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10 lutego br.. zgodnie z obietnicą Pani 
Wójt w Sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie odbył się 
koncert „Zaczarowany Świat Operetki”. 
Konce r t  by ł  r ekompensa tą  d l a  
mieszkańców gminy za rezygnację z 
sylwestrowego pokazu fajerwerków. 
Zainteresowani koncertem pieśni 
sakralnej mogli uczestniczyć w jednym z 
dwu koncertów „Ad Maiorem Dei 
Gloriam”- Na chwałę Panu, które odbyły 
się w dniu 11.02.2007r. po Mszach 
Świętych: w Kościele Parafialnym w 
Dobrowie i w Kościele Parafialnym w 
Tychowie.  Koncerty  wykonali artyści ze 
Śląska:  Lucyna Wurzel-sopran,  
Sylwester Targosz - Szalonek-tenor, 
Mirella Malorny- fortepian.
Publiczność była bardzo zadowolona a 
swój zachwyt wyraŜała brawami tak 
duŜymi, Ŝe artyści wielokrotnie bisowali 
na koncercie w GOK. Artyści wykonali 
równieŜ specjalny koncert na Ŝyczenie 
p o d c z a s  Wa l n e g o  Z e b r a n i a  w  
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tychowie.

Koncert karnawałowy 

W tym roku odeszliśmy od tradycji latach ubiegłych w których środki na 
ferie zimowe dostawały tylko sołectwa w których funkcjonowały 
świetlice. Nie był to sprawiedliwy podział, gdyŜ większość sołectw nie 
dość, Ŝe nie posiada świetlicy to jeszcze nie mogła nic zaproponować 
dzieciom i młodzieŜy ze swojego terenu w okresie przerwy feryjnej. 
Środki przekazane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Sołtysi przeznaczyli m.in. na wyjazd do kina, 
zorganizowanie kuligu, konkursów i dyskoteki. W ten sposób dzieci i 
młodzieŜ szkolna, które nie mogły brać udziału w zimowiskach 
organizowanych w szkołach atrakcyjnie spędziły czas wolny od nauki. 
Sołtysi składają serdeczne podziękowania: państwu Irenie i Stefanowi 
Furmanek, p. Katarzynie Korolak, p. Katarzynie Jączkowskiej, p. 
Lechosławowi Pasińskiemu, firmom Pommernfisch, Arla oraz 
wszystkim rodzicom, którzy pomogli przy organizacji zimowisk. 

Zimowiska W czasie trwania ferii zimowych grupa 40 uczniów ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Tychowie spędzała wolny czas w ramach Zimowiska 
2007r. Zajęcia odbywały się po cztery godziny dziennie 
w czterech grupach. Do dyspozycji młodzieŜy była 
pracownia komputerowa, hala gimnastyczna oraz dwie 
świetlice. Rozegrane zostały trzy turnieje sportowe: uni  
hokeja, tenisowy i sprawnościowy. Odbywały się takŜe 
zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy zręcznościowe. 
Uczestnicy zimowiska obejrzeli dwa filmy animowane 
wyświetlane w tychowskim kinie. Dodatkowo w 
świetlicy SP Tychowo dla najmłodszych uczestników 
wyświetlane były tzw. „bajki na Ŝyczenie”. Odbyło się 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i zabawami 
na śniegu.
Uczestnicy zimowiska codziennie otrzymywali gorący 
posiłek. Dla większości z nich był on ufundowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tychowie za co serdecznie dziękujemy. Gorące 
podziękowania kierujemy równieŜ w stronę Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. To dzięki tej komisji uczestnicy 
otrzymali nagrody i dyplomy w konkursach oraz zostali 
wyposaŜeni w materiały plastyczne. Dziękujemy 
równieŜ dyrekcji Szkoły Podstawowej oraz Gimnazum 
im. Jana Pawła II w Tychowie za udostępnienie 
pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu sportowego i 
RTV.

Ferie w szkole

Tychowo będzie po raz kolejny organizowało 
d u Ŝ ą  i m p r e z ę  w o j e w ó d z k ą .  Z a r z ą d  
Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej 
Atletyki powierzył Uczniowskiemu Ludowemu 
Klubowi sportowemu działającemu przy ZSP 
Tychowo  zo rgan izowan ie  Mis t r zos tw  
Województwa Zachodniopomorskiego w biegach 
przełajowych w kategoriach młodzika, juniora 
młodszego, juniora i seniora. Zawody 
przeprowadzone zostaną w tychowskim parku 
w dniu 3 marca br. od godziny 12.00. 
Przewidywany jest udział ponad 400 zawodników 
ze wszystkich klubów lekkoatletycznych 
województwa zachodniopomorskiego. Na starcie 
pojawi się wielu medalistów Mistrzostw Polski 
oraz członków Kadry Narodowej. Rywalizować 
będą oni o tytuły Mistrzów Województwa i 
medale fundowane przez Zachodniopomorski 
Związek Lekkiej Atletyki, a takŜe puchary 
ufundowane przez Władze Gminy Tychowo. 
Organizatorzy zawodów zapraszają wszystkich 
kibiców, oferując darmową grochówkę i herbatę, a 
takŜe nieodpłatne losy w loterii, w której główną 
nagrodą jest rower górski ufundowany przez firmę 
Pommernfisch.



2

Nr 2

W tym roku juŜ tradycyjnie podczas ferii zimowych zorganizowano 
Zimowy Maraton Filmowy, który cieszył się olbrzymim 
zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Oferta 
filmowa została dostosowana do wymogów zarówno młodszej jak i 
starszej widowni. Filmy dla dzieci i młodszych widzów 
przyciągnęły bardzo duŜo chętnych, jednakŜe największą 
popularnością, albowiem przybyła na nie rekordowa liczba widzów 
cieszyły się filmy dla nieco starszej widowni - polska komedia 
romantyczna i horror. Dla młodszej publiczności zorganizowano 
takŜe spektakl teatralny pt.: „O Kniaziu Popielu i Piaście 
Kołodzieju”, wystawiony przez studio teatralne „Art-Re” z 
Krakowa, podczas którego dzieci mogły nie tylko obejrzeć 
przedstawienie, ale i wziąć w nim udział. Nie były to jedyne zajęcia 
oferowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie, gdyŜ 
uczestnicy koła tanecznego i zajęć wokalno  instrumentalnych w 
trakcie trwania ferii mogli częściej w nich uczestniczyć, poniewaŜ z 
myślą o nich zorganizowano dodatkowe zajęcia - oczywiście pod 
okiem instruktorów. 
Ferie w GOK Tychowo zakończono koncertem karnawałowym 
„Zaczarowany Świat Operetki” i dwoma koncertami pieśni 
sakralnej. W ten sposób mogliśmy zapewnić dzieciom i młodzieŜy 
szkolnej nieco rozrywki i pokazać, Ŝe brak śniegu nie oznacza braku 
zajęć!

