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Nowy wóz!
18 wrze�nia br. Stacja Joanitów w Ty-

chowie wzbogaci³a siê o nowy samochód
marki Ford Fusion. Przekazanie samocho-
du nast¹pi³o przed budynkiem Gminnego
O�rodka Kultury w Tychowie, gdzie spo-
tkali siê przedstawiciele w³adz gminy Ty-
chowo - Jerzy ¯uk oraz Krystyna Do-
brzañska w asy�cie  kierownika GOPS
Micha³a Walkusza i pracownic Stacji Jo-
anitek z przedstawicielami strony niemiec-
kiej - Juli¹ Rohe i jej towarzyszem. Samo-
chód by³ prezentem od niemieckiej Stacji Die
Johanniter. Podczas skromnej uroczysto-
�ci wójt gminy Tychowo otrzyma³ kluczyki
do samochodu, które przekaza³ kierowni-
kowi GOPS, a ten z kolei pracownicom Sta-
cji Joanitek

Uwaga rolnicy!
Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy

Spo³ecznej w Tychowie zaprasza wszyst-
kich rolników z terenu Gminy Tychowo, któ-
rych gospodarstwo rolne dotkniête zosta³o
skutkami suszy, do sk³adania wniosków o jed-
norazow¹ pomoc w formie zasi³ku celowe-
go, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15
pa�dziernika 2006 r., w siedzibie GOPS w
Tychowie, przy ul. Wolno�ci 7. Wnioski mo¿-
na pobraæ osobi�cie lub drog¹ internetow¹,
w formie pliku do �ci¹gniêcia ze strony Urzê-
du Gminy Tychowo: http://ug.tychowo.ibip.pl.
Wszelkich informacji na temat procedury ubie-
gania siê o wymienione �wiadczenia udziela-
j¹ pracownicy GOPS pod numerem tel. (094)
31 15 674 lub 31 15 676.

Redakcja "Tychowskich Wie�ci" uprzej-
mie informuje, ¿e zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. w
sprawie szczegó³owych warunków realiza-
cji programu pomocy dla gospodarstw rol-
nych w celu z³agodzenia skutków suszy (DZ.
U. z dnia 31 sierpnia 2006r.),  na podstawie
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
¿e ww. pomoc zostanie udzielona rodzinie
rolniczej, je¿eli co najmniej jedna osoba w tej
rodzinie jest rolnikiem i podlega ubezpiecze-
niu spo³ecznemu dla rolników b¹d� je¿eli w
gospodarstwie rolnym straty - oszacowane
przez komisjê powo³an¹ przez wojewodê -
wynosz¹ �rednio powy¿ej 30%.

Pomoc zostanie udzielona jednorazowo,

w formie zasi³ku celowego udzielanego na
zasadach okre�lonych w ustawie o pomocy
spo³ecznej, przez kierownika o�rodka pomo-
cy spo³ecznej, w drodze decyzji administra-
cyjnej wydawanej z upowa¿nienia wójta.

Rodzinie rolniczej, która prowadzi gospo-
darstwo rolne o powierzchni do 5 ha u¿yt-
ków rolnych, przys³uguje pomoc w wy-
soko�ci 500 z³, natomiast powy¿ej 5 ha -
1 000 z³.

Pomoc zostanie zwiêkszona o 392 z³ w
przypadku rodziny rolniczej prowadz¹cej go-
spodarstwo rolne, w którym utrzymuje siê
byd³o, kozy lub konie i je¿eli szkody spowo-
dowane susz¹ wynosz¹ powy¿ej 30%.

Powy¿sze kryteria odnosz¹ siê tak¿e do
rolników samotnie gospodaruj¹cych.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê o godz. 11.00
Msz¹ �w. w ko�ciele parafialnym w Tycho-
wie, podczas której po�wiêcono wieñce do-
¿ynkowe i chleb. Po mszy orszak do¿ynko-
wy przejecha³ na stadion sportowy. Pierw-
sze jecha³y bryczki z wójtami, burmistrzami i
starost¹ powiatowym, potem jecha³ zespó³
Rado�æ w asy�cie Regionalnej Kapeli Solnej i
Starostowie Do¿ynek. Par¹ Powiatowych
Starostów Do¿ynek byli w  tym roku  Gra¿y-
na i Rados³aw Romejko, asystowali im sta-
rostowie z ka¿dej gminy i miasta powiatu bia-
³ogardzkiego: gm. Bia³ogard reprezentowali
Maria Dankowska i  Adam Bartman, mia-
sto Bia³ogard -   Anna i Julian Fijo³, Miasto i
Gminê Karlino - Maria Wi�niewska i  Wal-

demar Turowski, gm. Tychowo -   Magda-
lena i  Mariusz Broda. Na stadionie uroczy-
sto�ci rozpocz¹³ obrzêd do¿ynkowy pt.: "Jak
to drzewiej bywa³o",  który  zosta³ przepro-
wadzony przez Dru¿ynê Trzyg³owa ze
Szczecina. Obrzêd pokazywa³, jak �wiêto
plonów by³o rozpoczynane w czasach wcze-
snos³owiañskich. Po oddaniu czci Tryg³awo-
wi - s³owiañskiemu bogowi, od którego imie-
nia wziê³a siê nazwa naszego g³azu narzu-
towego. Igor - Wojewoda Dru¿yny poda³
przedstawicielom miast i gmin naszego po-
wiatu róg z miodem, by wspólnie wznie�li toast
w podziêce za tegoroczne i za pomy�lno�æ

