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Majówka w Tychowie
1 maja na terenie kompleksu sportowego
„Orlik 2012" oraz Stadionie Sportowym
przy ulicy Leœnej w Tychowie odby³a siê
majowa impreza rekreacyjno-sportowa
obejmuj¹ca kilka turniejów miêdzy
innymi rozgrywki pi³karskie, tenisowe
i zawody po¿arnicze. Przed po³udniem na
„Orliku" rozegrany zosta³ Turniej Pi³ki
No¿nej „Dzikich Dru¿yn". Uczestniczy³o
w nim siedem dru¿yn uczniów szkó³
podstawowych i szkó³ gimnazjalnych
z Gminy Tychowo oraz jedna dru¿yna
uczniów szkó³ podstawowych
z Ko³obrzegu. Rozgrywki prowadzono
w trzech grupach wiekowych. Pierwsza
grupa klasy 2,3 i 4, druga grupa klasy 5
i 6, trzecia grupa gimnazja. Zwyciêzcami
poszczególnych grup zosta³y dru¿yny
klasy 4 SP w Tychowie, dru¿yna 5klasistów z Ko³obrzegu oraz dru¿yna
uczniów 1 klasy tychowskiego
Gimnazjum. Ka¿dy z uczestników turnieju
otrzyma³ medal, s³odkoœci i napoje.
W Turnieju Tenisa Ziemnego rozegrano
mecze maj¹ce wy³oniæ pó³finalistów.
Wyrównany poziom gry zawodników
spowodowa³, ¿e mecze przeci¹gnê³y siê do
3 maja i dopiero wtedy uda³o siê wy³oniæ
pó³finalistów i finalistów. Mecze o 1 miejsce
rozegrany bêdzie pomiêdzy panami
Andrzejem Chrzanowskim i Tomaszem
Dudk¹ a o 3 miejsce pomiêdzy panami
Zbigniewem Starzyñskim i Sebastianem
Szczêkiem. O godzinie 14 rozpocz¹³ siê
Turniej Pi³karski dla zawodników
niezrzeszonych oraz Turniej Stra¿ackoRekreacyjny Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Gminy Tychowo. W turnieju
pi³karskim udzia³ wziê³o 7 dru¿yn w dwóch
grupach. Zwyciê¿y³a dru¿yna „Osiedle
i Przyjaciele" z Tychowa pod dowództwem
pana Jaros³awa Lesiaka. Drugie miejsce
zajê³a dru¿yna z Czarnkowa, trzecie
i czwarte miejsce przypad³o dru¿ynom
z Trzebiszyna oraz „Pocieraczom" z osiedla
przy ulicy Kochanowskiego. Na przemian
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z rozgrywkami pi³karskimi odbywa³ siê
turniej stra¿aków, w którym uczestniczy³y
dru¿yny OSP z Osówka i Kowalek oraz
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
z Tychowa. W programie turnieju by³y
æwiczenia bojowe oraz sztafeta. Na
zakoñczenie turnieju Wójt Gminy Tychowo
pani El¿bieta Wasiak pogratulowa³a
uczestnikom poszczególnych konkurencji
umiejêtnoœci i osi¹gniêæ, wrêczy³a nagrody a
wszystkim stra¿akom z okazji ich œwiêta
przypadaj¹cego 4 maja w Dniu Œw. Floriana
¿yczy³a wszelkiej pomyœlnoœci, satysfakcji
w pe³nieniu zaszczytnej s³u¿by oraz
bezpieczeñstwa podczas prowadzonych
akcji po¿arniczych. Wszystkim uczestnikom
tychowskiej majówki dziêkujemy za udzia³
i zapraszamy na kolejne wspólne imprezy.
INFORMACJA WÓJTA GMINY TYCHOWO
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25
poz.219) podaje siê do wiadomoœci informacjê o numerach i granicach
obwodów oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
Numer
obwodu
g³osowania

1.