Ferie 2007

16 lutego br. w gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie nastąpiło 
uroczyste otwarcie wystawy fotografii Sylwii Monastyrskiej. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas autorka fotografii, wraz z 
rodzicami. Otwarcie wystawy poprzedzono recytacjami wierszy 
Leopolda Staffa, Zbigniewa Krupowiesa i Henryka WroŜyńskiego 
w wykonaniu Arletty Kozłowskiej, Roberta Pluskoty i Kazimierza 
Kozłowskiego. W imieniu Pani Wójt gratulacje młodej artystce 
złoŜył Z-ca Wójta Krzysztof Dziadul. Przybyli goście podziwiali 
zaprezentowane zdjęcia przy relaksującej muzyce i lampce soku 
owocowego.
Wystawę moŜna oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 
15.00. Zapraszamy!

Wystawa fotografii Bal Karnawałowy
25 stycznia br. w Gminnym Przedszkolu w Tychowie odbył się Bal 
Karnawałowy dla dzieci. Rodzice postarali się o piękne stroje dla 
swoich pociech, za co bardzo im dziękujemy. Na parkiecie tańczyły 
księŜniczki, piraci, wróŜki, Czerwony Kapturek, straŜak i inne 
postacie z bajek. Dzieci bawiły się przy muzyce i brały udział w 
róŜnych konkursach. Zabawa dostarczyła wszystkim wiele radości 
i przeŜyć. Miłe chwile zostały uwiecznione na zdjęciach. 

GOK Tychowo organizuje nabór chętnych  osób dorosłych - 
do nauki tańca towarzyskiego. Zajęcia odbywać się będą raz 
w tygodniu po godzinie popołudniami. Zainteresowani 
proszeni są o kontakt z Dyrekcją GOK  osobiście lub pod nr 
tel.: /94/ 31 46 894. przewidywana odpłatność 50,-zł od pary.

Tańczyć kaŜdy moŜe ...

Pod takim hasłem odbywały się zajęcia w Zespole Szkół w 
Dobrowie w czasie ferii zimowych. Dzięki dofinansowaniu z 
GKdsRPA dzieci z Dobrowa nie nudziły się i aktywnie spędziły 
wolny czas.
Pod czujnym okiem opiekunów GraŜyny Rogaczewskiej i 
Magdaleny Niemiec dzieci mogły rozwijać swoje artystyczne 
talenty. Realizowane były zadania z profilaktyki, miedzy innymi: 
„Co zrobić, gdy jestem winny?”, „Model zdrowego dnia  zdrowie 
psychiczne”, „od kogo zaleŜy czy będę się dobrze czuł?”, „Ruch 
jako lekarstwo na dobry humor”. Powstały piękne prace na temat 
„Bezpieczne zabawy”, „Pomagamy sobie wzajemnie”, „Moje 
marzenia”. 
2 lutego zorganizowano wyjazd do Białogardu. Dzieci odwiedziły 
muzeum, w którym obejrzały wystawę prac plastycznych oraz 
zdjęcia najpiękniejszych okolic. Inspiracją do odkrywania 
talentów rzeźbiarskich była wystawa rzeźb z kamienia 
Mostowskiego, którą eksponowano w galerii Bramy 
Połczyńskiej. Dzieci obejrzały równieŜ w kinie Bałtyk film Pt. 
„Tupot małych stóp” przepiękne sceny z filmu przeniosły później 
na papier. Poza tym nie zabrakło aktywnego wypoczynku. Dzieci 
uprawiały sport, jak równieŜ bezpiecznie i wesoło bawiły się na 
śniegu. Dla osłodzenia wspólnie spędzonych chwil, pod okiem 
opiekuna  piekły smaczne ciasta  nawet chłopcy. W ostatnim dniu 
ferii dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. 
Ferie zakończyliśmy ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz 
słodkim poczęstunkiem.

Ferie w szkole nie są  nudne
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Celem konkursu jest aktywizowanie 
lokalnych społeczności do rozwiązywania 
problemów i zaspokajania potrzeb oraz 
p o b u d z a n i e  Ŝ y c i o w y c h  a s p i r a c j i  
mieszkańców małych miejscowości.
Konkurs realizowany będzie na terenie 11 
gmin Pomorza Środkowego: Będzino, Biały 
Bór, Biesiekierz, Bobolice, Malechowo, 
Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, 
Świeszyno, Tychowo.
Program adresowany jest do organizacji 
nie nastawionych na zysk:
-podmiotów mających status fundacji lub 
stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS,
- lokalnych instytucji publicznych 
posiadających osobowość prawną (szkół, 
domów kultury, bibliotek, klubów 
sportowych, etc.) 
- oraz grup nieformalnych, w których 
imieniu wniosek złoŜy organizacja lub 
instytucja posiadająca osobowość prawną. 
W ramach konkursu wesprzemy róŜnorodne 
projekty, między innymi w takich 

Granty 2007
Fundacja Nauka dla Środowiska ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach 
Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

dziedzinach jak:
-edukacja np. rozwijanie nowych 
umiejętności i ułatwianie dostępu do 
edukacji dzieciom, młodzieŜy i dorosłym; 
szkolenie i resocjalizacja grup i środowisk 
zagroŜonych patologią lub wykluczeniem 
społecznym, dofinansowanie tworzenia 
funduszy stypendialnych, itp.
- sprawy społeczne np. wzmacnianie i 
rozwój samoorganizacji obywatelskiej; 
poprawa bezpieczeństwa publicznego; 
ochrona środowiska naturalnego; 
świadczenie usług socjalnych dla grup 
marginalizowanych, m.in. osób starszych i 
niepełnosprawnych, itp.
- kultura np. budowanie poczucia 
toŜsamości lokalnej mieszkańców; 
odtwarzanie dziedzictwa kulturowego, itp.
- rozwój lokalny np. inspirowanie i 
rozwijanie współpracy organizacji 
p o z a r z ą d o w y c h ,  s a m o r z ą d u  i  
przedsiębiorców, aktywizacja obywateli w 
Ŝyciu gospodarczym społeczności 

lokalnych, przeciwdziałanie bezrobociu i 
stymulowanie przedsiębiorczości, itp.
PoniewaŜ kaŜda społeczność jest inna i róŜne 
są jej potrzeby, przedstawione powyŜej 
d z i e d z i n y  w s p a r c i a  n i e  s t a n o w i ą  
zamkniętych ram. Konkurs ma charakter 
otwarty.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu 
ze środków programu "Działaj Lokalnie V" 
to 6.000 zł - do tej kwoty organizacja lub 
instytucja musi dołoŜyć 25% wkładu 
własnego (w tym 15 % moŜe być wkładem 
rzeczowym). Wnioski (w 2 egzemplarzach) 
powinny dotrzeć do siedziby Fundacji do 
dnia 12 marca 2007 roku. Działania powinny 
być planowane na okres od 1 kwietnia do 30 
września 2007.
Więcej informacji o konkursie mogą Państwo 
uzyskać w biurze i na stronie internetowej 