Dokoñczenie na str. 2

Do¿ynki Powiatowe

Apel
Pracownice Stacji Joanitek w Tychowie

zwracaj¹ siê z uprzejm¹ pro�b¹, a jednocze-
�nie apelem do mieszkañców naszej gminy o
zwrot wypo¿yczonego ze stacji sprzêtu me-
dycznego. Wiemy, ¿e nie wszyscy Pañstwo
z niego korzystaj¹, a nam wci¹¿ przybywa
potrzebuj¹cych. Mamy nadzieje, ¿e zrozumiej¹
Pañstwo zaistnia³¹ sytuacjê, poniewa¿ nie-
dawno sami byli�cie w potrzebie.
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przysz³ych zbiorów. Wraz z nimi toast wznie�li
nasi go�cie z Niemiec -  burmistrz i przewod-
nicz¹cy Rady Miasta Burg Stargard i przed-
stawiciele powiatu partnerskiego Neu Stre-
litz. Potem starostowie do¿ynek przekazali
chleb staro�cie powiatowemu i poszczegól-
nym wójtom i burmistrzom, a po oficjalnym
otwarciu i przywitaniu go�ci wyruszyli wspól-
nie, by podzieliæ siê chlebem ze spo³eczno-
�ci¹ lokaln¹ t³umnie przyby³¹ na festyn. Tra-
dycyjnie wieñce do¿ynkowe o�piewa³a ty-
chowska Rado�æ, nie szczêdz¹c pochwa³,
jak i s³ów konstruktywnej krytyki pod adre-
sem w³odarzy powiatu i poszczególnych
gmin. Potem starosta wraz z wójtami i burmi-
strzami wrêczy³ rolnikom statuetki "Rolnik
Roku 2006", w�ród wyró¿nionych znale�li
siê rolnicy z gminy Bia³ogard -  Jolanta i  Jan
G³uszczak, Krzysztofa i Adam Bartman, Da-
nuta i Wies³aw Czêpiñski, Iwona i Damian Ja-
b³oñski, Henryka i Janusz Mazik, miasta Bia³o-
gard - Anna i Julian Fijo³,  Zbigniew Rudziñski,
miasta i gminy Karlino -  Maria Wi�niewska,
Waldemar Turowski, Stanis³aw Jamro¿, Ma-
rek Klepuszewski, Pawe³ Marcinkowski, gmi-
na Tychowo -  Ewa i  Andrzej Bartczak, Anna
i Wies³aw Nowak, Katarzyna i Daniel J¹cz-
kowski, Wies³awa i Zdzis³aw Zienkiewicz,
Bo¿ena i Stanis³aw Janus, Helena i Ryszard
Janus, Anna i Witold Rydzkowski, Danuta i
Janusz Wo�nica, Magdalena i Mariusz Broda,
rodzina pañstwa K³osowskich,   Rados³aw
Romeyko, Wies³aw Zawi�lak,  Marian Mo-
chocki,  Mateusz Michaliszyn, Franciszek
Ko�ka. Niestety nie wszyscy rolnicy mogli
odebraæ statuetki, poniewa¿ pogoda w dniu
do¿ynek dopisa³a i zamiast wspólnie z nami
�wiêtowaæ, musieli ciê¿ko pracowaæ. Oficjal-
na czê�æ uroczysto�ci zosta³a zakoñczona
podpisaniem aktu o wspólnym Partnerstwie
pomiêdzy gmin¹ Tychowo a Miastem Burg
Stargard.

Potem rozpocz¹³ siê Turniej Miast i Gmin
powiatu bia³ogardzkiego. Podczas turnieju naj-
wiêcej emocji budzi³a konkurencja "pewna -
r¹czka", w której w³odarze gmin i miast mu-
sieli wykazaæ siê niezwyk³¹ sprawno�ci¹
przy nalewaniu wody z kieliszka do butelki.
Walka pomiêdzy poszczególnymi gminami i

Do¿ynki Powiatowe
miastami by³a wyrównana i dopiero rozstrzy-
gniêcie koñcowych konkurencji pozwoli³o
wy³oniæ zwyciêzcê. Pierwsze miejsce zajê³a
gmina Tychowo, pokazuj¹c tym samym, kto
podczas tegorocznych do¿ynek rz¹dzi, dru-
gie miejsce zajê³a gmina Bia³ogard, na trzecim
miejscu uplasowa³o siê miasto i gmina Karli-
no, a poza podium znalaz³o siê miasto Bia³o-
gard. Podczas festynu publiczno�æ mia³a oka-
zjê obejrzeæ równie¿ wystêpy artystyczne
Kapeli Solnej, Kapeli Adamczyków, Kapeli
Swaty oraz naszego lokalnego zespo³u  -
Rado�ci. Publiczno�æ mog³a równie¿ podzi-
wiaæ przygotowane specjalnie dla niej przez
Wojów z Dru¿yny Trzyg³owa pokazy walk,
szyku bojowego, ataków berserkera. W obo-
zie mo¿na by³o spróbowaæ oryginalnego pie-
czonego podp³omyka, obejrzeæ broñ i zbrojê
wojów i prowadziæ konwersacjê nt. historii
S³owian i Wikingów.

