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WIELKA ORKIESTRA
W TYCHOWIE
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy składa podziękowania dla
prowadzących koncert: A. Wrony i I
Kuzyan, K. Kozłowskiego i P. Mastalerza,
a takŜe Policji, panów z Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej, państwa Drozdowskich,
Joannitek, A. Młynarczyk oraz liczących
pieniądze: J. Chwały, W. Monastyrskiej, A.
Kuśmy. Dziękujemy wolontariuszom,
artystom występującym podczas koncertu i
wszystkim, którzy wzięli udział w XV
Finale WOŚP. Członkowie sztabu WOŚP
przy Szkole Podstawowej w Tychowie
dziękują współorganizatorom akcji
Urzędowi Gminy w Tychowie, szczególnie
p. Rajmundowi Wasiakowi Dyrektorowi
Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w
przygotowaniu i przeprowadzeniu XV
Finału WOŚP w naszej gminie.
Lista sponsorów wspomagających XV

Finał WOŚP:
Arla Foods, Trend, Fridrich,
Pommernfisch, państwo Koczan, W.
Monastyrska, K. Monastyrski, sklep
Bartek, J. Matejko (sklep Jowisz), M.
Rosiak, B. Giedrojć, G. Giedrojć,
I.S.Furmanek, pani Jadzińska, państwo
Radziukowie (Lotto), E. Kret, L. Marczyk,
M. MoŜdŜyńska, H. Wesołowska, B.
Milart, M. Wojciechowska-Majcher, B.
Łowkis, U. Fornalczyk, E. M. Kowalscy,
B. Gołuchowska, B. R. Radziuk (sklep
Beata), Z. Z. Hałaburda, B. Z. Ziomek, B.
Grubska, R. Chwała, W. Kobus, K.
Szyperski, A. W. Rydzkowscy, Sklep
Ararat, A. Turek, A. Z. Doroń, A.
Podstawska, E. Podstawska, Firma Gryf
Wet, E. Wasiak.
Orkiestra zebrała w naszej gminie
13.589,03 zł.

„WYTA
„WYTAŃ CZYLI”
CZYLI” PRACOWNI
PRACOWNIĘ JJĘZYKÓW
ZYKÓW OBCYCH
OBCYCH

Organizatorzy Balu Sylwestrowego w Gimnazjum w Tychowie mogą mieć powody do
satysfakcji. Rodzice zarobili w tym roku 6 505 złotych i 34 grosze, a na poprzednim balu
ok. 5 000 złotych, Wypracowany zysk miał juŜ swoje przeznaczenie przed zabawą.
Rada Rodziców w duŜej części dofinansuje zakup wyposaŜenia do pracowni
językowej, której koszt to przeszło 14 000 złotych.
Przygotowania do zabawy trwały juŜ od piątku. Uczniowie pod opieką pani Wiolety
Garbicz udekorowali salę balową. W kuchni, po raz szósty, pod kierunkiem pani Heleny
Zielińskiej - rodzice przygotowywali smaczne potrawy. Część rodziców upiekła ciasta,
które podawano w trakcie imprezy. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które
zaangaŜowały się w to, Ŝeby bal się udał, a szczególnie paniom: Czesławie Klekockiej,
Małgorzacie Gąsiorowskiej, Marii Szwec, Jolancie Bock, Monice Czarnacie, Wiolecie
Grobelnej, Bogumile Czupie, Renacie Bęczkowskiej, Jolancie Kozłowskiej, Sabinie
Tomalik, Angelice śurawik, Beacie Góreckiej, państwu Teresie i Bogdanowi Zając,
Alicji i Piotrowi Frel. Szczególne podziękowania składam Pani Przewodniczącej Rady
Rodziców Helenie Zielińskiej i jej męŜowi - Januszowi oraz ich synom Radkowi i
Przemkowi absolwentom Gimnazjum w Tychowie. Dziękuję z całego serca: Dariusz
Michalak Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.
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STATYSTYKA
Jak co roku tradycyjnie w styczniu robimy małe
podsumowanie roku ubiegłego. Tak, więc na dzień
31.12.2006r. w gminie zarejestro-wanych mieliśmy
7.188 osób, przybyło nas więc niewiele bo na koniec
2005 roku mieliśmy 7 169 mieszkańców. Na pobyt
czasowy (powyŜej 2 m-cy) zameldowane były 262
osoby tu nas przybyło, gdyŜ w roku ubiegłym
mieliśmy 197 osób. Gminę Tychowo opuściło 7 osób,
ale za to przybyło aŜ 115, jest to znaczny wzrost w
stosunku do roku 2005 roku, kiedy to emigracje
liczyły 4 a migracje 69 osób. Dokumenty toŜsamości
wydano bądź wymieniono 1031 osobom, podczas gdy
w 2005 roku zmiany dokumentu dokonało tylko 723
osoby.
W 2006 roku odnotowano 58 zgonów. Mieszkańcy
gminy zawarli 82 małŜeństwa, w tym 11 małŜeństw w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Tychowie i 34 w
Kościele, podczas gdy w roku 2005 odnotowano 46
związków małŜeńskich. Urodziło się 78 dzieci a
najchętniej przychodziły one na świat w miesiącu
sierpień. Najchętniej bociany przynosiły je do
Tychowa 22 razy, w Dobrowie odnotowano 10 takich
przypadków. Urodziło się 41 chłopców i 37
dziewczynek. Największą popularnością wśród
dziewczynek cieszyło się imię Zuzanna, natomiast
pośród chłopców nie było imion, które rodzice
nadawali w szczególności.
Widzimy, więc tendencję zwyŜkową w zawieranych
związkach małŜeńskich, a co za tym idzie w parze
wzrost liczby urodzeń, bo w 2005 roku mieliśmy ich
61.