; Fundacji Nauka dla 
Środowiska: telefon 094 3478205 ul. 
Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

www.ndsfund.org

Artykuł niniejszy jest w 
p e w n y m  r o d z a j u  
wyjątkowy!?! Dlaczego?  
spytacie. Dlatego, poniewaŜ 
j e s t  p i e r w s z y m ,  
inauguracyjnym artykułem 
stałej rubryki tychowskiego 
koła wędkarskiego. Jest nas  
członków koła  111 osób. Więc 
chyba będzie komu czytać??? 
Oczywiście ta rubryka nie 

powstała tylko dla wędkarzy! Niech czyta ją kaŜdy kto zechce! 
Będzie nam bardzo miło! Chcemy za pośrednictwem 
„Tychowskich Wieści” pokazać wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy jak wspaniałym hobby jest wędkarstwo, jak szeroką 
tematykę obejmuje i zapoznać Was drodzy czytelnicy z naszą 
pasją.
Będziemy informować tu o wędkarskich spotkaniach i 
przedsięwzięciach. Zamierzamy umieszczać daty waŜnych 
zebrań, zawodów wędkarskich i prac porządkowych. Znajdzie się 
równieŜ miejsce na to, aby zaprezentować nasze sukcesy oraz 
miłe zdarzenia z Ŝycia koła. 
JuŜ dziś mogę powiedzieć, Ŝe w 2007 roku koło zamierza 
zorganizować cykl zawodów wędkarskich. (szczegóły za 
miesiąc) Mogę równieŜ uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, Ŝe 
planujemy zagospodarować łowisko zwane przez wędkarzy 
„Wapno”.
Co w wodzie „piszczy”?
Parsęta płynie potęŜną wodą! Od mostu w Starym Dębnie aŜ po 
stary młyn w Osówku praktycznie nie da się łowić. W okolicach 
Dobla  i Motarzyna równieŜ jest nie ciekawie. Podobnie jest na 
tzw. połczyniance  ta rzeczka naprawdę zwie się Dębnica. 
Wszędzie woda wysoka, pstrągów jeszcze nie widać a o troci 
wędrownej moŜemy chyba zapomnieć!?!
Nad jeziorem w Tyczewie  cisza i spokój. Czekamy aŜ się ociepli. 
Choć płoteczki skubią. Niektórym marzy się lód i mormyszka  - 
ale to chyba nie tej zimy.

Na ryby...

W hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Tychowie 
rozegrano Mistrzostwa Powiatu w pice siatkowej dziewcząt. 
W mistrzostwach powiatu białogardzkiego wzięło udział 6 szkół 
gimnazjalnych. W wyniku losowania dokonano podziału na dwie 
grupy po trzy zespoły w kaŜdej. Zwycięzcy  kaŜdej z grup walczyli o I 
miejsce kolejne zespoły o III i V, poniŜej klasyfikacja końcowa 
turnieju:
I m. Gimnazjum Tychowo, II m.Gimnazjum nr 1 Białogard, III m 
Gimnazjum Pomianowo, IV Gimnazjum Karlino, V Gimnazjum 
Dobrowo, VI Gimnazjum nr 2 Białogard.
Gimnazjum w Tychowie wystąpiło w skadzie: Monika Machcińska, 
śaneta Witczak, Ilona Pergande, Justyna Pindor, Diana 
Gołuchowska, Justyna Szwec, Justyna Dudka, Arletta Kozowska, 
Paulina Kowalewska, Patrycja Parzuchowska, Aleksandra Wasiak, 
Katarzyna Stanisławska Opiekun zespołu  Przemysław Frańczak

SPRAWOZDANIE Z MISTRZOSTW POWIATU 
W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

W styczniu tradycyjnie juŜ odbywają się bale studniówkowe. W tym roku 
maturzyści z ZSP w Tychowie, bawili się w pomieszczeniach tychowskiego 
Gimnazjum. Rodzice maturzystów zadbali o to, Ŝeby bal był okazały, 
natomiast uczniowie i nauczyciele uświetnili imprezę odpowiednią oprawą. 
Obecność członków Zarządu Powiatu: Henryki Szabli i  Romualda Tatysa 
dodatkowo podkreślała rangę studniówki. Wspólna zabawa była 
p r z e r y w n i k i e m  w  
i n t e n s y w n y c h  
przygotowaniach do 
matury dla uczniów 
L i c e u m  O g ó l n o -
kształcącego, Liceum 
P r o f i l o w a n e g o  i  
Technikum śywienia i 
G o s p o d a r s t w a  
D o m o w e g o ,  
wchodzących w skład 
ZSP Tychowo.
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Dobiegły końca rozgrywki III ligi piłki siatkowej seniorów. Bardzo duŜy 
sukces w tych rozgrywkach odnieśli siatkarze tychowskiego GMLKS 
„Głaz” Tychowo. Zajmując II miejsce zdobyli srebrne medale, ustępując 
jedynie druŜynie Regi Meridy Trzebiatów. Tychowianie w minionym 
sezonie odnieśli 9 zwycięstw i doznali 5 poraŜek. Na końcowy sukces wpływ 
miały dwa czynniki. Pierwszy to praca samych zawodników: bardzo 
intensywna i ambitna, zwłaszcza w okresie przygotowawczym. Drugi 
bardzo istotny to pomoc sponsorów. Za pośrednictwem Tychowskich Wieści 
chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za wsparcie i moŜliwość 
dalszego rozwoju. DruŜynę w tym sezonie wspierali: Urząd Gminy 
Tychowo, Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Restauracja Jutrzenka  
Barbara Giedrojć, Ferma Drobiu -Anna i Witold Rydzkowscy, Firma 
Techmet, Nadleśnictwo Tychowo, Firma Arla, Usługi Internetowe  
Krzysztof Szyperski, Firma Fanza  Jarosław śmuda, Gorzelnia Tychowo  
Eugeniusz Popiel, Firma Friedrichs, Pan Marcin Bock. Zespołu chciałby 
zaprosić zainteresowane podmioty do współpracy z naszym klubem w 
kolejnym sezonie i zapewnić Ŝe kaŜda otrzymana pomoc jest przeznaczona 
na sportową działalność statutową. Pragnie podziękować równieŜ kibicom z 
Tychowa którzy są najbardziej liczną i najlepiej dopingującą grupą w całej 
lidze. 