Rozstrzygniêto tak¿e konkurs na naj³ad-
niejszy wieniec do¿ynkowy. Wieñce ocenia-
³a Komisja Sêdziowska w sk³adzie: Barbel
Bredemeier, Hartmut Rose, Dieter Lips, Chri-
stoph Poland, Halina Wittwer. Jury postano-
wi³o przyznaæ I miejsce i nagrodê w wysoko-

Dokoñczenie ze str. 1
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równie¿ stoiska ZDR Bia³ogard, maszyn rol-
niczych New Holland, firm oferuj¹cych ubez-
pieczenia rolnicze, piekarni, Spó³dzielni mle-
czarskiej z Bia³ogardu oraz firmy kosmetycz-
nej. Smakosze domowych wypieków mogli
znale�æ co� dla siebie, odwiedzaj¹c stoiska:
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie oraz
Amicusa, które oferowa³y ciasta oraz gor¹ce
napoje. By³o równie¿ mnóstwo atrakcji dla
dzieci - zabawki, wata cukrowa, lody oraz
ma³pi Gaj, przeja¿d¿ki quadem, samochodo-
wa strzelnica oferowane przez m³odzie¿ sek-
cji LOK Bia³ogard. Du¿¹ popularno�ci¹ cie-
szy³y siê równie¿ ko³o fortuny i loteria fanto-
wa. Mo¿na by³o wygraæ m.in. telewizor, ka-
napy, rower, mikser elektryczny, expres do
kawy i wiele innych nagród. Fanty ufundo-
wali lokalni przedsiêbiorcy, firmy i rolnicy, za
co serdecznie dziêkujemy.

Atrakcj¹ wieczoru by³ d³ugo wyczekiwa-
ny wystêp zespo³u cygañskiego Bogdana
Trojanka & Terne Roma ze Szczecinka, który
porwa³ do tañca zgromadzon¹ publiczno�æ.
W ciemno�ciach niezwykle atrakcyjnie wy-
pad³ pokaz Dru¿yny Trzyg³owa -  "P³on¹ce
miecze".

Potem odby³a siê zabawa taneczna przy
akompaniamencie zespo³u Fortel z Grzmi¹cej.
Chcieli�my podziêkowaæ wszystkim darczyñ-
com fantów loteryjnych i wszystkim osobom
i firmom, które pomog³y w organizacji impre-
zy, czê�æ z nich ujawniamy na ³amach na-
szego miesiêcznika: Barbara Grubska, Zbi-
gniew Doroñ, Ewa Podstawka, Marzena Maj-
cher, Mariusz Augustyniak, Barbara Giedrojæ,
Agata Czarnecka, Barbara Ziomek, Tamara
�wi¹tczak, Zdzis³aw ¯y³ka - Gryf Wet, Bar-
bara £owkis, Urszula Fornalczyk, Halina We-
so³owska,  Maria Mo¿d¿yñska, Jadwiga Ma-
tejko, Bo¿ena Milart, Lilla Marczyk, Ewa Kret,
Edyta Kocaba, Firma "Iwagrol", Renata Mat-
czyñska i Arla Foods, Axel Wechsler Pom-
mernfisch, Posterunek Policji w Tychowie,
Halina Cegie³ka, Dariusz Murawski - Firma
TREND, Robert Wojnarowski, Pawe³ Przy-
bysz, Wies³aw Gandurski, Maria Broda, Ma-
riusz Broda, Pañstwo K³osowscy, Wies³awa
i Zdzis³aw Zienkiewicz, Antoni Chrapoñski,
Stanis³aw Soliñski, Daniel J¹czkowski, Zdzi-
s³aw J¹czkowski, Andrzej Zdoliñski, bracia
Mochoccy, Piotr Raczyñski, Henryk Piuto, Ja-
nusz Wo�nica - PAKK 94, Stanis³aw Tabaka,
Jerzy Margiel, Stanis³aw Leszko, Arkadiusz
Korolak, Gorzelnia w Tychowie, Irena i Ste-
fan Furmanek, Witold Rydzkowski, Jerzy Pa-
³ubicki, Aleksander Dêbny, Witold Witkowski,
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum
w Tychowie - szczególnie obs³udze gimna-
zjalnej kuchni.

Festyn w Sadkowie
W sobotê 26 sierpnia w na terenie rekre-

acyjno-sportowym Sadkowie odby³ siê festyn
"Sadkowskie po¿egnanie wakacji", organizo-
wany przez Radê So³eck¹ w Sadkowie.