„Zimowy Maraton Filmowy”
W dniu 29 stycznia br. rozpoczynamy nasz
„Zimowy Maraton Filmowy”. Pierwszym filmem
będzie „Alex Rider”, projekcja godz. 9.30. Kolejne:
31.01.2007 - „Po rozum do mrówek” film dla
dzieci, godz. 9.30
01.02.2007 - „Statyści” komedia, godz. 16.30
02.02.2007 - „Tupot małych stóp” film dla dzieci,
godz. 9.30
03.02.2007 - „Infiltracje” film akcji, godz. 16.30
04.02.2007 - „Krwawe święta” horror, godz. 16.30
Cena biletu 3 zł.

52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Ferie w GOK
6 lutego br. o godz. 15.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Tychowie odbędą się eliminacje gminne do 52 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych,
pracującej, studentów oraz dorosłych i prowadzony jest w formie czterech turniejów. W
turnieju recytatorskim uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę),
przy czym łączny czas trwania prezentacji nie moŜe przekroczyć 10 minut. W turnieju
poezji śpiewanej mogą brać udział soliści, których repertuar obejmuje 3 utwory
śpiewane i 1 utwór recytowany. W przypadku utworu śpiewanego wykonywane mogą
być wiersze, które zostały opublikowane w ksiąŜkach lub w prasie literackiej.
Uczestnicy mogą wykonywać trzeci utwór z tekstem własnym. Czas trwania całej
prezentacji to 10 minut. Natomiast w turnieju teatrów jednego aktora uczestnicy
przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki, którego czas trwania nie
moŜe przekroczyć 30 minut. W turnieju wywiedzione ze słowa uczestnicy prezentują
dowolny repertuar np. wiersz, monolog literacki, collage tekstów w dowolnej formie.
Czas występu to 7 minut. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeń są dostępne w
Gminnym Ośrodku Kultury u Pana Rajmunda Wasiaka. Chętnych zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie!