SUKCES TYCHOWSKICH SIATKARZY

TABELA KOŃCOWA III LIGI sezon 2006/2007

Miejsce DruŜyna Mecze Wygrane Przegrane Punkty Sety 

1 Rega - Merida Trzebiatów 14 13 1 27 39:14 

2 GMLKS Głaz Tychowo 14 9 5 23 30:22 
3 KS Rewalskie Morze Bałtyk Szczecin 14 8 6 22 31:22 
4 MMKS Maraton Świnoujście 14 8 6 22 27:25 
5 Stocznia M&W Darłowo 14 7 7 21 33:29 
6 Spartakus - Remdróg Pyrzyce 14 7 7 21 30:28 
7 Bronek Koszalin 14 2 12 16 17:39 
8 OPP Powiat Kołobrzeg 14 2 12 16 10:38 

 

RUSZYŁA GIMNAZJALNA LIGA PIŁKI NOś NEJ HALOWEJ
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II od kilku 
tygodni mają moŜliwość uczestniczenia w 
rozgrywkach szkolnej ligi piłki noŜnej. Na taki 
pomysł wypełnienia młodzieŜy czasu wolnego 
wpadli nauczyciele wychowania fizycznego 
(Arkadiusz Jabłoński i Przemysław Frańczak). 
Jednak nawet oni nie spodziewali się tak duŜego 
zainteresowania turniejem. Do ligi zgłosiło się 
dziesięć zespołów reprezentujących swoje klasy 
(około 90 zawodników). Mecze w ramach ligi 
rozgrywane są w piątki od godziny 15.00 
Organizatorzy i zawodnicy serdecznie zapraszają 
wszystkich kibiców piłki noŜnej. 
Szczegóły w kolejnym numerze “Wieści”.

13 lutego br. rozstrzygnięto Konkursy Ofert 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.)
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

Konkursy rozstrzygnięte!!!

 

Nazwa org. Kwota Dotacji 2006 
Kwota Wnioskowana 

2007 
Kwota przyznana przez 

komisję w 2007 r 

GMLKS „Głaz” 
 

45.300,- 57.500 49.000 

LKS „Graf” 15.500,- 24.500 11.000 
ULKS  przy ZS 4.000,- 10.000 2.000 
LZS „Gryf”  6.000,- 19.800 4.000 
ULKS „Trygław” - 5.000 4.000 
Razem: 70.800,- 116.800 70.000 
 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych- Stowarzyszenie „Amicus” na 

kwotę 8.000 zł. 3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z realizacją 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy Tychowo              
w miejscowościach Tychowo (Sadkowo, Trzebiszyn), Kowalki (Smęcino, 
Pobądz).  Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

„Uczymy się  patriotyzmu”
Sołectwu Pobądź juŜ po raz drugi udało się pozyskać 
fundusze z fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie 
ferii zimowych.  W ramach projektu dzieci i młodzieŜ 
szkolna brały udział w zajęciach o patriotyzmie, podczas 
których mogli się dowiedzieć m.in. co to znaczy być 
patriotą. W trakcie trwania zajęć młodzi ludzie 
przygotowali  folder, w którym umieścili informacje dla 
mieszkańców Sołectwa kiedy naleŜy wywieszać flagi. W 
ramach projektu zakupiono 35 flag które rozdano 
mieszkańcom wraz z folderem, teraz mamy nadzieję, ze 
wszyscy będą je wywieszać. Zakupiliśmy równieŜ 
kronikę, w której chcemy dokumentować nasze działania, 
atlas i encyklopedię historyczną, które posłuŜą dzieciom 
jako pomoc do nauki historii. Podczas zajęć dzieci 
wykonywały prace plastyczne, m.in. ciekawe figurki. 
DuŜą radość sprawił wyjazd do kina na który zaprosiliśmy 
dzieci z  Sołectwa Tyczewo. Dziękujemy Sołtysowi i 
Radzie Sołeckiej Tyczewa za dofinansowanie wspólnego 
transportu. Podczas zajęć dzieci dostawały posiłek i cos 
słodkiego. Zajęcia zakończyły się wspólną zabawą. W 
realizacji zadań uczestniczyły: Genowefa Kuczmera i 
opiekun świetlicy Marta Tomczyk. Dziękujemy 
rodzicom, którzy nas wspierali a szczególnie Katarzynie 
Tereszczyn oraz wolontariuszom Z. Tereszczyn i B. 
Chmieleckiej. 

Podziękowanie
Sołtys sołectwa Pobądź dziękuje wszystkim, którzy 

uczestniczą w pracach GKPiRPa za przekazanie 
pieniędzy na organizację ferii zimowych. Zakupione 
materiały posłuŜą nam do dalszych prac na zajęciach 

świetlicy.
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Zawodniczki Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Tychowie 
zakwalifikowały się do udziału w Halowych Mistrzostwach Polski juniorów 
młodszych. W hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportowego w Spale Monika 
Machcińska zajęła VIII miejsce w pięcioboju z wynikiem 2985 pkt. Na taki 
rezultat złoŜyły się następujące wyniki w poszczególnych konkurencjach: 10.39 s 
w biegu na 60 m przez płotki, 149 cm w skoku wzwyŜ, 9,42 m w pchnięciu kulą, 
5,17 m w skoku w dal oraz 2 min. 34,64 s w biegu na 800 m. Miejsce Moniki było 
najlepszym miejscem reprezentantów regionu koszalińskiego na zawodach. 
śaneta Witczak w biegu na 200 m zajęła XIII pozycję z czasem 28,02 s. 
Zawodniczki oraz trener składają serdeczne podziękowania firmie Pommernfish, 
która wsparła finansowo organizację wyjazdu i umoŜliwiła reprezentantom 
naszej Gminy konfrontację z najlepszymi rówieśniczkami w Polsce.