Dla dzieci i m³odzie¿y zorganizowano
wiele konkursów: na naj³adniejsz¹ piosenkê,
na najlepszy taniec, na naj³adniejszy wiersz,
bieg w workach, bieg ch³opców i dziewcz¹t,
w których nagrodami by³y przybory szkolne.
W ten sposób Rada So³ecka wysz³a naprze-
ciw oczekiwaniom m³odzie¿y szkolnej oraz
rodziców. Równie¿ doro�li znale�li co� dla
siebie, gdy¿ zorganizowano dla nich konku-

rencje: pchniêcie kul¹, rzut wa³kiem, w któ-
rych tak¿e przewidziano nagrody. Wszyscy
uczestnicy mogli skosztowaæ kie³basek z grilla
oraz napojów bezalkoholowych. Festyn zo-
sta³ zakoñczony dyskotek¹ dla dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej. Niestety pogoda nie dopisa³a
i organizatorzy musieli nieco przy�pieszyæ z
programem, aby zd¹¿yæ przed deszczem.
Mimo to impreza zakoñczy³a siê powodze-
niem.

Organizatorzy festynu sk³adaj¹ serdecz-
ne podziêkowania dla pañ:  Ma³gorzaty Maj-
cher, El¿biety Baruchy, Bogumi³y Szczêsno-
wicz, Agnieszki Rêkas, Aliny Mycio, Pana
Marcina Pluskoty.

�ci 500 z³  miastu Bia³ogard, II miejsce i nagro-
dê w wysoko�ci 300 z³ so³ectwu Rogowo, III
miejsce i nagrodê w wysoko�ci 200 z³ so³ec-
twu Lulewice. Pozosta³e wieñce, które nie
znalaz³y siê na podium, równie¿ zosta³y na-
grodzone.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê
"Najwiêkszy Kogut w IV Rzeczypospolitej" -
14-metrowa dmuchana zje¿d¿alnia i towarzy-
sz¹cy mu delfin po³ykaj¹cy dzieci, które po
up³ywie okre�lonego czasu  wraca³y oczy-
wi�cie ca³e i zdrowe do swoich rodziców.

Podczas festynu mo¿na by³o odwiedziæ
stoiska miast i gmin, na których wystawione
by³y produkty lokalnych przedsiêbiorców, jak
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Wystawa w Galerii
 1 pa�dziernika br. w galerii w

Gminnym O�rodku Kultury w Tycho-
wie nast¹pi otwarcie wystawy przed-
stawiaj¹cej historiê Modrolasu.

Bêdzie mo¿na obejrzeæ ekspo-
naty, dokumenty i fotografie ze   Sta-
lagu Luft IV.

Galeria czynna bêdzie od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 15.00.

Zapraszamy!

Wakacje w Sadkowie

So³ectwo Sadkowo równie¿ bra³o udzia³
w programie "Po¿yteczne Wakacje 06". W
ramach programu zorganizowano dla dzieci i
m³odzie¿y wiele atrakcji. Mogli aktywnie spê-
dzaæ czas wolny, bior¹c udzia³ w organizo-
wanych pieszych i rowerowych wyciecz-
kach po okolicznych zabytkach przyrody, jak
równie¿ w wyjazdach do kina.

W ramach zajêæ m³odzie¿ szkolna pomo-
g³a tak¿e ludziom starszym przy uporz¹dko-
waniu ogródków przydomowych. Ponadto
wszyscy uczestnicy projektu spêdzali czas
w �wietlicy, gdzie m.in. rysowali, grali w ping

- ponga oraz gry planszowe pod czujnym
okiem pani �wietlicowej. Podczas tych zajêæ
dzieci i m³odzie¿ rozwija³y swoje zdolno�ci
poznawcze i logicznego my�lenia, jak rów-
nie¿ umiejêtno�ci spo³eczne. Na zakoñczenie
projektu dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej zosta-
³y zorganizowane konkursy: na najciekaw-
szy rysunek, naj³adniej zarecytowany wiersz
i najlepiej wykonan¹ piosenkê. Ca³o�æ "Wa-
kacji w Sadkowie" zwieñczy³o ognisko z na-
pojami i kie³baskami.

Poprzez realizacjê ww. programu w�ród
dzieci i m³odzie¿y odkryli�my ich zdolno�ci.
Rozwinêli�my w nich postawy i umiejêtno�ci
spo³eczne.