W dniach 30 stycznia, 1, 6, 8 luty od godz. 10.00 do
14.00, w pracowni muzycznej „Przystań” (II piętro
GOK) prowadzone będą zajęcia wokalnoinstrumentalne przez instruktora pana Stanisława
Panasiuka. Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki
śpiewu lub gry na instrumentach muzycznych.
Poszukujemy chętnych wśród dzieci z klas I V SP do
nowego zespołu wokalnego.
W dniu 31 stycznia zajęcia koła tanecznego odbędą się
wg następującego grafika:
12.00 - 13.30 - hip hop (dzieci)
13.30 - 15.00 - hip hop (starsi)
15.00 - 16.30 - taniec towarzyski
16.30 - 18.00 - sala (dodatkowy nabór)
W sobotę 3 lutego zajęcia rozpoczną się o godz. 11.00.
Kolejność grup i czas trwania zajęć jw. Na zajęciach
tych zostaną ustalone terminy zajęć w drugim tygodniu
ferii.
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WIEŚCI Z SESJI
To uchwały z 20.12.2006 roku z Sesji:
-w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2007 rok
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Tychowo na 2006 rok
-zmieniająca uchwałę Wieloletniego Plany
Inwestycyjnego na lata 2004-2007
-w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków
dochodów własnych w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Tychowo
-W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia
Gminnego Przedszkola w Tychowie wykonywane
ponad określone podstawy programowe
wykonania przedszkolnego
-w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii, zaszeregowania i
wartości jednego punktu do sporządzenia tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników nie będących
nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum w
Tychowie
-w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii, zaszeregowania i
wartości jednego punktu do sporządzenia tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników nie będących
nauczycielami zatrudnionych w
Szkole
Podstawowej w Tychowie
-w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii, zaszeregowania i
wartości jednego punktu do sporządzenia tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników nie będących
nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w
Dobrowie
-w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii, zaszeregowania i
wartości jednego punktu do sporządzenia tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników zatrudnionych w
Gminnym Ośrodku Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie
-zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia cen i
stawek opłat za zbiorniki zaopatrzenia w wodnej
zbiorowe odprowadzanie ścieków przez
Regionalne Wodociągi i Kanalizację Spółki s.o.o.
w Białogardzie
-w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Tychowo
z sesji w dniu 04.12.06
1/ uchwała w sprawie upowaŜnienia zastępców
przewodniczącego Rady Gminy do podpisywania
poleceń wyjazdu słuŜbowego dla
Przewodniczącego Rady
2/ w spr. wyboru dwóch delegatów do
Stowarzyszenia
Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie
3/w spr. wyboru dwóch delegatów do
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty,
4/ w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy
Tychowo.
Uchwały z sesji 29.12.2006
-Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Tychowo na 2006 rok
-W sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dobrowo
w gminie Tychowo
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,,BĄDŹ BEZPIECZNY”
20 grudnia 2006 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tychowie odbył
się konkurs pt.,, Bądź bezpieczny na drodze i nie tylko”. Zorganizowany przez
Hannę Białek pedagoga szkoły i p. Bogdana Kajszczaka kierownika
posterunku policji.
Konkurs zaszczycili swoją obecnością ElŜbieta Wasiak Wójt Gminy, mł. insp.
Krzysztof Wołkowski - zastępca komendanta powiatowego policji w
Białogardzie, asp.sztab. Jacek Chodań - specjalista d\s nieletnich, dzielnicowy
Robert Hojnor, st. pos. Marcin Wesołowski, Z. Starzyński - straŜnik gminny.
Uczniowie klas I-III sprawdzili swoje umiejętności i zdolności w pracach
plastycznych, natomiast uczniowie klas IV-VI rozwiązywali test wiedzy. We
wszystkich konkurencjach brało udział po troje uczniów z kaŜdej klasy. W czasie,
gdy uczniowie zmagali się w swoich zadaniach, prowadzone były pogadanki i
konkursy dotyczące bezpieczeństwa - przez policjantów i straŜnika gminnego.
Dzieci zdobywały liczne nagrody.
Uczniowie wykazali się nie lada zdolnościami plastycznymi oraz wiedzą, najlepsi
otrzymali atrakcyjne nagrody (kaski, rodwey, gry planszowe), pozostali
otrzymali dostali jako nagrody pocieszenia kamizelki. Ponadto wszyscy
uczniowie otrzymali odblaskowe breloki.
Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom tj. Starostwu Powiatowemu,
Urzędowi Gminy, Firmie Pommernfisch, Annie i Witoldowi Rydzkowskim,
Jackowi Białkowi, Firmie Chemirol, Zbigniewowi Doroniowi. Dzięki waszej
hojności dzieci miały wiele radości i pogłębiły swoją wiedzę na temat
bezpieczeństwa.

ZNIKNĘŁA BĄBNICA
Od 1 stycznia br. przestała funkcjonować nazwa Bąbnica. Miejscowość
ta została włączona w granice administracyjne miejscowości Tychowo.
Na styczniowej sesji radni Rady Gminy Tychowo podejmą uchwałę w
sprawie nadania nazwy dla nowej tychowskiej ulicy
Na stronie www.tychowo.pl
umieszczona została sonda dla
mieszkańców na temat:
“Czy chcesz aby w Tychowie
powstał hipermarket?”
Czekamy na Państwa głosy!

KĄCIK

SATYRYCZNY
Po dość długiej przerwie
prezentujemy nowy cykl
rysunków satyrycznych
Mieczysława
Olechowskiego
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Gminne spotkanie wigilijne
20 grudnia 2006 r. odbyło się coroczne
spotkanie opłatkowe dla osób starszych,
ubogich oraz samotnych organizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tychowie przy wsparciu Tychowskiego Koła
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych. Tym razem z zaproszenia
skorzystała rekordowa liczba gości, gdyŜ na
spotkanie w restauracji „Jutrzenka” przybyło
około 80 osób. Goście spotkali się przy stole
wigilijnym zorganizowanym z produktów
przekazanych przez właścicieli lokalnych
sklepów spoŜywczych oraz firm przetwórstwa
rybnego i produkcji serów. Uroczystość
uświetnił koncert kolęd i pastorałek wykonany
przez dzieci ze SP w Tychowie oraz ze
Świetlicy Środowiskowej TPD w Tychowie,.
Natomiast przedszkolaki wręczyły
zaproszonym, gościom własnoręcznie
wykonane upominki. Wspólny poczęstunek
uprzyjemniał zespół „Radość”.
W imprezie uczestniczyli przedstawiciele
lokalnych władz, które reprezentowali Wójt
Gminy ElŜbieta Wasiak oraz Przewodniczący
Rady Gminy Bronisław Gajewski. Na
spotkaniu obecny był równieŜ proboszcz
Parafii w Tychowie ks. Józef Siemiesz.
Uroczystość otworzył kierownik GOPS
Michał Walkusz, które złoŜył wszystkim
zebranym świąteczne Ŝyczenia a ks. proboszcz