TYCHOWIANKI  na Mistrzostwach Polski

10 lutego br. w hali sportowej Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Tychowie odbył się 
turniej piłki siatkowej o puchar Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku. Do rywalizacji przystąpiło 5 
zespołów które w rywalizacji kaŜdy z 
kaŜdym rozegrało 10 spotkań.  W 
poszczególnych meczach padły następujące 
wyniki: Tychowo  Człuchów 2:0; 
Szczecinek  Połczyn Zdrój 2:0; Tychowo  
Bytów 2:0; Człuchów  Szczecinek 2:0; 
Połczyn Zdrój  Bytów 0:2; Tychowo  
Szczecinek 2:1; Człuchów  Połczyn Zdrój 
2:0; Człuchów  Bytów 2:0; Szczecinek  
Bytów 2:0; Tychowo  Połczyn Zdrój 2:0.
Tabela końcowa:
1.Nadleśnictwo Tychowo        8    8:1
2.Nadleśnictwo Człuchów       7    6:2
3.RDLP  Szczecinek                6    5:4
4.Nadleśnictwo Bytów            5     2:6
5.Nadleśnictwo Połczyn Zdr.  4     0:8
Puchary za trzy pierwsze miejsca wręczali 
Dyrektor RDPL w Szczecinku Andrzej 
Modrzejewski i Józef Stanisławski 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Tychowo. 
Obsługę sędziowską zapewnili zawodnicy 
III ligowego GMLKS Głaz Tychowo Paweł 
Jakubowski i Przemysław Frańczak. 
DruŜyna z Tychowa wystąpiła w składzie: 
Kazimierz Klewin, Piotr Klewin, Dariusz 
Pucek, Adam Dudka, Łukasz Budzyła, 
Michał Dudka, Piotr Turaj, Wojciech 
Romanowski, Daniel Matysiak.

  

W grze o pierwsze miejsce w lidze pozostały juŜ tylko dwie druŜyny: „Mechanik” 
Drozdowscy Tychowo i „Gorzelnia” Tychowo. DruŜyny te spotkają się w 
ostatniej kolejce i w bezpośredniej konfrontacji wyłonią spośród siebie 
tryumfatora Tychowskiej Ligi Futsalu 2007.
O trzecie miejsce walczą jeszcze druŜyny: ULKS „Trygław”-„Konfrez” 
Tychowo i „Młode Wilki”. Większe szanse na to miejsce ma druŜyna „Młodych 
Wilków”, która pokonała ULKS w bezpośrednim spotkaniu. Organizatorzy: 
Arkadiusz Jabłoński i Arkadiusz Drozdowski zachęceni sukcesem TLF 2007 
postanowili zorganizować po zakończeniu rozgrywek ligowych jednodniową 
imprezę dla czterech najlepszych zespołów PUCHAR LIGI TLF 2007. 

ROZGRYWKI TYCHOWSKIEJ LIGI FUTSALU WKRACZAJĄ  W DECYDUJĄ CĄ  FAZĘ

TABELA TYCHOWSKIEJ LIGI FUTSALU  (TLF)

* - przy równej ilości punktów o kolejności w tabeli  decyduje wynik w 
bezpośrednim spotkaniu
CZOŁÓWKA ZAWODNIKÓW W KLASYFIKACJI NA KRÓLA 
STRZELCÓW „TLF” 2007
1. Rafał Dudka  (MECHANIK), 24, 2. Daniel  Morawski (MŁODE WILKI) - 22,  
3. Paweł Mastalerz  (MŁODE WILKI) - 17,  4. Sławomir Wąsacz  (GRAF) - 12

Gimnazjum w Karlinie 25 stycznia 2007 r. było organizatorem MISTRZOSTW 
POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW. Rewelacyjnie w tych 
zawodach spisali się nasi chłopcy zdobywając tytuł MISTRZÓW POWIATU 
jednocześnie kwalifikując się do dalszej fazy rozgrywek o mistrzostwo 
województwa zachodniopomorskiego. Sukces ten zespół osiągnął po bardzo 
dobrej grze. Chłopcy rozegrali trzy mecze (wszystkie wygrali) Z Gimnazjum nr 1 
w Białogardzie wygrali 2:0 Gimnazjum nr 2 w Białogardzie pokonali 2:1W finale 
zwycięŜyli Gimnazjum w Karlinie 2:0 Zawody były zwieńczeniem 
wielotygodniowych przygotowań, a odniesiony sukces nagrodą za litry potu 
wylewanych na treningach. Takie efekty przygotowań nadają sens dalszej pracy i 
pozwalają wierzyć w kolejne sukcesy naszej reprezentacji. Brawo!!! śyczymy 
dalszych sukcesów!!!!!!

DUśY SUKCES NASZYCH SIATKARZY

MIEJSCE ZESPÓŁ MECZE PUNKTY BRAMKI 
1.  „MECHANIK” DROZDOWSCY TYCHOWO 6 18 60-24 
2. * „GORZELNIA” TYCHOWO 6 15 31-22 
3. * „MŁODE WILKI” 7 15 68-18 
4.  ULKS „TRYGŁAW” - „KONFREZ” TYCHOWO  6 10 31-28 
5. * „GŁAZ” JUNIORZY TYCHOWO 6 6 16-38 
6. * „SZABEL” OSIEDLE TYCHOWO 7 6 33-33 
7.  „GRAF” BUKÓWKO 6 4 23-30 
8.  „ZRYW” PRZYDARGIŃ GŁODOWA 6 4 15-42 
9.  OŚRODEK WYCHOWAWCZY PODBORSKO 4 0 14-53 

 

23 stycznia br. odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej w Tychowie. 
W sali ZSP Tychowo zgromadziło się ponad 
60 osób, wśród których byli obecni 
Wicestarosta Białogardzki  Tomasz Hynda, 
Radni Gminni oraz członkowie Klubu. 
Podsumowano 2 lata działalności Klubu. Do 
sukcesów zaliczono organizację licznych 
imprez sportowych dla mieszkańców gminy 
Tychowo i okolicznych powiatów, a takŜe 
rezultaty rywalizacji sportowej (w tym 
udział zawodników Klubu w Mistrzostwach 
Polski i kilkanaście medali w mistrzowskich 
zawodach rangi wojewódzkiej).
Walne Zebranie zdecydowało o zmianie 
nazwy Klubu na Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy w Tychowie. Dokonano równieŜ 
wyboru nowych władz. Prezesem Klubu 
został Arkadiusz Witowski -Wiceprezes 
Pommernfish Tychowo. Wiceprezesem 
został dotychczasowy prezes Józef 
Grabarczyk. Stanowisko Sekretarza Klubu 
utrzymał  Arkadiusz Drozdowski .  
Natomiast członkami Zarządu pozostali:  
Zbigniew Bekisz i  Dariusz Siwek.
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NajwaŜniejsze zmiany w nowym wniosku, to zmiana definicji 
działki rolnej. Dotychczas działka rolna był to „zwarty obszar 
gruntu rolnego, na którym uprawiano jedną uprawę Np. Ŝyto, o 
powierzchni nie mniejszej niŜ 0,1 ha. . W 2007 r. definicja 
rozszerza się z jednej uprawianej na działce rośliny na grupę 
upraw podlegających temu samemu rodzajowi płatności. To 
znaczy działką rolną będziemy określać zwarty obszar gruntu 
rolnego na, których na przykład posiane są zboŜa bez określania 
jakie mamy posiane gatunki. Jednak rolnicy, którzy złoŜyli 
wnioski o realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i 
poprawy dobrostanu zwierząt", będą musieli tak jak dotychczas 
wpisać roślinę uprawną (stara działka rolna).