Nowe
o�wietlenie uliczne

Jeszcze w tym roku w 11 miejscowo-
�ciach naszej gminy dobudowane zostan¹
lampy o�wietlenia drogowego. S¹ to nastê-
puj¹ce miejscowo�ci:
- Gi¿a³ki - 1 punkt w �rodku miejscowo�ci,
- Smêcino -1 punkt przy �wietlicy �rodowi-

skowej,
- Kowalki - 2 punkty na wje�dzie od strony

Warnina,
-  We³dkówko - 4 punkty obejmuj¹ce ca³¹ miej-

scowo�æ,
- Dobrowo Kolonia - 2 punkty w drugiej czê-

�ci miejscowo�ci,
- Dobrowo - 2 punkty na drodze do ko�cio³a,
- Trzebiec - 3 punkty na drodze do Wicewa,
- Wicewo  - 4 punkty na drodze przy obiek-

tach po by³ym gospodarstwie i na drodze
przy gorzelni,

- Borzys³aw - 2 punkty na drodze biegn¹cej
przez teren gospodarstwa rolnego,

- Sadkowo - 1 punkt przy �wietlicy wiejskiej,
- Tychowo - 7 punktów przy ulicy Norwida,
- B¹bnica  - 1 punkt w �rodku miejscowo�ci.

S¹ jeszcze miejscowo�ci, które wyma-
gaj¹ do�wietlenia i sukcesywnie bêdzie ono
uzupe³niane, a dotyczy to: We³dkowa, S³a-
womierza, kolonii Osówko, Starego Dêbna -
szosa po³czyñska, kolonii Sadkowo, kolonii
Borzys³aw, czê�ci miejscowo�ci Motarzyn,
kolonii Drzonowo, czê�ci miejscowo�ci Ko-
walki, gdzie jest najwiêkszy problem z uwagi
na rozleg³¹ koloniê oraz miejscowo�ci Reto-
wo, S³onino, Bukówko. Dobudowa punktów
o�wietlenia ulicznego w wiêkszo�ci wymie-
nionych miejscowo�ci jest bardzo kosztow-
na, z uwagi na brak sieci energetycznej bie-
gn¹cej wzd³u¿ drogi, st¹d realizacja tych za-
dañ nast¹pi w pó�niejszym terminie.

Nowe zadania
inwestycyjne

Obecnie trwaj¹ prace projektowe nad
opracowaniem dokumentacji, która pos³u¿y
Gminie do zdobywania pieniêdzy na ich reali-
zacjê. Dotyczy to m.in.:
� Budowy nawierzchni drogi i chodników
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, tak¹ jak
kanalizacja deszczowa i o�wietlenie uliczne
na tychowskich ulicach: Lipowa, Brzozowa,
Bukowa, Topolowa, Polna, Parkowa i Mickie-
wicza,
� Budowy stadionu przyszkolnego na ulicy
Mickiewicza w Tychowie,
� Budowy remizy stra¿ackiej ze �wietlic¹ wiej-
sk¹ w Dobrowie,
� Remontu kapitalnego budynku po by³ej szko-
le w Kowalkach,
� Budowy drogi dojazdowej w Kowalkach,
� Budowy szatni w Szkole Podstawowej w
Tychowie,
� Przebudowy sali widowiskowej w O�rodku
Kultury w Tychowie,
� Przebudowy ogrzewania Zespo³u Szkó³ w
Dobrowie,
� Budowy parku rekreacji i sportu w Dobro-
wie,
� Rekultywacji wysypiska �mieci w Warninie.
W zamiarach inwestycyjnych jest równie¿
zakup samochodu po¿arniczego dla OSP Ty-
chowo.

Niez³e wyzwanie na najbli¿szy okres, je-
�li  wiemy, ¿e jest to rozwi¹zanie tylko czê�ci
problemów, jakie zg³aszaj¹ mieszkañcy na-
szej Gminy.

Problemy
z komunikacj¹

Z dniem 1 wrze�nia 2006r. firma "Con-
nex" z Ko³obrzegu przesta³a obs³ugiwaæ
nasz¹ gminê, zachowuj¹c sobie jedynie
najbardziej dochodowe trasy. Wychodz¹c
naprzeciw zaistnia³ej sytuacji, Wójt Gminy
zaproponowa³ pozosta³ym przewo�nikom
rozwa¿enie mo¿liwo�ci obs³u¿enia pozo-
stawionego przez "Connex" terenu. Nie
jest to proste, poniewa¿ niewielu pasa¿e-
rów mia³y zawsze autobusy na tych tra-
sach. Firma kalkuluje swoje kursy przy-
najmniej na minimalny zysk, dlatego roz-
wa¿a mo¿liwo�æ uruchomienia w najbli¿-
szym czasie komunikacji pasa¿erskiej tyl-
ko raz b¹d� dwa razy w tygodniu.

Od lipca w�ród naszych mieszkañców
trwaj¹ dyskusje na temat cen wody i �cie-
ków. Ma³o kto pamiêta, ¿e na ³amach naszej
gazety pisali�my ju¿ o tym kilkakrotnie, in-
formuj¹c równie¿ o dop³atach, jakie wpro-
wadzi³a Rada Gminy, aby skutki podwy¿ki
by³y jak najmniej odczuwalne dla naszych
mieszkañców i podmiotów gospodarczych.