zaprosił gości do podzielenia się
opłatkiem. śyczenia w imieniu
władz i pracowników Urzędu
gminy złoŜyła Pani Wójt i
Przewodniczący Rady Gminy. W
dalszej części uroczystości zebrani
wznieśli noworoczny toast
symboliczna lampką szampana.
Po spotkaniu wszyscy goście
zamiejscowi zostali odwiezieni do
domów specjalnie na tę okazję
zorganizowanymi transportem.
Organizatorzy spotkania składają
serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom: Barbara
Giedrojć - Restauracja
„Jutrzenka”, Witold Rydzkowski
Ferma Drobiu, Pommernfisch,
Friedrichs Polska, Karla Foods,
Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „Mechanik”,
Przedsiębiorstwo „Gryf Wet”,
Zakład Mięsny „Furmanek”,
Sklep SpoŜywczo Przemysłowy
„Jowisz”, Sklep SpoŜywczy
„Bartek”, Koło Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych.

„Dar serca”- bal charytatywny
na rzecz Stowarzyszenia ”Amicus”
13 stycznia w Gimnazjum w Tychowie odbył się bal charytatywny
na rzecz Stowarzyszenia „Amicus” zorganizowany przez Gminne
Przedszkole w Tychowie przy współudziale Gimnazjum w
Tychowie Zarząd Stowarzyszenia ”Amicus” wraz z rodzinami
dotkniętymi niepełnosprawnością dziecka składają
podziękowanie: Maryli Maślak, Dariuszowi Michalakowi,
Radosłoawowi
Jędrzejczykowi, pracownikom Gminnego
Przedszkola w Tychowie, Helenie Zielińskiej -za trud i serce
włoŜone w organizację tego balu by uczestnicy mogli z całą
pewnością orzec Ŝe...był to bal nad balami..
A był on jeszcze uświetniony występem artystycznym
uczestników „Świetlicy zdarzeń i wydarzeń„ z Kowalek pod
kierunkiem Stanisławy Wiewiórskiej Zarząd Stowarzyszenia
dziękuje bardzo.
Podziękowanie i wyrazy wdzięczności ślemy Firmie Trend”,
firmie „Fridrisch” Polska
i wszystkim ofiarodawcom
przedmiotów i usług na aukcję i loterię. Uczestnikom balu
dziękujemy za wsparcie finansowe bo dzięki hojności Wszystkich
z Państwa Stowarzyszeniu “Amicus” przybyła kwota nie lada bo
3830 zł.
Pragniemy przy okazji poinformować mieszkańców gminy iŜ
fundusze które Stowarzyszenie zgromadziło dzięki Wam
pozwoliły w roku 2006 zorganizować integracyjny wyjazd rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu całej gminy do Unieścia
dla 105 osób ,zorganizować 5 wyjazdów na basen dla 173 dzieci z
terenu całej gminy, finansować lekcje logopedii, przy wsparciu
Urzędu Gminy i PFRON Stowarzyszenie zakupiło sprzęt
rehabilitacyjny w który są wyposaŜone sale w hali sportowej przy
Gimnazjum i korzysta z niego młodzieŜ, mogliśmy jeszcze
składać wnioski o dofinansowanie projektów na rok 2007.
Cieszy nas fakt iŜ pomagacie nam dzieląc się z nami tym co
posiadacie. Co by to było gdyby Was nie było?...
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Amicus”- prezes- Zofia Jarzębska

Wieczerza Wigilijna w Sadkowie
16.12.2006r. w Sadkowie na Świetlicy Wiejskiej została
zorganizowana przez mieszkańców Sadkowa „Wieczerza Wigilijna”
dla osób starszych i samotnych. Tradycyjne wigilijne potrawy zostały
przygotowane przez sadkowskie gospodynie. Wieczerzę rozpoczęto
wspólna modlitwą z księdzem wikariuszem. Dzieci przygotowały
program artystyczny. Wszyscy sobie złoŜyli gorące i serdeczne
Ŝyczenia płynące z głębi serca oraz zaśpiewali kolędy.
Uczestnicy poczuli się jak jedna wielka rodzina, panowała serdeczna
atmosfera.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Firma Friedrichs Polska
Doble, M.M. Kowalczyk , K.R. Malec , H. Budzyła , A.W.
Rydzkowscy, Zakład Usługowo Transportowy A. Dębny.
Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom: pani K.
Dobrzańskiej, Księdzu Dariuszowi, Radnemu Rady Powiatu H.
Budzyła oraz przedstawicielowi Rady Sołeckiej panu J. Sawosz.
Serdeczne podziękowania dla osób, które włoŜyły tyle serca w
przygotowanie całej „Wieczerzy Wigilijnej” Organizatorzy!!

3

Nr 1

SPORTOWE WIEŚCI
Rozpoczęły się rozgrywki I edycji Amatorskiej Ligi
Piłki NoŜnej Halowej Tychowo 2007. zgłosiło się
dziewięć zespołów: „Mechanik” Drozdowscy
Tychowo, „Trampkarze „Konfrez” Tychowo,
„Gorzelnia” Tychowo, „Szabel” Osiedle Tychowo, ZSP
„Młode wilki” Tychowo, „Juniorzy” GMLKS Głaz
Tychowo, Ośrodek Wychowawczy Podborsko, „Zryw”
Przydargiń-Głodowa, „Graf” Bukówko. Organizatorem
Turnieju jest GMLKS Głaz a osobami do kontaktu
Arkadiusze: Drozdowski i Jabłoński.

