych cen
dodaje dop³atê w wysoko�ci 0.80 z³
do 1 m3 wody, co daje rzeczywist¹
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 Spó³k¹  4.00 z³  za
1 m3 �cieków  z gospodarstw domo-
wych i 5,17 z³ za 1 m3 od pozosta³ych
odbiorców.

Przy drukowaniu blankietów p³at-
niczych, z powodu nat³oku spraw i bar-
dzo du¿ego tempa pracy w tym pierw-
szym okresie dzia³ania Spó³ki, �le od-
czytano nasz¹ uchwa³ê, przez co po
okresach rozliczeniowych bêd¹ przy-
gotowane dop³aty, dla wszystkich, do
cen rzeczywistych."

Jednocze�nie pragnê Pañstwa
poinformowaæ, ¿e na dzieñ 30
czerwca br. gmina Tychowo dop³a-
ci³a do poboru wody i odprowadza-
nia �cieków przez odbiorców z na-
szego terenu 161.265,62 z³ wyni-
kaj¹ce z naliczanych przez Spó³-
kê faktur.
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19 sierpnia Jednostki OSP w Tychowie
obchodzi³y rocznicê 60-lecia istnienia.
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê Msz¹ �wiêt¹
w ko�ciele parafialnym w Tychowie,  po
czym stra¿acy wraz z zaproszonymi go-
�æmi, przy d�wiêkach orkiestry stra¿ac-
kiej ze �widwina, przemaszerowali pod
Remizê Stra¿ack¹, gdzie nast¹pi³a uro-
czysto�æ przekazania nowego sztanda-
ru dla jednostki tychowskiej przez Komi-
tet Fundacji Sztandaru. Obchody prowa-
dzi³ druh Mieczys³aw Chwa³a, który z³o-
¿y³ meldunek prezesowi Zarz¹du Oddzia-
³u Wojewódzkiego województwa zachod-
niopomorskiego druhowi Zdzis³awowi
Chojnackiemu. Potem nast¹pi³o wci¹-
gniêcie flagi pañstwowej na maszt i ode-
granie hymnu. Nastêpnie Jerzy ¯uk -
wójt gminy Tychowo, a jednocze�nie pre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP
RP  w Tychowie przedstawi³ historiê Jed-
nostek OSP w Tychowie.

Po wstêpie nadszed³ czas na wrê-
czenie odznaczeñ   i wyró¿nieñ. Pami¹t-
kow¹ tabliczkê za 60-letni¹ s³u¿bê w jed-
nostkach ochrony przeciwpo¿arowej
gminy Tychowo otrzyma³ druh Jan Mar-
tyniuk. Z³oty medal  za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa otrzymali druhowie Miros³aw
Dziêcio³ i  Wies³aw ¯erdziñski, srebrny
medal - druhowie Jerzy ¯uk i Maciej
Pniewski, a br¹zowy medal druhowie:
Mariusz Jackiewicz, Robert Brzozow-
ski, Mateusz Janus i Mariusz M³ynar-
czyk. Odznakê Wzorowy stra¿ak otrzymali
druhowie: Piotr Ga³an, Stefan Kardy�,
Piotr Matwiejczak, Dariusz Matysiak i
Jerzy ¯uk, za� pami¹tkow¹ statuetkê za
po�wiêcenie  i ofiarno�æ w ratowaniu ¿y-
cia wrêczono druhowi Markowi Kuchar-
skiemu. Nastêpnie przedstawiono listê
Fundatorów Sztandaru, którym wrêczo-
no dyplomy honorowe oraz z³o¿ono ser-
deczne podziêkowania za pomoc, po
czym prezes Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego województwa zachodniopo-
morskiego druh Zdzis³aw Chojnacki od-
czyta³ Akt Nadania Sztandaru. Sztandar
zosta³ przekazany OSP Tychowo i zapre-
zentowany w poczcie sztandarowym
przez Chor¹¿ego pocztu - druha W³odzi-
mierza Biskota w asy�cie druhów Wie-
s³awa ¯erdziñskiego i Tadeusza Kac-
przaka. Podczas uroczysto�ci nast¹pi³o
równie¿ po�wiêcenie statuetki �w. Flo-
riana - patrona stra¿aków - przez woje-
wódzkiego kapelana po¿arnictwa kpt. Ry-
szarda Szczyg³a i uroczyste ods³oniê-
cie jej przez druha Zdzis³awa Chojnac-
kiego i wójta gminy druha Jerzego ¯uka.