Granice obwodu
gmina – miejscowoœæ; Doble, Liœnica,
Motarzyn, Nowe Dêbno, Osówko, Rudno,
Sadkowo, S³awomierz, Stare Dêbno,
Trzebiec, Wicewo, Zastawa, ¯ukówek.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Œwietlica wiejska
Sadkowo

2.

gmina – miejscowoœæ; Buczki, Czarnkowo,
Drzonowo Bia³ogardzkie, Dziêcio³owo, Gi¿a³ki,
Koœcianka, Kowalki, Pob¹dz, Smêcino, Solno,
Tyczewo, Warnino, We³dkowo, We³dkówko.

Œwietlica wiejska
Kowalki lokal
dostosowany
do potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych

3.

gmina- miejscowoœæ; Borzys³aw, Bukowo,
Kikowo, Krosinko, Modrolas, Podborsko,
Retowo, Roz³azino, Trzebiszyn,
Tychowo – ulice; Adama Mickiewicza,
Bia³ogardzka, Cypriana Kamila Norwida,
Dolna, Dworcowa, Jana Kochanowskiego,
Juliusza S³owackiego, Kolejowa, Koszaliñska,
Koœcielna, Po³czyñska, Szczecinecka.

Gimnazjum
Tychowo lokal
dostosowany
do potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych

4.

gmina – miejscowoœæ; Dobrochy,
Tychowo – ulice; Akacjowa, Bobolicka,
Brzozowa, Bukowa, Dêbowa, Jaœminowa,
Klonowa, Leona Mroczkiewicza, Leœna,
Lipowa, Ogrodowa, Parkowa, Polna,
Topolowa, Wolnoœci.

Urz¹d Gminy
Tychowo

ZWI¥ZEK MIAST I GMIN
DORZECZA PARSÊTY

Zaprasza do wziêcia udzia³u w sp³ywie
kajakowym. Który planowany jest na 23-26 lipca
2009r. Zg³oszenie uczestnictwa w sp³ywie
nastêpuje wy³¹cznie:drog¹ elektroniczn¹ (skan
karty zg³oszeniowej wraz z dowodem wp³aty) lub
przez poprawne (pe³ne) wype³nienie i przes³anie
poczt¹ karty zg³oszenia podpisanej
przekierownika ekipy wraz z do³¹czon¹ kopi¹
dowodu wp³aty wpisowego. Wpisowe wynosi
180z³ od uczestnika. Podstaw¹ wpisania
uczestnika na listê jest dokonanie wp³aty
wpisowego za udzia³ w sp³ywie.Na dowodzie
wp³aty nale¿y dokonaæ wpisu: Imiê i Nazwisko
uczestnika lub kierownika ekipy, tel. kontaktowy
oraz "Parsêta 2009" UWAGA: ostateczny termin
nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa dniem 01.07.2009
(decyduje data wp³yniêcia wpisowego na konto
biura ZMiGDP). Listê uczestników zamyka siê
po osi¹gniêciu pu³apu 150 osób.
Dane teleadresowe: ZWI¥ZEK MIAST I GMIN
DORZECZA PARSÊTY . Szymanowskiego 17 230 KARLINO.
tel. +48 94 311 72 47 .tel. +48 600 442 274
wiêcej informacji na:
http://www.parseta.org.pl
e-mail: ms@parseta.org.pl

Zawody w Wêdkarstwie Sp³awikowym
Zarz¹d Ko³a PZW w Tychowie informuje ¿e:

7 czerwca 2009 r. w Tyczewie odbêd¹ siê Zawody
Sp³awikowe o Mistrzostwo Ko³a. Zawody bêd¹
rozgrywane w kategoriach: kobieta, junior
Zespó³ Szkó³ Dobrowo
gmina – miejscowoœæ; Bukówko, Dobrowo,
i senior. Przyjmujemy tylko cz³onków naszego
lokal
dostosowany
Dobrówko,
G³uszyna,
Skarszewice,
5.
Ko³a. Termin zg³oszenia - 1 czerwca, wpisowe - 10
do potrzeb wyborców
S³onino, Zaspy Wielkie.
niepe³nosprawnych
z³.
•18 czerwca 2009r. odbêd¹ siê IV Miêdzyszkolne
Oddzia³ Zewnêtrzny
Granice Oddzia³u Zewnêtrznego Dobrowo
Zawody Sp³awikowe o Puchar Wójta Gminy.,
Dobrowo
Aresztu Œledczego Koszalin.
6.
• 21 czerwca 2009 r. odbêd¹ siê IV Zawody
Aresztu Œledczego
Sp³awikowe o Puchar Wójta Gminy Tychowo.
Koszalin
Termin zg³oszenia - do 14 czerwca, wpisowe od
00
00
Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu 7 czerwca 2009 roku w godz. 8 -22 . dru¿yny (3 osobowej) - 50 z³. Ograniczona iloœæ
WÓJT GMINY TYCHOWO El¿bieta Wasiak miejsc, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Zg³oszenia przyjmuje Prezes Przemys³aw
Pachnowski, kontakt- tel. 605 345 230
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BÊD¥ NOWE DROGI
W Tychowie ruszy³y prace zwi¹zane z przebudow¹ ulic realizowane w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Projekt
z³o¿ony przez Gminê Tychowo zosta³ wysoko oceniony w rankingu
wojewódzkim przez komisjê zatwierdzaj¹c¹ wnioski o dofinansowanie
przedsiêwziêcia. Przetarg na wykonanie prac wygra³a firma „Pol-Dróg
Bia³ogard” i od maja trwaj¹ prace w terenie. Na pierwszy ogieñ posz³y ulica
Mickiewicza i Norwida,
gdzie praktycznie od
podstaw powstanie ca³y
pas drogi z jezdni¹,
chodnikami, kanalizacj¹
deszczow¹ i oœwietleniem.
Inwestycja obejmuje
dodatkowo przebudowê
ulicy Topolowej, Polnej,
Bukowej, Brzozowej i
Lipowej. Zakoñczenie
prac planowane jest we
wrzeœniu tego roku.

Wandale przebudzili
siê ze snu zimowego!