TENIS STOŁOWY

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ
PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
Reprezentacja naszej gminy w ramach
przygotowań do mistrzostw powiatu
uczestniczyły w zorganizowanym
przez nauczycieli wychowania
fizycznego turnieju piłki siatkowej,
który się odbył 21 grudnia 2006r. W
turnieju wystąpiły gimnazja z
Dobrowa, Ustronia Morskiego i
Tychowa. Po bardzo emocjonujących
meczach najlepsi okazali się chłopcy z

tychowskiego gimnazjum
zwycięŜając druŜynę z Dobrowa
3:0 i zespół z Ustronia Morskiego
3:2 Na drugim miejscu uplasowała
się reprezentacja Ustronia
Morskiego, która wygrała mecz z
Dobrowem 3:1 Najlepszym
zawodnikiem turnieju został
Łukasz Bodnar z gimnazjum w
Tychowie

7 stycznia BR. odbyły się Mistrzostwa Gminy Tychowo
w tenisie stołowym w dwóch kategoriach wiekowych:
szkół podstawowych i juniorów. Organizatorem
zawodów był ULKS przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych
I miejsce zajął Hubert Bekisz, II miejsce Daniel
Baranowski, a III miejsce Konrad Kołpak.
Niespodzianką zakończyły się zmagania juniorów, gdyŜ
ponownie I miejsce zajął Hubert Bekisz, pokonując 15
starszych kolegów, natomiast II miejsce przypadło
Grzegorzowi Grzelakowi, a III Karolowi Kołpakowi.
Zwycięzcy otrzymali puchary, a zdobywcy drugich i
trzecich miejsc statuetki.

Lekkoatleci startowali w hali

Inwestycje w toku: budowa boiska w Dobrowie

13 stycznia w Szczecinie zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego, działającego przy ZSP Tychowo, uczestniczyli w zawodach
lekkoatletycznych, organizowanych przez Zachodniopomorski Związek
Lekkiej Atletyki.
Z powodu panującej grypy, wśród zawodników w zawodach wystartowała
tylko trzyosobowa reprezentacja naszej gminy. Podczas zawodów swoje
pierwsze zwycięstwo w tak duŜej imprezie sportowej zanotowała Magdalena
Martysz, zwycięŜając w skoku w dal z wynikiem 4,85 m. W konkursie
pokonała aŜ 25 konkurentek. Rekord Ŝyciowy w biegu na 60 metrów
ustanowił Mateusz Bucki z wynikiem 8,02 s. RównieŜ dobrze w zawodach
spisała się śaneta Witczak, zwycięŜając dwukrotnie w biegu na 60 metrów.
W eliminacjach uzyskała wynik 8,49s, a w finale C poprawiła się na 8,44 s.

OD STYCZNIA STACJA JOANITÓW CZYNNA DŁUśEJ!
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zawiadamia mieszkańców Gminy
Tychowo o zmianie godzin przyjmowania
interesantów, w stacji opieki społecznej „Stacji
Joanitów” mieszczącej się na parterze budynku
GOK Tychowo. W celu zwiększenia dostępności
mieszkańców gminy do usług opiekuńczych,
świadczonych przez pielęgniarki środowiskowe
Stacji, od początku bieŜącego roku ulegają
wydłuŜeniu godziny przyjmowania interesantów.
KaŜdy zainteresowany będzie mógł teraz
odwiedzić Stację Joanitów, codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00 w celu:
- zgłoszenia potrzeby objęcia opieką pielęgniarek,
niepełnosprawnego członka swojej rodziny, w
miejscu jego zamieszkania, w zakresie: wykonania
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codziennej toalety, pomiaru ciśnienia, zmiany
cewnika moczowego, iniekcji doŜylnych, inhalacji,
zmiany opatrunków, podania lub wykupienia leków
w aptece, wykonania niezbędnych zakupów,
- wypoŜyczenia odpowiedniego sprzętu
ortopedycznego lub pomocniczego (wózki
inwalidzkie, kule łokciowe, łóŜka, chodziki,
krzesła toaletowe, glukometry itp.)
- wykonania na miejscu pomiaru ciśnienia
tętniczego, poziomu cukru we krwi, uzyskania
informacji czy wykonania opatrunku.
Kierownik GOPS ma nadzieję, Ŝe zmiany godzin
przyjmowania interesantów przyczyni się do
szerszego korzystania z usług Stacji Joanitów przez
mieszkańców naszej gminy i jednocześnie
informuje, iŜ wszelkie sprawy związane z praca
pielęgniarek w środowisku mogą być zgłaszane
bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla
- Pani Marii Stelmach
za zorganizowanie
i sponsorowanie wieczorku
mikołajkowego
w Dobrowie składają dzieci
z rodzicami.
- Opiekun świetlicy w Pobądzu
dziękuje Państwu Iwonie
i Piotrowi M. za miła
niespodziankę mikołajkową oraz
wszystkim, którzy zaangaŜowali
się w pomoc w przygotowaniu
wigilii dla dzieci.