Grupy upraw zaliczane do płatności to JPO  jednolita płatność 
obszarowa, UPO  uzupełniająca płatność obszarowa, oraz 
dodatkowa grupa UPO paszowe  uzupełniająca płatność do 
trwałych uŜytków zielonych. 

Podstawą do uzyskania „UPO-Pasze" będzie prowadzenie chowu 
zwierząt. W tej chwili trwają ustalenia minimalnej wielkości 
„DJP" - DuŜa Jednostka Przeliczeniowa, potrzebnej do 
oszacowania zapotrzebowania gospodarstwa na pasze. 

Na dzień dzisiejszy nie określono jeszcze z jakiego dnia będzie 
brany stan zwierząt pod uwagę. RozwaŜane moŜliwości, to 
marzec 2005, marzec 2006 r. lub średni stan z danego okresu. 
Natomiast jest prawie pewne, Ŝe brane będą pod uwagę tylko 
zwierzęta zgłoszone i zarejestrowane do ARiMR. 

„Jakie zmiany w dopłatach 
obszarowych na rok 2007”

Minimalne wymagania w zakresie zasad Dobrej Kultury Rolnej, 
nie uległy zasadniczym zmianom. Dla gruntów ornych wymagana 
jest uprawa roślin lub ugorowanie. Ugorowanie ma miejsce wtedy, 
kiedy grunt podlegał w terminie do 15 lipca co najmniej 
jednokrotnemu koszeniu lub innym zabiegom uprawowym 
zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów. 
Ugorowanie gruntu ornego nie powinno trwać dłuŜej niŜ 5 lat. Łąki 
i pastwiska powinny być koszone co najmniej raz w roku w 
terminie do dnia 31 lipca. 
Na gruntach ornych połoŜonych na stokach o nachyleniu powyŜej 
200 obowiązuje zakaz uprawy roślin wymagających 
utrzymywania redlin wzdłuŜ stoku lub utrzymywane jako ugór 
czarny. Natomiast w przypadku uprawy roślin wieloletnich 
zalecane jest utrzymywanie okrywy roślinnej lub ściółkowanie w 
między rzędziach albo prowadzenie uprawy tarasowej. 
Grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub są 
ugorowane lub są połoŜone na stokach, nie powinny być porośnięte 
drzewami i krzewami z wyjątkiem: drzew i krzewów, 
niepodlegających wycięciu, niewpływających na prowadzoną na 
tych gruntach produkcję roślinną. Łąk, pastwisk i ściernisk nie 
naleŜy wypalać. 
Przypominamy, iŜ producenci rolni, którzy starali się o ONW 
powinni przez 5 lat przechowywać następujące dokumenty: 
- dowody zakupów nawozów i środków ochrony roślin; 
- plan nawoŜenia i kopię pozwolenia wodno-prawnego w 
przypadku rolniczego wykorzystania ścieków i komunalnych 
osadów ściekowych; 
- atest opryskiwacza ciągnikowego oraz dokumenty 
potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin produkcji roślinnej, a takŜe 
potwierdzające prowadzenie zabiegów wykonywanych przy 
uŜyciu środków ochrony roślin. 
Agencja określiła teŜ jasne zasady zwrotu otrzymanej dopłaty za 
ONW. Będą one wymienione w instrukcji do wniosku. Ogólnie, w 
przypadkach, gdy zaniechanie działalności na obszarach objętych 
ONW będzie wynikać nie z winy rolnika, nie będzie obowiązku 
zwrotu otrzymanych dopłat. 
W przypadku odsprzedaŜy ziemi rolnik nie będzie musiał zwracać 
dopłat, jeŜeli kupujący przejmie zobowiązania oraz zostanie 
zgłoszony ten fakt w ciągu 14 dni do biura powiatowego ARiMR. 

Minimalne normy 

Uwaga Handlowcy!
GOK Tychowo ogłasza nabór chętnych - właścicieli sklepów na 
szkolenie pt.: „Tworzenie i aranŜacja wystaw sklepowych”. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, gdyŜ będą 
mieli Państwo okazję poznać m.in. rolę i funkcję wystawy 
sklepowej, zasady i technikę eksponowania towarów w oknach 
wystawowych, informację handlową i ekspozycję reklamową 
towarów wewnątrz obiektu handlowego i nabyć umiejętności 
niezbędne przy tworzeniu wystaw sklepowych. Zapisy prowadzi 
pan Kazimierz Kozłowski. Spotkanie organizacyjne na którym 
ustalimy program zajęć odbędzie się w dniu15 marca br. o godz. 
16.00 w Galerii GOK  II piętro  ul. Wolności 7.

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Tychowie ratuje Ŝycie ludzkie 
nie tylko biorąc udział w akcjach gasząc poŜary czy 
interweniując przy wypadkach, lecz równieŜ oddając swoją 
drogocenną krew. W związku z tym przy OSP Tychowo 
powstaje koło Honorowego Dawcy Krwi (HDK), do 
którego moŜe przystąpić kaŜdy „niezrzeszony” 
krwiodawca. Informacji w tej sprawie udzielają: Prezes 
OSP Tychowo Mirosław Korzeniowski i Włodzimierz 
Biskot. PoniŜej prezentujemy listę honorowych 
krwiodawców w OSP Tychowo: Biskot Włodzimierz, 
Korzeniowski Mirosław, Kucharski Marek, Kacprzak 
Tadeusz, Biskot Karol, Szlage Piotr, Kaźmierczak 
Karol, Kowalski Piotr. 

OSP Tychowo

SATYRYCZNYKĄCIK
Nasz „DyŜurny Satyryk” Mieczysław Olechowski prezentuje 
kolejny rysunek prezentujący rzeczywistość widzianą oczami 
artysty.