Dodatkowe zamieszanie spowodowa-
ne zosta³o  przez pomy³kowe (zani¿one)
wprowadzenie cen wody i �cieków do
okresu rozliczeniowego od stycznia do
czerwca tego roku. Z tego te¿ powodu w
lipcu otrzymali�my wszyscy rozliczenie, w
którym jest dop³ata do zani¿onych cen za
ca³y pó³roczny okres. Sp³atê dop³aty Spó³ka
zaproponowa³a na raty, które nale¿y uzgod-
niæ z pracownikiem Spó³ki p. Piotrem Joñ-
skim. Zamo¿niejszym zaproponowano
wp³atê jednorazow¹ w formie blankietu
zbiorczego.

Wielu mieszkañców naszej gminy do-
da³o ten blankiet do innych pozosta³ych i
wysz³y du¿e kwoty. Ma³o tego, s¹ prze-
ciwnicy prowadzenia wodoci¹gów i kana-
lizacji przez Regionaln¹ Spó³kê i wykorzy-
stuj¹c tê historiê z cenami, wprowadzaj¹

niepotrzebnie dodatkowe zamieszanie, nie
mówi¹c prawdy.

 Kadencja tej rady to jedna z najlepszych
okresów dla samorz¹du tychowskiego. Wy-
konano inwestycje na kwotê prawie 20 mln.
z³otych. £atwo policzyæ, ¿e to rocznie po
oko³o 5 mln z³otych. Sukcesem tej kadencji
jest w³a�nie to, co teraz najbardziej siê kry-
tykuje, a dotyczy  wniesienia aportem do
Spó³ki ca³ego maj¹tku wodno-�ciekowego.

To prawda, ¿e ca³y maj¹tek zosta³ prze-
kazany, ale w zamian za inwestycje, które
zostan¹ wykonane na terenie gminy do koñ-
ca 2009 roku na kwotê ponad 30 mln z³o-
tych.  Bêdzie to skanalizowanie gminy nie-
mal¿e w 90%. W jakim� stopniu przebudo-
wany zostanie system dostarczania wody,
g³ównie poprzez likwidacjê ujêæ wodnych
o z³ych parametrach wydobywanej wody.

Gdyby  Gmina musia³a wykonaæ ten za-
kres inwestycyjny samodzielnie, zak³ada-
j¹c  jednocze�nie finansowanie zewnêtrz-
ne, to potrzebny jest okres 25 do 30 lat.
Je¿eli kto� my�li perspektywicznie, to wie,
¿e by³a to wyj¹tkowa okazja, aby z takich
pieniêdzy skorzystaæ - nawet kosztem
wzrostu cen wody i �cieków.

Dyskusyjne
ceny wody i �cieków
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Sukcesy lekkoatletów
20.09.2006r. na stadionie BKS "Iskra" Bia-

³ogard odby³y siê gimnazjalne mistrzostwa po-
wiatu szkolnej ligi lekkoatletycznej w kategorii
dziewcz¹t i ch³opców. Gimnazjali�ci  z Ty-
chowa odnotowali kilka bardzo dobrych wy-
stêpów, poprawiaj¹c w³asne rekordy ¿ycio-
we i rekordy szko³y. Ch³opcy w klasyfikacji

dru¿ynowej ukoñczyli wystêp na III miejscu.
Dziewczêta w sk³adzie: M.Machciñska, M.
Martysz, J.Pindor, I.Pergande, ̄ .Witczak, P.
Parzuchowska, E.Cacko, R.£owicka, D.Go³u-
chowska, E.Kwieciñska i B.Walaszczyk po-
wtórzy³y wynik z poprzedniego roku i zajmu-
j¹c I miejsce w mistrzostwach powiatu, wy-
walczy³y awans do fina³u wojewódzkiego.
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulu-
jemy.

Gmina sprzedaje
Wójt Gminy Tychowo wykaza³ do sprze-

da¿y ni¿ej wymienione nieruchomo�ci:
- lokal mieszkalny nr 1 o pow. 71,5 m2 po³o¿o-
ny w Gi¿a³kach 1 na dzia³ce nr 119/4 wraz
przynale¿nymi  na dzia³kach nr 119/6 i 119/7 -
cena sprzeda¿y 9.000,00 z³ brutto
- lokal mieszkalny nr 3 o pow. 51,43 m2 po³o-

¿ony w Tychowie przy ul.Bobolickiej 8 na
dzia³ce nr 207/1wraz z pomieszczeniami
przynale¿nymi - cena sprzeda¿y 22.000,00
z³ brutto

- dzia³ka nr 662 o pow. 0,0908 ha w Tychowie
- cena wywo³awcza 8.200,00 z³ brutto

- dzia³ka nr 663 o pow. 0,0905 ha w Tychowie
- cena wywo³awcza 8.200,00 z³ brutto

- dzia³ka nr 704 o pow. 0,1027 ha w Tychowie
- cena wywo³awcza 9.000,00 z³ brutto

- dzia³ka nr 705 o pow. 0,0939 ha w Tychowie
- cena wywo³awcza 8.600,00 z³ brutto

- dzia³ka nr 708 o pow. 0,0966 ha w Tychowie
- cena wywo³awcza 8.800,00 z³ brutto

- dzia³ka nr 709 o pow. 0,1002 ha w Tychowie
- cena wywo³awcza 8.900,00 z³ brutto

- dzia³ka nr 710 o pow. 0,0902 ha w Tychowie
- cena wywo³awcza 8.200,00 z³ brutto

INFORMACJA WÓJTA  GMINY  TYCHOWO
z dnia 19 wrze�nia 2006 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 34 poz. 242) podaje siê do wiadomo�ci
informacjê o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w
ka¿dym okrêgu  wyborczym  oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tychowie ustalo-
nych przez Radê Gminy Tychowo uchwa³¹ nr XXXIX/334/06 z dnia 31 maja 2006 roku w celu
przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Tychowo, Rady Powiatu w Bia³ogardzie i Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego.