Nr 1

WÓJT GMINY TYCHOWO
ogłasza konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań:
pn. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Rodzaj zadania: Opieka i pomoc dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Tychowo.
Przedmiotem konkursu są działania związane z zapewnieniem opieki o pomocy dzieciom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie
wyjazdów na basen, zakupu sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, rehabilitację dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy Tychowo.
2. Kwota przeznaczona z budŜetu gminy na realizację zadania wynosi - 8 000,00 zł.
3. Dotacja moŜe być przyznana w wysokości nie przekraczającej 99% kosztów realizacji projektu.
4.Warunki i zasady składania ofert
1). W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Tychowo b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego
przedmiotem konkursu, e) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.
2). Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
3) Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizacje zadania zleconego powinien złoŜyć ofertę zawierającą:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, b) termin i miejsce realizacji zadania, c) kalkulację
przewidywanych kosztów realizacji zadania, d) informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków
finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł o pozyskanie których wystąpił, f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub
nieodpłatnego wykonania zadania.
4) Do oferty, o której mowa w pkt.1 naleŜy dołączyć:
a) kosztorys realizacji zadania, b) aktualny dokument lub uwierzytelniony odpis dokumentu, potwierdzający prawo organizacji do
występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niŜ trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji, d) wykaz zadań podobnych zrealizowanych przez organizację w ciągu ostatnich
dwóch lat, (wykaz nie jest wymagany od organizacji, która powstała w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złoŜenia oferty) e) informację o
posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych organizacji, wskazujących na moŜliwość realizacji zadania, f) oświadczenie o nie działaniu w
celu osiągnięcia zysku.
5). Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o
realizację zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w
umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzenia
sprawozdań realizacji zadania.
5.Termin składania ofert
1). Składanie ofert na realizację zadania następuje do 1 lutego 2007 r do godz. 15.00.
2).Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Oferty składać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Tychowo , ul. Bobolicka 17 , 78-220 Tychowo lub osobiście w sekretariacie Urzędu
Oferty naleŜy składać na formularzu ofert zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wzoru oferty zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.) Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy
http://www.tychowo.pl/bip Formularz dostępny jest równieŜ na stanowisku pracy ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy w godzinach pracy
Urzędu.
3). Oferty złoŜone na innych formularzach, niekompletne lub złoŜone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Zasady przyznawania dotacji
1). Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niŜ 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2) Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
a) zgodność projektu z zadaniami Miasta oraz z zadaniami statutowymi organizacji, b) wartość merytoryczna projektu,
c) ocena kosztów realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia
finansowego,
d) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z Gminą w ciągu ostatnich dwóch lat, e) dotychczasowa współpracę organizacji
z Gminą
3). Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Wójt.
4).Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza niŜ wnioskodawca w ofercie. W takim przypadku oferent moŜe negocjować zmniejszenie
zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.
5). Wyniki konkursu ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
6).Konkurs uniewaŜnia się, jeŜeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ofert do realizacji.
7) Wójt Gminy moŜe odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaŜe się ,
iŜ rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do
czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podwaŜające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8). W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy, Wójt moŜe zarezerwowane środki przeznaczyć na
inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
9). Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy
Tychowo a organizacją, której oferta została wybrana.
ElŜbieta Wasiak
Wójt Gminy Tychowo

Uwaga! BliŜsze informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Tychowo na stanowisku pracy ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy
tel. 3115130 wew. 45
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WÓJT GMINY TYCHOWO
ogłasza konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań:
pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w tym:
1) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieŜy. W ramach realizacji wspierane będą następujące zadania:

a) opieka trenerska, b) opieka medyczna, c) dojazdy na rozgrywki , turnieje d) ubezpieczenie dzieci i młodzieŜy
e) zakupy artykułów sportowych , których okres uŜywania nie przekracza jednego roku (nie będące środkami trwałymi) , opłaty związane
z uczestnictwem dzieci i młodzieŜy w rozgrywkach sportowych , obozy sportowe:
2) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowane przez organizowane imprez rekreacyjnych sportowych o zasięgu lokalnym
i ponad lokalnym, w tym dla osób dla niepełnosprawnych.
1.Kwota przeznaczona z budŜetu gminy na realizację zadania wynosi 70.000,00 zł
2. Dotacja moŜe być przyznana w wysokości nie przekraczającej 99% kosztów realizacji projektu.
3.Warunki i zasady składania ofert
1). W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Tychowo, b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania
będącego przedmiotem konkursu,
e) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.
2) Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
3). Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizacje zadania zleconego powinien złoŜyć ofertę zawierającą:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, b) termin i miejsce realizacji zadania, c) kalkulację przewidywanych
kosztów realizacji zadania, d) informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych
na realizację danego zadania z innych źródeł o pozyskanie których wystąpił, f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego
wykonania zadania.
4). Do oferty, o której mowa w pkt.1 naleŜy dołączyć: a) kosztorys realizacji zadania, b) aktualny dokument lub uwierzytelniony odpis
dokumentu, potwierdzający prawo organizacji do występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niŜ trzy miesiące przed upływem
terminu składania ofert, c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji, d) wykaz zadań podobnych
zrealizowanych przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat, (wykaz nie jest wymagany od organizacji, która powstała w okresie ostatnich
dwóch lat od dnia złoŜenia oferty) e) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych organizacji, wskazujących na moŜliwość
realizacji zadania, f) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
5). Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację
zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej,
z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzenia sprawozdań realizacji zadania.
4.Termin składania ofert
1).Składanie ofert na realizację zadania następuje do 1 lutego 2007 r. do godz. 15.00
2). Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Oferty składać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Tychowo, ul. Bobolicka 17 , 78-220 Tychowo lub osobiście w sekretariacie Urzędu
Oferty naleŜy składać na formularzu ofert zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.)
Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.tychowo.pl/bip Formularz dostępny jest równieŜ na
stanowisku pracy ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy w godzinach pracy Urzędu.
3). Oferty złoŜone na innych formularzach, niekompletne lub złoŜone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Zasady przyznawania dotacji
1). Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niŜ 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2). Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
a) zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji, b) wartość merytoryczna projektu, c) ocena kosztów
realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,
d) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z Gminą w ciągu ostatnich dwóch lat, e) dotychczasowa współpraca
organizacji z Gminą.
3). Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Wójt .
4). Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza niŜ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent moŜe negocjować zmniejszenie
zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.
5). Wyniki konkursu ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
6). Konkurs uniewaŜnia się, jeŜeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ofert do realizacji.
7). Wójt Gminy moŜe odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaŜe się,
iŜ rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do
czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podwaŜające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8). W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy, Wójt moŜe zarezerwowane środki przeznaczyć na
inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
9). Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy
a organizacją, której oferta została wybrana.
10). Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budŜetu Gminy Tychowo w postaci dotacji wyniosły:
a) w 2005 r. 66.100,00 zł b) w 2006 r. 63.800,00 zł
ElŜbieta Wasiak
Wójt Gminy Tychowo
Uwaga! BliŜsze informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Tychowo na stanowisku pracy ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy
nr tel. 3115130 wew. 45
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WÓJT GMINY TYCHOWO

na podstawie art. 11 i 13 ust 1 . ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Ogłasza Konkurs Otwarty
dla

organizacji pozarządowych, organizacji poŜytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Na realizację zadań publicznych w roku 2006 pn.:
I. Rodzaj zadań
Przedmiotem dotacji w myśl art. 69 ust 4. pkt 1 lit. D ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych jest realizacja zadań:
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzaleŜnień. W ramach zadania realizowane będą następujące
działania:
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Tychowo w
miejscowościach:
1.Tychowo-placówka wiodąca, działająca w godz. 13.00 -18.00, jednostki podległe:
- Sadkowo: wtorki i czwartki w godz. 15.00 - 17.00,
- Trzebiszyn: poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 18.00,
co drugi tydzień piątki w godz. 15.00 - 18.00 (Sadkowo lub Trzebiszyn).
2. Kowalki- placówka wiodąca, działająca w godz. 13.00 - 18.00, jednostki podległe:
- Pobądz: wtorki i czwartki godz. 15.00-18.00,
- Smęcino poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 18.00,
co drugi tydzień piątki w godz. 15.00 - 18.00 (Smęcino lub Pobądz).
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Pula środków finansowych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wynosi: 33 000 zł.
Źródłem finansowania realizacji zadania jest „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Tychowo na 2007 r.”
Uchwała Nr XLIV/364/06 Rady Gminy Tychowo z dnia 27 października 2006 roku.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadań i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 873 ze zm.)
2. Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie
odrębnych przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeŜeniem art. 3 ust. 4 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie uprawnionych przedmiotów jest statutowa realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów dotyczących uzaleŜnień, realizacji programów profilaktycznych, a takŜe działań z zakresu wspierania pomocy społecznej, wsparcia
funkcji opiekuńczych rodzin i ich dzieci.
4. Oferta realizacji zadania powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Wzór oferty został udostępniony na stronie BlP: ug.tychowo.ibip.pl.
5. Do oferty naleŜy dołączyć załączniki:
- aktualny odpis z rejestru
- poświadczony za zgodność z oryginałem statut organizacji
- pełnomocnictwo udzielone przez podmiot zgodnie z reprezentacją wykazaną z rejestru lub innych odpowiednich do podmiotu dokumentach
rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niŜ osoby wykazane w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla
podmiotu dokumentach rejestrowych,
- ewentualne referencje.
6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Tychowo a podmiotem wybranym
do realizacji zadania.
7. Zadanie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
8. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Istnieje moŜliwość uzupełnienia i poprawek złoŜonych ofert
jedynie w przypadku oczywistych błędów i braków.
IV. Terminy i warunki realizacji zadań
Termin realizacji zgłoszonego projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
V. Składanie ofert
Oferty moŜna składać do 2 lutego 2007 r. Oferta podlega otwarciu i rozpatrzeniu od momentu złoŜenia.
KaŜdy z oferentów moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie.
Wzór oferty znajduje się na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tychowo.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy składać w 1 egzemplarzu: przesłać przesyłką pocztową lub składać osobiście na adres:
Urząd Gminy Tychowo ul. Bobolicka 17 78-220 Tychowo. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Oferty będą analizowane i oceniane przez wyznaczonego przez Wójta Gminy Tychowo do czynności konkursowych pracownika Urzędu Gminy w
oparciu o następujące kryteria:
1. Kompletność ofert.
2. Ocena moŜliwości realizacji zadania.
3. Zgodność projektu z zadaniami statutowymi.
4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzględnieniem wysokości
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz wkładu finansowego, rzeczowego wnioskodawcy i innych źródeł w dofinansowaniu
projektu, a takŜe harmonogramu realizacji zadania.
5. Ocena gwarancji jakości zadania w oparciu o:
- czas funkcjonowania i prowadzenia działalności oferenta,
- doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania potwierdzone np. referencjami,
- kwalifikacje realizatorów,
6. Ocena jakości merytorycznego sposobu realizacji zadania.
VII. Informacje dodatkowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zamiany wysokości puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania określonych w
ogłoszeniu oraz prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.
2. Urząd Gminy Tychowo zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu
Otwartego pn.: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzaleŜnień.
ElŜbieta Wasiak
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wójt Gminy Tychowo
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WÓJT GMINY TYCHOWO
OGŁASZA KONKURS