7

Nr 2

Aby odzyskać część środków wydanych na 
zakup oleju napędowego uŜywanego do 
produkcji rolnej naleŜy:- w terminie od 1 marca 2007 r. do 31 marca 
2007 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zaleŜności od połoŜenia gruntów rolnych 
wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 2006 r. 
do 28 lutego 2007 r.,- w terminie od 1 września 2007 r. do 30 
września 2007 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zaleŜności od połoŜenia gruntów 
rolnych wraz fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie
od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. w 
ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 
2007 r.
Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie  
47,30 zł x ilość ha uŜytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 31 maja 2007 r. w przypadku 
pierwszego wniosku
2 - 30 listopada 2007 r. w przypadku 
drugiego wniosku
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, 
albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zuŜywanego do 
produkcji rolnej w 2007 roku.
1. W 2007 r. producent rolny moŜe składać do 
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miejsce połoŜenia 
gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu tego producenta rolnego (w 
tym dzierŜawcy) wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej 
na 2007 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 marca 2007 r. do 31 marca 2007 r. 
producent składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 września 2006 
r. do 28 lutego 2007 r.,
b) od 1 września 2007 r. do 30 września 2007 r. 
producent składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2007 r. 
do 31 sierpnia 2007 r.,
3. Za producenta rolnego uznaje się osobę 
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym.
4. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku rolnym uwaŜa 
obszar gruntów sklasyfikowanych w 
ewidencji gruntów i budynków jako uŜytki 
rolne lub jako grunty zakrzewione lub 

UWAGA  ROLNICY
zadrzewione na uŜytkach rolnych, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza).
5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa 
rolnego stanowią przedmiot współposiadania, 
zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu 
współposiadaczowi, co do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę 
(zgoda będzie wyraŜana we wniosku i nie 
dotyczy współmałŜonków).
6. W przypadku, gdy producent rolny podlega 
wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do 
wniosku załącza się odpis z tego rejestru.
7. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej jest 
dostępny na stronach internetowych urzędów 
gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków 
doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa 
R o l n i c t w a  i  R o z w o j u  W s i  
(www.minrol.gov.pl), a takŜe udostępniony w 
urzędach gmin do kopiowania.
8. Faktura powinna spełniać wymogi 
określone w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania 
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). 
MoŜliwe jest dołączenie do wniosku kopii 
faktur, jednakŜe muszą one zostać 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
upowaŜnionego pracownika urzędu gminy lub 
miasta.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala 
się jako iloczyn ilości oleju napędowego 
zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej 
z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra 
określonej w drodze rozporządzenia przez 
Radę Ministrów na 2007 r. z tym, Ŝe kwota 
zwrotu podatku nie moŜe być wyŜsza niŜ 
kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 
litr oleju napędowego (w 2007 roku jest to 
kwota 0,55 złotych), liczby 86 oraz 
powierzchni uŜytków rolnych będących w 
posiadaniu lub współposiadaniu producenta 
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i 
budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 
2007r. Przy ustalaniu ww. limitu nie 
uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych 
na których zaprzestano produkcji rolnej oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza w 
rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
9. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) 
wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu 
podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia 
złoŜenia wniosku.
10. Wypłata kwoty zwrotu producentom 
rolnym nastąpi w terminie od 2 maja 2007 r. do 
31 maja 2007 r. na wnioski złoŜone w 
pierwszym terminie i od 2 listopada 2007 r. do 
30 listopada 2007 r. na wnioski złoŜone w 
drugim terminie - gotówką w kasie urzędu 
gminy lub miasta albo przelewem na rachunek 
bankowy producenta rolnego podany we 
wniosku.

W związku z wymiarem podatków na 2007 
rok organ podatkowy informuje, iŜ na 
decyzjach wymiarowych i nakazach 
płatniczych na łączne zobowiązanie 
pienięŜne drukowana będzie informacja o 
nadpłatach i zaległościach podatkowych 
na dzień 31 grudnia 2006 roku, wiąŜe się to 
z tym, Ŝe wymiar podatków na dany rok 
(obecnie 2007) naliczany jest zawsze na 
d z i e ń  1  s t y c z n i a  d a n e g o  r o k u  
podatkowego, dlatego teŜ zapłata 
zaległości po dniu 1 stycznia 2007 roku nie 
jest widoczna na decyzjach podatkowych.
Przy dokonywaniu wpłat podatków, przy 
nazwisku bądź na drugiej stronie kwitu, 
prosi się o wpisywanie numeru decyzji 
wymiarowej bądź nakazu płatniczego na 
łączne zobowiązanie pienięŜne, który to 
numer odpowiada indeksowi podatnika w 
programie komputerowym. JeŜeli  
podatnik posiada więcej niŜ jedną decyzję 
lub nakaz płatniczy, naleŜy wpisać 
poszczególne indeksy, gdyŜ ma to wpływ 
na prawidłowe księgowanie wpłat na 
danego podatnika.

Podatki

Dobrą wiadomością dla rolników jest to, 
iŜ odpada prawdopodobnie określanie, 
czy na danej działce jest aktualny, czy 
nieaktualny rodzaj uŜytków według 
ewidencji gruntów i budynków. Od 2007 
r. ARiMR będzie sprawdzać tylko z 
ortofotomapami (przetworzonymi 
zdjęciami lotniczymi lub satelitarnymi), a 
nie ze stanem uŜytków w ewidencji 
gruntów i budynków. 

Złą wiadomością jest to, iŜ w 2007 r. nie 
będzie naboru nowych wniosków do 
p r o g r a m u  z w a n e g o  p o p u l a r n i e  
"rolnośrodowiskowym", z którego 
rolnicy bardzo często korzystali, a 
najczęściej z dopłat do międzyplonów. 
Rolnicy którzy juŜ przystąpili do 
programu rolno-środowiskowego będą 
składać w dalszym ciągu wnioski tzw. 
kontynuacyjne od 1 marca do 30 kwietnia. 

Przedstawione w wielkim skrócie, ale 
najwaŜniejsze planowane zmiany, mimo 
iŜ niektóre mają juŜ umocowanie prawne 
mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom 
przed rozpoczęciem przyjmowania 
wniosków o dopłaty przez biura 
powiatowe ARiMR. NaleŜy się z tym 
liczyć. Niemniej juŜ teraz rolnicy powinni 
zwrócić uwagę w jakim kierunku dąŜą 
zmiany na najbliŜsze lata. 
Informacje zawarte w niniejszym 
a r t y k u l e  w y n i k a j ą  z e  z m i a n  
rozporządzenia ministerialnego oraz 
mniej lub bardziej oficjalnych źródeł. 