Stra¿acy otrzymali tak¿e samochód
przekazany przez komendanta powiato-
wego PSP w Bia³ogardzie m³. brygadie-
ra Tadeusza Reszko. Uroczysto�ci zwi¹-
zane z obchodem jubileuszu istnienia
OSP w Tychowie zosta³y zakoñczone
przemarszem stra¿aków na stadion spor-
towy, gdzie czeka³ na nich poczêstunek.

Po po³udniu rozpocz¹³ siê IV Turniej

60-lecie Jednostek OSP w Tychowie
i IV Turniej So³ectw Gminy Tychowo



Nr 8

3

So³ectw Gminy Tychowo. W konkuren-
cjach wziê³o udzia³ dwana�cie So³ectw:
Bukówko, Dobrowo, Drzonowo, Motarzyn,
Osówko, Pob¹dz, Retowo, Sadkowo,
Stare Dêbno, Tychowo, Tyczewo, Warni-
no. Ka¿da dru¿yna wziê³a udzia³ w dwu-
nastu konkurencjach, które ocenia³o jury
w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Alina My-
cio, cz³onkowie - Andrzej Chrzanowski,
Przemys³aw Frañczak, Arkadiusz Ja-
b³oñski.

Zawodnicy musieli wykazaæ siê nie
tylko sprawno�ci¹ fizyczn¹, ale tak¿e in-
nymi umiejêtno�ciami. Walka od pocz¹t-
ku turnieju by³a zaciêta, o zwyciêstwo
walczyli zarówno mieszkañcy so³ectw jak
i ich so³tysi. Do koñca nie by³o wiadomo,
która dru¿yna zwyciê¿y, dopiero ostatnia
konkurencja przes¹dzi³a o ostatecznym
wyniku.

 W koñcowym rezultacie I miejsce i
czek na 3.000,00 z³ zdoby³o so³ectwo
Warnino, II miejsce i 2.000,00 z³ - Bu-
kówko, III miejsce i 1.000,00 z³ - Stare
Dêbno. So³ectwa, które nie znalaz³y siê
na "podium", zosta³y nagrodzone kwot¹
500 z³. Wszystkim zainteresowanych
przedstawiamy miejsca, które zajê³y po-
zosta³e So³ectwa: IV miejsce zajê³o So-
³ectwo Retowo, V - Pob¹dz,  VI - Tyczewo
i Sadkowo, VIII - Tychowo, IX - Drzonowo,
X - Osówko,  XI - Dobrowo, XII - Motarzyn.
Wieczorem odby³a siê zabawa taneczna
przy akompaniamencie zespo³u Jana
Demidziuka.

Integracja
w strzelaniu

Zarz¹d Stowarzyszenia "Amicus" i ro-
dziny dotkniête niepe³nosprawno�ci¹
dziecka z gminy Tychowo sk³adaj¹ podziê-
kowanie za zorganizowanie i zaprosze-
nie naszej niepe³nosprawnej m³odzie¿y na
"Integracyjne powiatowe zawody
strzeleckie" w Stanominie,  w dniu
29.07.2006r. - Powiatowemu i Gminnemu
Zrzeszeniu LZS  z Bia³ogardu.
Szczególne podziêkowanie �le m³odzie¿
niepe³nosprawna na rêce: Jana Kalei,
Edwarda Lejbt, Marka Muszyñskiego
za wk³ad we wspania³¹ organizacjê tych
zawodów. Dziêkujemy ca³ej spo³eczno�ci
Stanomina i wszystkim, którzy przyczynili
siê do tego,  ¿e tam w³a�nie by³a z Wami
nasza m³odzie¿ sprawna inaczej.