Mieszkañcy Tychowa od dawna skar¿¹
siê na m³odzie¿ wracaj¹c¹ nocami
z dyskotek i pubów. W drodze do domów,
na okolicznych osiedlach, wrzaskami
budz¹ œpi¹cych mieszkañców, dewastuj¹
przystanki, niszcz¹ znaki drogowe,
rozbijaj¹ kosze na œmieci. 2 maja br.
nieznani sprawcy rozbili ostatnie tafle
szk³a na przystanku autobusowym przy
ulicy Dworcowej. Jest to kolejny akt
wandalizmu w tym roku. W takim tempie
z uwagi na bardzo wysokie koszty (jest to
specjalne szk³o hartowane z
odpowiednimi atestami) nie nad¹¿ymy
wymieniaæ szyb. Niszczenie
przystanków, t³uczenie szyb nie odbywa
siê bezszelestnie – bez ha³asu, przecie¿
ludzie na pewno s³ysz¹, ¿e ktoœ niszczy
publiczn¹ w³asnoœæ. Dlaczego nie
reaguj¹? Wandalizm kwitnie, gdy nie ma
reakcji na niszczenie mienia
spo³ecznego. A mienie spo³eczne to
przyznawana bêdzie wed³ug kolejnoœci Wasze mienie, to Nasze Mienie – moje,
ustalonej w drodze losowania, twoje, jej, jego, ich – wszystkich, nawet
przeprowadzonego przy u¿yciu systemu tych co niszcz¹. A kto niszczy swoje
teleinformatycznego. W losowaniu rzeczy lub pozwala by inni mu niszczyli
wezm¹ udzia³ wszystkie wnioski z³o¿one jego w³asnoœæ? Ktoœ kto chyba ca³kiem
osobiœcie albo przez upowa¿nion¹ osobê zdrowy nie jest. Ludzie obudŸcie siê!
bezpoœrednio w OR ARiMR oraz Pieni¹dze, które trzeba przeznaczyæ na
wys³ane rejestrowan¹ przesy³k¹, które naprawy zniszczeñ mog³yby byæ
w p ³ y n ê ³ y d o A g e n c j i d o d n i a spo¿ytkowane na wiele innych celów,
poprzedzaj¹cego dzieñ, w którym które mog³yby poprawiæ by nasze ¿ycie
zostanie przeprowadzone losowanie. na ró¿nych p³aszczyznach a tak stoimy w
Losowanie odbêdzie siê w Centrali miejscu a czasami nawet siê cofamy –
Agencji, odrêbnie dla ka¿dego z 16 OR tracimy pieni¹dze i nerwy a efekt który
ARiMR, nie wczeœniej ni¿ 21 i nie osi¹gamy mieliœmy ju¿ wczeœniej – przed
póŸniej ni¿ 30 dni po terminie zniszczeniem – wiêc nie jest nowy i wcale
zakoñczenia przyjmowania wniosków nas nie cieszy. Pomyœlcie o tym chwilê…
na to dzia³anie. Prezes ARiMR, nie
póŸniej ni¿ w dniu nastêpuj¹cym po dniu,
w którym przeprowadzono losowanie,
Komitet na Rzecz Rewitalizacji
poda do publicznej wiadomoœci, na
Zabytkowego Koœcio³a Parafialnego
stronie internetowej administrowanej
w Tychowie.
przez ARiMR, informacjê o kolejnoœci
Zarz¹d
Stowarzyszenia
informuje, ¿e od
przyznawania pomocy w danym OR
16-04-2009r.
do
15-05-2009r.
na nasze
ARiMR. Z analizy wniosków
zarejestrowanych w ARiMR do 18 maja konto wp³ynê³y nastêpuj¹ce wp³aty:
br. wynika, ¿e wszyscy, którzy wype³nili 1. Kwesta przed Koœcio³em 10-05-2009r.
je prawid³owo mog¹ liczyæ na - 1.138,40 z³.
przyznanie takiego wsparcia, a poniewa¿ 2. Wp³aty indywidualne na konto
limit œrodków nie zostanie w pe³ni - 200,00 z³
w y k o r z y s t a n y , z g o d n i e Razem - 1.338,44 z³.
z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa, w tym: 4 wp³aty z Tychowa
pod koniec czerwca br. ARiMR Stan konta na 15-05-2009r:
przeprowadzi kolejny w tym roku nabór 38.852,05 z³.
wniosków na uzyskanie wsparcia. Zapraszamy na nasz¹ stronê
Z i n f o r m a c j i A R i M R w y b r a ³ internetow¹:
http://krzkp.tychowo.pl/
Adamczewski Andrzej.