Pozostałe zmiany 
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W związku ze zmianą centrali w budynku Urzędu 
Gminy Tychowo mogą Państwo bezpośrednio 

kontaktować się w swoich sprawach z pracownikami UG, 
GOSiGK i RWiK. Sądzimy, Ŝe to udogodnienie znacznie 
przyspieszy i usprawni komunikację pomiędzy Państwem a tymi 
jednostkami.

Spis telefonów UG Tychowo

Centrala  (094) 311 51 30, (094) 311 51 10, (094) 311 51 55, 
(094) 311 51 56, fax UG (094) 311 55 66

(094)316 02 50 (p.9)     Sekretariat
B.Kowalewska

(094)316 02 81 (p.8) Kadry B.Czupa
(094)316 02 53 (p.12) Biuro Rady Gminy 
(094)316 02 64 (p.6) Radca Prawny,

E. Mukułowska
Przewodniczący Rady,
Bronisław Gajewski
Kurator, ODR 
A.Todys, L.Balewski

(094)316 02 54 (p.13) Skarbnik Gminy L.Sas
(094)316 02 55 (p.14) Podatki

J.Gryga, A.Jackowska
(094)316 02 56 (p.15) Podatki

B.Pałubicka, K.Budzyła
(094)316 02 57 (p.16) Księgowość

K.Dziedzic-Stasiło, W.Biskot
(094)316 02 58 (p.17) Nieruchomości,

Ochrona Środowiska  G.Ośka
Planowanie Przestrz., 
Zamówienia Publiczne
St.Liksza

(094)316 02 59 (p.17)    Rozwój Gospodarczy Gminy
M.Broda

(094)316 02 60 (p.19) Informatyk P.Tokarski
(094)316 02 61 (p.20) StraŜnik Gminy Z.Starzyński
(094)316 02 62 (p.24) WOC R.Przygodzka
(094)316 02 63 (p.23) Centrum Reagowania

Kryzysowego R.Przygodzka
(094)316 02 65 (p.1) USC, działalność gospodarcza          

M.Liksza
(094)316 02 66 (p.1) Ewidencja ludności

I.Kozłowska
(094)316 02 67 (p.2) Dodatki mieszkaniowe, 

stypendia szkolne
I.Sawosz, P. Golec

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej  
(094) 3115157

(094)316 02 69 (p.28) GOSiGK Sekretariat
A. Martyniuk

(094)316 027 0 GOSiGK Kierownik
M. Bartczak

(094)316 02 71 GOSiGK księgowość
ś. Zienkiewicz

(094)316 02 72 GOSiGK Gł.Księgowy
T. śołnierzak-Łazarska

(094)316 02 73 (p.29) GOSiGK 
R.Byczkowski

(094)316 02 83 (p.27) GOSiGK
W.Ostrysz

(094)316 02 74 (p.31)
(094) 311 54 73 Region.Wodociągi i Kanalizacja  

- Biuro Obsługi Klienta     
P.Joński

(094) 311 56 87 Regionalne Wodociągi 
i Kanalizacja - Oczyszczalnia 
ścieków 
M. Martyniuk

Miejscowości Co cztery 
tygodnie 

Co dwa tygodnie 

Tychowo 
Dobrochy, Motarzyn 

19.03.2007 r. 
16.04.2007 r. 
14.05.2007 r. 
11.06.2007 r. 

05.03.2007 
02.04.2007 
30.04.2007 
28.05.2007 
25.06.2007 

Borzysław, Doble, 
Dobrowo, Dobrówko, 
Modrolas, 
Podborsko, śukówek 
 

20.03.2007 r. 
17.04.2007 r. 
15.05.2007 r. 
12.06.2007 r. 

Buczki, Drzonowo, 
GiŜałki, Kowalki, 
Pobądź, Solno, 
Wełdkowo, 
Wełdkówko, 
Tyczewo, Warnino 

26.02.2007 r. 
26.03.2007 r. 
23.04.2007 r. 
21.05.2007 r. 
18.06.2007 r. 

Bukowko, Bukowo, 
Retowo,Słonino, 
Trzebiszyn, Zaspy 
Wielkie, 
Dzięciołowo, 
Smęcino 

12.03.2007 r. 
09.04.2007 r. 
07.05.2007 r. 
04.06.2007 r. 
 

Kikowo, Krosinko, 
Liśnica, Osówko, 
Rudno, Sadkowo, 
Sławomierz, 
Trzebiec, Stare 
Dębno, Wicewo, 
Zastawa 

07.03.2007 r. 
04.04.2007 r. 
02.05.2007 r. 
30.05.2007 r. 
27.06.2007 r. 
 

 

 

PoniŜej przedstawiamy terminy wywozu odpadów 
komunalnych w I półroczu 2007 r.

Szanowni Państwo
Jak Państwo pewnie zauwaŜyli drukujemy „Tychowskie Wieści” w 
nowej drukarni, na innym papierze i w innym kolorze. Kolor 
niebieski był tzw. kolorem próbnym  okazało się, Ŝe jest za mało 
kontrastowy i wieści nie są tak czytelne jak wcześniej. Obecny nr 
drukujemy więc w ciemniejszym kolorze  jeŜeli nie spełni Państwa 
oczekiwań, wrócimy do druku w odcieniach szarości. Głównym 
powodem zmiany drukarni była kończąca się umowa na druk i 
propozycja podwyŜszenia ceny o 5gr netto za egzemplarz. Nowa 
drukarnia zaproponowała nam stawkę za którą drukowaliśmy w 
latach poprzednich i zmianę na papier kredowy w tej cenie. Nie 
pozostało nam więc nic innego jak skorzystać z tej oferty.

• Sprzedam samochód marki Fiat 126p  „Elegant” rocznik 
1999, przebieg: 35.000km. stan techniczny idealny, 
garaŜowany, kolor zielony. Cena 2.700zł  do negocjacji. 
Kontakt po godz. 18.00 pod nr tel.: /94/ 31 15 039;
• Sprzedam tuczniki na ubój gospodarczy  Warnino, 
kontakt tel.: /94/ 31 15 206;
• Kupię mieszkanie w Tychowie  najchętniej 3-4 pokojowe, 

2o pow. 65-80 m , moŜe być do niewielkiego remontu. 
Ewentualne oferty proszę składać telefonicznie pod nr.: 501 
483 060;
• Kupię lokal mieszkalny na terenie miejscowości Tychowo 
lub miejscowości połoŜonych wokół Tychowa. Kontakt tel. 
0 886 915 289;

• KUPIĘ • SPRZEDAM •