Nr okrêgu 
wyborczego 

                       
                           Granice okrêgu wyborczego 

 Liczba            
mandatów  
w okr. wyb. 

1.  gmina - miejscowo�æ: Nowe Dêbno, Osówko, Rudno,  S³awomierz, Stare 
Dêbno,Trzebiec, Wicewo . 

1 

2.  gmina - miejscowo�æ; Doble, Li�nica, Motarzyn, Sadkowo,  Zastawa,¯ukówek. 1 
3.  gmina – miejscowo�æ; Buczki, Dziêcio³owo, Pob¹dz, Smêcino, Solno, Tyczewo, 

We³dkowo, We³dkówko. 
1 

4.  gmina - miejscowo�æ: Czarnkowo, Drzonowo Bia³ogardzkie, Gi¿a³ki, Ko�cianka, 
Kowalki, Warnino. 

1 

5.  gmina - miejscowo�æ; Borzys³aw, Bukowo, Podborsko, Trzebiszyn, Retowo, 
Roz³azino, Modrolas. 

1 

6.  gmina – miejscowo�æ; Kikowo, Krosinko, Tychowo - ulice; Adama Mickiewicza, 
Bia³ogardzka, Cypriana Kamila Norwida, Dolna, Dworcowa, Jana  
Kochanowskiego, Juliusza S³owackiego, Kolejowa, Koszaliñska, Ko�cielna, 
Po³czyñska, Szczecinecka. 

 
3 

7.  gmina - miejscowo�æ: B¹bnica,  Dobrochy, Tychowo - ulice;  Akacjowa, 
Bobolicka, Brzozowa, Bukowa, Ja�minowa, Klonowa, Leona  Mroczkiewicza, 
Le�na, Parkowa,  Polna, Topolowa, Wolno�ci. 

 
3 

8.  gmina - miejscowo�æ:, Bukówko, S³onino, Zaspy Wielkie. 2 
9.  gmina – miejscowo�æ: Dobrowo, Dobrówko, G³uszyna, Skarszewice, 2 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Tychowie znajduje siê w budynku Urzêdu Gminy w
Tychowie, ul. Bobolicka 17, tel. 094-3115-130

WÓJT  GMINY TYCHOWO
Jerzy ¯uk

Wakacje
z ekologi¹ na Ty

W ramach programu "Po¿yteczne
Wakacje 06" Rada So³ecka w Pob¹dzu
z³o¿y³a wniosek do FWW i zdoby³a �rodki
na zorganizowanie pó³kolonii i tu bardzo
dziêkujemy p. M. Broda za pomoc. W cza-
sie dwóch tygodni dzieci i m³odzie¿ z so-
³ectwa Pob¹dz skorzysta³y z wielu przy-
gotowanych atrakcji. Spotka³y siê ze stra¿-
nikiem gminnym  Z. Starzyñskim i  J. Balce-
rowicz, którzy przeprowadzili pogadankê
na temat selektywnej zbiórki �mieci, bez-
pieczeñstwa podczas wakacji, przygoto-
wali dla dzieci konkursy i rebusy. W ra-
mach zajêæ dzieci przygotowa³y samodziel-
nie plakaty i ulotki, które rozda³y mieszkañ-
com, przeprowadzi³y zbiórkê �mieci. Ze-
brane odpady pos³u¿y³y do wykonania prac
plastycznych, wykonane prace by³y bar-
dzo ³adne, dlatego te¿ wszystkie zosta³y
nagrodzone. Dwukrotnie odby³ siê wyjazd
do kina, wokó³ �wietlicy dzieci zasadzi³y
krzewy ozdobne i sad. Na zakoñczenie
odby³ siê wystêp przygotowany przez
dzieci i m³odzie¿ pod opiek¹  M. Tomczyk.
Projekt podsumowa³ Jerzy ̄ uk Wójt Gminy
Tychowo i Genowefa Kuczmera so³tys
So³ectwa Pob¹dz.

Wszystkim, którzy przybyli na podsu-
mowanie projektu, serdecznie dziêkujemy.
Dziêkujemy  Paw³owi Mroczkowskiemu
w³a�cicielowi sklepu komputerowego "En-
ter" w Koszalinie za ufundowanie monito-
ra dla �wietlicy w Pob¹dzu i Z. Starzyñ-
skiemu za pozosta³e podzespo³y. Przeka-
zany komputer sprawi³ dzieciom wiele ra-
do�ci.