Nabór wniosków zakoñczony
Poniedzia³ek, 18 maja br. by³
ostatnim dniem pierwszego naboru
wniosków na „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw". Kolejna tura
przyjmowania przez ARiMR
wniosków na to dzia³anie rozpocznie
siê pod koniec czerwca. 3214
wniosków o przyznanie pomocy z
tego dzia³ania przyjê³y Oddzia³y
Regionalne ARiMR w okresie od 5 do
18 maja br, z tego ponad po³owê w
ostatnim dniu naboru. Z³o¿one
wnioski wykorzystuj¹ w ponad 42%
przewidziany w 2009 r. limit œrodków
na to dzia³anie. Do liczby przyjêtych
wniosków bêd¹ dodane równie¿ te
wys³ane poczt¹ w dniach od 5 do 18
maja, poniewa¿ o dotrzymaniu
terminu decyduje data stempla
pocztowego na przesy³ce. Termin
przyjmowania wniosków o pomoc na
to dzia³anie poda³ 31 marca br. Prezes
ARiMR. Szczegó³owe warunki i tryb
przyznawania oraz wyp³aty pomocy
finansowej w ramach tego dzia³ania,
objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013, okreœla rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
17 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 139, poz.
883, z póŸn. zm.).Œrodki
przewidziane w 2009 r. na to
dzia³anie w skali kraju to 1 256 469
336,29 z³. Liczba z³o¿onych
wniosków w województwie
Zachodniopomorskim to
94 co
stanowi 29,75% wykorzystania
l i m i t u œ r o d k ó w.
Pomoc
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U W A G A R O D Z I C E!
W zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie
szczegó³owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podrêczników, Wójt Gminy Tychowo informuje, ¿e pomoc
w formie dofinansowania zakupu podrêczników dla uczniów
rozpoczynaj¹cych w roku szkolnym 2009/2010 naukê
w klasach I-III szko³y podstawowej i naukê w klasie I gimnazjum
przys³uguje uczniom pochodz¹cym z rodzin spe³niaj¹cych kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
spo³ecznej tj. 351 z³ oraz nie wiêcej ni¿ 10%uczniów w gminie
pochodz¹cych z rodzin nie spe³niaj¹cych kryterium dochodowego, w
przypadkach okreœlonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy spo³ecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoœci,
bezrobocia, d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby, przemocy w rodzinie ,
bezradnoœci w sprawach opiekuñczo-wychowawczych, zw³aszcza w
rodzinach niepe³nych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie
decyzji dyrektora szko³y, do której uczêszcza uczeñ. Pomoc jest
udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Wniosek
sk³ada siê w szkole , do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku
szkolnym 2009/2010. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie o
wysokoœci dochodów (za miesi¹c maj 2009 r.). W przypadku
ubiegania siê o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia
o wysokoœci dochodów przedk³ada siê zaœwiadczenie o korzystaniu
ze œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej.
Termin sk³adania wniosków do 30 czerwca 2009 roku.

Wieœci z przedszkola
28.04.2009 roku, w Domu Kultury w Karlinie odby³ siê powiatowy
konkurs recytatorski dla przedszkolaków „S³owiki". Imprezê
zorganizowa³o Przedszkole Miejskie w Karlinie. W konkursie
wziê³o udzia³ 25 dzieci z wszystkich grup wiekowych. Nasze
reprezentowa³y: Tatiana Jab³oñska z grupy 3- latków orazMalwina
Wrona z grupy 4- latków. Opiekê nad dziewczynkami sprawowa³a
nauczycielka Iwona Wiœniewska, która zajê³a siê tak¿e
przygotowaniem do wystêpów. Dla dzieci by³o to pierwsze
wyst¹pienie na prawdziwej scenie i przed tak du¿¹ publicznoœci¹.
Nasze dwie uczestniczki wspaniale zaprezentowa³y swoje
umiejêtnoœci recytatorskie. Wrona zdoby³a I miejsce w swojej
grupie wiekowej recytuj¹c wiersz„Zielone serce" R.
Pisarskiego.Tatiana Jab³oñska zdoby³a wyró¿nienie prezentuj¹c
utwór „Roczek" Cz. Janczarskiego.
Dziewczynkom w wystêpach towarzyszyli ich rodzice, dodaj¹c im
otuchy i wsparcia. To wydarzenie by³o niezwyk³ym prze¿yciem dla
dzieci, a doros³ym dostarczy³o wielu pozytywnych wra¿e?.
Dziewczynki szczêœliwe wróci³y do przedszkola przywo¿¹c ze sob¹
dyplomy i nagrody. Wszyscy jesteœmy z nich bardzo dumni.
Chcemy serdecznie podziêkowaæ rodzicom za pomoc
w przygotowaniu do konkursu. ¯yczymy naszym m³odym
wychowankom dalszych sukcesów.
Sprostowanie
Przepraszamy Pañstwa za b³¹d jaki wkrad³ siê w artyku³ : The shoe
leather express w poprzednim wydaniu Tychowskich Wieœci.
Ubolewamy nad tym, ¿e którym komputer w drukarni nie odczyta³
podanych w tekœcie nazw miejscowoœci. Zatem prostujemy
i powtarzamy zdanie z ww. brakami: „WiêŸniowie z obozu jenieckiego
Stalag Luft IV Gross Tychowo po³o¿onego 1 km na po³udniowy wschód
od Modrolasu, wyruszyli na zachód przez Bia³ogard, Œwinoujœcie pod
Hamburg sk¹d skierowano ich na po³udnie Niemiec do Fallingbostel,
pod szwajcarsk¹ granicê, gdzie mieœci³ siê Stalag XI B.”
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WÓJT GMINY TYCHOWO
og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora
Szko³y Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie

1.Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia
wymagania okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba
zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w poszczególnych typach szkó³ i placówek
(Dz.U. Nr 89, poz.826 z póŸn. zm.)
2.Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny
zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz
z koncepcjê funkcjonowania i rozwoju szko³y
2 ) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy
pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy
dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce
posiadanie wymaganego wykszta³cenia w przypadku
osoby bêd¹cej nauczycielem,
4)dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy,
wykszta³cenia i przygotowania zawodowego w przypadku
osoby nie bêd¹cej nauczycielem,
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów
podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie
o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarz¹dzania oœwiat¹,
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003
roku w sprawie wymagañ jakim powinna odpowiadaæ
osoba zajmuj¹ca stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach szkó³ i placówek,
7) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹
dyscyplinarn¹, 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 póŸn. zm.) oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie dyscyplinarne,
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie karne,
10) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem
pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych
z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa
w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o
odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14,poz.114 z póŸn. zm),
11) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póŸn. zm) w celach
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora,
12) Informacja o z³o¿eniu oœwiadczenia lustracyjnego
(osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.).
3. Oferty zawieraj¹ce oryginalne dokumenty nale¿y sk³adaæ
w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem: „Konkurs- Szko³a Podstawowa w Tychowie" w
terminie do dnia 15 czerwca 2009 r. w³¹cznie do godz. 1500
na adres: Urz¹d Gminy Tychowo, ul. Bobolicka 17, 78-220
Tychowo, pok. 9, tel. 0-94 3115130 Konkurs przeprowadzi
komisja konkursowa powo³ana przez Wójta Gminy
Tychowo.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania
konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni
indywidualnie.
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Kie³baski i napoje
z Trzebiszyna
Na majówce, na Stadionie w Tychowie, bufet
zorganizowa³o so³ectwo Trzebiszyn, w ofercie
posiada³o napoje, s³odycze, piwo oraz ciasta
upieczone przez mieszkanki Trzebiszyna.
Z dañ gor¹cych serwowane by³y kie³baski
z grilla. So³tys wsi Agnieszka Zawadzka
dziêkuje bardzo osobom które pomog³y przy
organizacji: Franciszkowi Grzybowi i Beacie
Radziuk za dostarczenie produktów
spo¿ywczych, Ilonie Wiêcek, Justynie
Malinowskiej, Ma³gorzacie Gawe³,
Mateuszowi Wiêcek, Micha³owi Radziukowi
za pomoc przy przygotowaniu i obs³ugê bufetu.

Podziêkowanie
11 kwietnia br. w Borzys³awiu zosta³
poœwiêcony nowy, dêbowy krzy¿ wykonany
dziêki datkom jakie ofiarowali mieszkañcy.
Z zebranej kwoty ponad 1200 z³, zakupiono
równie¿ kwiaty, znicze i inne ozdoby. W imieniu
mieszkañców serdecznie dziêkujê wszystkim za
dobrowolne wp³aty jak i za transport i pomoc
przy nasadzeniach i uk³adaniu p³ytek.
Szczególne podziêkowania kierujê do Pani
Agnieszki Szafrañskiej za du¿y wk³ad pracy
przy realizacji tego przedsiêwziêcia. So³tys.