Z upowa¿nienia uczestników gminy
Tychowo - prezes Stowarzyszenia "Ami-
cus" - Zofia Jarzêbska

Droga na Bia³ogard

Jeszcze niedawno trwa³y tam prace, o których rozpoczêciu pisali�my w poprzednich
Wie�ciach - teraz ka¿demu polecamy spróbowaæ przeja¿d¿ki po tym odcinku - szkoda tylko, ¿e
wszystkie nasze drogi takie nie s¹.
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 UWAGA rodzice dzieci
 i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
 intelektualnie

Stowarzyszenie Integracji Spo³ecznej
DROGA w Kowalkach og³asza nabór do Nie-
publicznego O�rodka Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczego w Kowalkach, gm.
Tychowo uczniów z upo�ledzeniem umys³o-
wym w stopniu umiarkowanym ze sprzê¿e-
niami , znacznym ze sprzê¿eniami i wielorak¹
niepe³nosprawno�ci¹.
Oferujemy:
- realizacjê obowi¹zku szkolnego na po-

szczególnych etapach nauczania,
- dzienny pobyt dziecka w placówce do 9

godzin - pobyt bezp³atny,
- zajêcia pozalekcyjne zgodne z metodyk¹

pedagogiki specjalnej,
- udzia³ w pracowniach integracyjnych pro-

wadzonych przez instruktorów (teatralna,
muzyczna, plastyczna),

- uroczysto�ci rodzinne i szkolne,
- �cis³¹ wspó³pracê z rodzicami ucznia we

wszystkich obszarach pracy o�rodka,
- dowóz pod fachow¹ opiek¹.

W planie utworzenie Szko³y Przygotowu-
j¹cej do Pracy po ukoñczeniu gimnazjum - od
1 wrze�nia 2007r.

O�rodek rozpoczyna nabór od sierp-
nia 2006, natomiast zajêcia rehabilitacyj-
no-edukacyjno-wychowawcze rozpoczn¹
siê 1 stycznia 2007r.

Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nu-
merami telefonu 0943128035, 0943122237,
505083388

W imieniu zarz¹du
- Krzysztof Cielecki

- prezes

SZKO£A JÊZYKÓW OBCYCH "EDUCATION"
78-220 Tychowo  ul. Bobolicka 1
ANGIELSKI               NIEMIECKI

organizuje kursy jêzyków obcych w TYCHOWIE
dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

> kursy dla pocz¹tkuj¹cych i o ró¿nym stopniu zaawansowania
> kursy przygotowuj¹ce do matury
> intensywn¹ naukê jêzyka obcego dla osób wyje¿d¿aj¹cych za granicê

OFERUJEMY
> skuteczne przyswajanie jêzyka w przyjaznej atmosferze
> grupy do 10 osób dobrane w zale¿no�ci od wieku, poziomu zaawansowania,
       zainteresowañ oraz preferowanych sposobów uczenia siê
> wykwalifikowan¹ i do�wiadczon¹ kadrê lektorów
> koñcowe testy sprawdzaj¹ce nabyte umiejêtno�ci w pos³ugiwaniu siê jêzykiem
        obcym w zakresie: rozumienia, mówienia, czytania i pisania
> wydanie certyfikatów o poziomie osi¹gniêæ edukacyjnych s³uchacza
> op³aty miesiêczne

WA¯NE TERMINY
> zapisy osobiste: od 11.09.2006 r. w poniedzia³ki, wtorki i pi¹tki w godz.16.00-19.00

w Tychowie ul. Bobolicka 1 (by³y O�rodek Zdrowia)
> informacje telefoniczne: od 01.09.2006 r. codziennie w godz. 1600- 1900, soboty

w godz. 10.00-16.00

tel. 094 318 37 92              tel. kom. 500609764
rozpoczêcie zajêæ: 02.10.2006 r.

UCZ SIÊ Z NAMI - ZAPRASZAMY!

INFORMACJA

Dyrektor Gminnego Przedszkola w
Tychowie informuje, ¿e od wrze�nia
2006r. zawieszone zostanie przyjmowa-
nie do przedszkola dzieci, których rodzi-
ce  zalegaj¹ w op³atach, do momentu ich
uregulowania.

Podziêkowanie

So³tys so³ectwa Stare Dêbno dziêkuje w
imieniu organizatorów festynu so³eckiego or-
ganizowanego  12 lipca br. na boisku sporto-
wym w Starym Dêbnie firmie Friedrichs Pol-
ska za finansowe wsparcie imprezy i  Pio-
trowi i El¿biecie Serafinom za ufundowa-
nie nagród do konkurencji.