So³tys so³ectwa Pob¹dz
Genowefa Kuczmera
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"Mundurowi" czytaj¹
14 wrze�nia 2006 r. na pro�bê Przedszkola Gminnego w Tychowie, w ramach akcji "Ca³a

Polska czyta Dzieciom" nasz dzielnicowy asp. Mariusz Augustyniak i stra¿nik gminny
Zbigniew Starzyñski, czytali wybrane bajki. Przeprowadzili równie¿ pogadankê, w formie
zabawy, obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: "Bezpieczeñstwo na drodze", "Podstawo-
we znaki drogowe" i "Jak unikaæ kontaktów z obcymi osobami". Odby³ siê te¿ pokaz
sprzêtu policyjnego, który wzbudzi³ wielkie zainteresowanie w�ród maluchów.

W ramach akcji "Bezpieczna droga do szko³y" w szko³ach podstawowych w Tychowie
oraz Dobrowie przeprowadzono pogadanki z uczniami w zakresie bezpiecznego poruszania
siê po drogach  i przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Harcerze
s¹ w�ród nas

Od maja 2006 roku przy Zespole Szkó³
w Dobrowie powstaje dru¿yna harcerska,
której opiekunem - dru¿ynowym jest p.
Monika Falana. Harcerstwo zaczyna siê
cieszyæ coraz wiêkszym zainteresowa-
niem w naszej placówce. Na chwilê obec-
n¹ mamy trzy zastêpy, na czele których
stoj¹ Zastêpowi, mamy te¿ Radê Dru¿yny,
Sekretarza, Kronikarza, Skarbnika oraz
dwóch cz³onków w HSI - Harcerskiej S³u¿-
by Informacyjnej.

Przysz³e harcerki i jeden harcerz po-
znaj¹ tajniki dzia³ania ZHP, poznaj¹ prawo
harcerskie, bawi¹ siê wspólnie i �piewa-
j¹. Na pocz¹tku lipca dru¿ynowa zorgani-
zowa³a wyprawê rowerow¹ po lesie
(opiekunami byli M. i R. Falanowie). Oso-
bami wspieraj¹cymi i anga¿uj¹cymi siê w
organizacjê wyjazdu byli: Pan Le�niczy
Andrzej Lubiniecki, Pani Anna Rydzkow-
ska - GS Tychowo oraz Pani Irena Furma-
nek. Dziêkujemy serdecznie za sponso-
ring kie³basek na ognisko i wody mineral-
nej, a Panu Le�niczemu za zapoznanie z
terenem i dobr¹ organizacjê w lesie.

Wyprawa odby³a siê pod has³em "Har-
cerz mi³uje przyrodê i stara siê j¹
poznaæ" i wspaniale zintegrowa³a m³o-
dych harcerzy.

Mistrzostwa
�wiata w Karaoke

W dniach 8 - 10 wrze�nia br.  na promie
M/S Galaxy odby³y siê Mistrzostwa �wiata w
Karaoke. Bra³a w nich udzia³ tychowianka -
Katarzyna Ostrysz, która wraz z koleg¹ re-
prezentowa³a Polskê.

Przes³uchania konkursowe trwa³y dwa
dni, wziê³o w nich udzia³ ponad 70 uczestni-
ków �piewaj¹cych w ró¿nych jêzykach m.in.
po szwedzku, angielsku, chiñsku, w tajskim,
malezyjskim, estoñskim, no i oczywi�cie pol-
skim. Nasza Kasia zajê³a 15 miejsce.

Gratulujemy i mamy nadziejê, .¿e zakwa-
lifikuje siê w przysz³ym roku na kolejne mi-
strzostwa, które odbêd¹ siê w Tajlandii i zwy-
ciê¿y.

Nowy Kierownik

W GOPS-ie mamy nowego kierowni-
ka - zosta³ nim wy³oniony w drodze kon-
kursu  Micha³ Walkusz.

Gratulujemy i ¿yczymy wielu sukce-
sów i satysfakcji z pracy.

Druk i redakcja techniczno-graficzna Wydawnictwo Feniks, 75-604 Koszalin, Zwyciêstwa 137/139, tel. 094 3 427 922
"Tychowskie Wie�ci" redaguj¹: Jerzy ¯uk i Rajmund Wasiak

Nasza Biblioteka
Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo w ramach Programu Operacyjnego

"Promocja Czytelnictwa" (zadanie objête mecenatem pañstwa), na w³asny
wniosek, uzyska³a dotacjê Ministerstwa kultury na zakup nowo�ci wydawni-
czych. Za kwotê 6 130,00 z³ zakupiono blisko 300 egzemlarzy wydawnictw
informacyjnych, literatury fachowej, beletrystyki dla doros³ych i dzieci. Ksiêgo-
zbiór udostêpniony jest od poniedzia³ku do pi¹tku  w godz. 9.00 - 17.00. Za-
praszamy do korzystania z naszych zbiorów.