na kandydata na stanowisko dyrektora
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TYCHOWIE
1.Do konkursu moŜe przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w
poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz.826 z późn.zm.)
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola ,
2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o staŜu pracy
pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub staŜu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4) dyplom ukończenia studiów wyŜszych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego staŜu
pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5) dyplom ukończenia studiów wyŜszych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
szkół i placówek,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn.zm.) oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr
14, poz.114 z późn.zm),
11) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póŜn.zm).
3. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia w Głosie Nauczycielskim na adres:
Urząd Gminy Tychowo, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, pok. 9, tel. 0-94 3115130
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tychowo.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

ElŜbieta Wasiak
Wójt Gminy Tychowo

ZŁODZIEJSKI
FINAŁ WOŚP
Z przykrością pragnę Państwa
zawiadomić, Ŝe jacyś do chwili obecnej
niezidentyfikowani „mili ludzie”,
którzy przybyli na XV Finał WOŚP do
Sali widowiskowej w Tychowie,
opuścili go wraz z mikrofonem
bezprzewodowym, będącym
własnością Gminnego Ośrodka Kultury.
KradzieŜ została zgłoszona na policję,
która przeprowadzi w tej sprawie
dochodzenie. Osoby, którym wiadomo
jest coś w tej sprawie proszę o kontakt z
posterunkiem policji. Nowy zestaw
kosztuje 2 500 złotych. Samego
mikrofonu nie moŜna dokupić, gdyŜ w
częstotliwości w której pracował nie są
obecnie produkowane.

MOST
W DOBRÓWKU

W grudniu ubiegłego roku doszło do
kradzieŜy
stalowego mostu w
Dobrówku. Most znajdował się za wsią i
łączył dwa brzegi rzeki Liśnicy.
Nie wiele osób z niego korzystało,
dlatego przez kilka dni nikt nie zauwaŜył
jego braku. Podejrzanym w tej sprawie
jest mieszkaniec naszej gminy Michael
O., były radny i jednocześnie właściciel
ziemi i zabudowań w Dobrówku, który
tłumaczył iŜ myślał, Ŝe most jest jego
własnością. W związku z tym
postanowił go rozebrać, a metalowe
elementy sprzedać. Policja postawiła
męŜczyźnie zarzut kradzieŜy za co grozi
mu od trzech miesięcy do pięciu lat
więzienia.

GOK ogłasza nabór chętnych - dzieci i młodzieŜy na zajęcia pt. "Sztuka
tworzenia plakatu" - chętni zaznajomią się z techniką, liternictwem, grafiką
itp. umiejętnościami niezbędnymi do przygotowywania plakatów
okolicznościowych. Zapisy prowadzi pan Kazimierz Kozłowski.

Sprzedam / kupię
Sprzedam mieszkanie o powierzchni
2
uŜytkowej 36,50 m wraz z działką
ogrodową. Kontakt tel.: 0 662 635 410 lub
0 508 788 010, po godz. 18.00.
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