Dzieñ Ziemi w Borzys³awiu

SKOWRONKI NAJLEPSZE
Dobieg³y koñca rozgrywki Gimnazjalnej Ligi Pi³ki Siatkowej
dziewcz¹t. Do rywalizacji przyst¹pi³o piêæ zespo³ów klasowych
z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie. Rozgrywki prowadzone by³y
systemem ka¿dy z ka¿dym do 2 wygranych setów. Rywalizacja sta³a na
dobrym poziomie sportowym. Wszystkie uczestniczki z du¿ym
zaanga¿owaniem przyst¹pi³y do walki o jak najwy¿sze miejsca w turnieju.
Tegoroczna rywalizacja toczy³a siê pod dyktando dwóch zespo³ów
„Skowronków „ z klasy Ic i „Glinek” z klasy IIIa. Oba wymienione
zespo³y spotka³y siê w decyduj¹cym spotkaniu o pierwsze miejsce.
Zmagania na swoj¹ korzyœæ rozstrzygnê³y dosyæ niespodziewanie
uczennice klasy pierwszej które pokona³y zmagaj¹ce siê z urazami starsze
kole¿anki 2:0 w setach. Podsumowaniem tegorocznej edycji ligi by³ mecz
gwiazd w którym do rywalizacji przystapi³y mistrzynie ligi „Skowronki”
i dru¿yna „Gwiazd” sk³adaj¹ca siê z najlepszych zawodniczek
pozosta³ych zespo³ów. W pojedynku koñcz¹cym tegoroczne zmagania
lepsze okaza³y siê „Gwiazdy Ligi” wygrywaj¹c 2:1 ( 28:26; 27:29; 15:11)

Zespó³ Skowronków wyst¹pi³ w sk³adzie: Justyna Misiak, Ewa Zaj¹c,
Martyna Klekocka, Marta Marciniak, Agata Cacko, Aleksandra
Mazurkiewicz, Olga Król. Najlepsz¹ zawodniczk¹ ligi zosta³a Martyna
Klekocka - Skowronki Ic. W imieniu organizatorów sk³adamy
podziêkowania dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Oœrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie za ufundowanie s³odyczy dla wszystkich
uczestników zabawy.

25.04.09r. w So³ectwie Borzys³aw odby³a siê impreza sportoworekreacyjna dla uczczenia Œwiatowego Dnia Ziemi.
Uczestniczy³o w niej oko³o 40 dzieci i m³odzie¿y oraz kilkoro
rodziców. Zajêcia rozpoczê³y siê o 1100 pogadank¹ na temat
ochrony klimatu i najbli¿szego œrodowiska. Nastêpnie uczestnicy
podzieleni na dwie grupy obeszli ca³¹ miejscowoœæ, aby
pozbieraæ porzucone œmieci. Po odstawieniu worków z odpadami
udano siê na boisko sportowe, gdzie przeprowadzono wiele
konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Mimo piêknej, s³onecznej
pogody, silny wiatr utrudnia³ rywalizacjê, porywaj¹c czêsto pi³kê
lub przewracaj¹c pacho³ki. Nie zra¿aj¹c siê tym, dzieci chêtnie
wymyœla³y dodatkowe zabawy. Jednoczeœnie na rozpalonym
wczeœniej ognisku, pieczono kie³baski i czêstowano siê
przygotowanym przez rodziców ciastem. Za udzia³
w konkurencjach sportowych nagrodzono dzieci s³odyczami.
Wspólna zabawa trwa³a do godz. 16.00. W imieniu dzieci jak
i w³asnym pragnê podziêkowaæ Paniom z Rady So³eckiej za
pomoc, rodzicom z opiekê nad dzieæmi, upieczenie ciasta
i wspólna zabawê. So³tys.
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Wielkanocny Zaj¹czek

10 kwietnia komisja konkursowa
oceni³a prace plastyczne
nades³ane do Gminnego Oœrodka
Kultury na konkurs pt.
„Wielkanocny Zaj¹czek".
£¹cznie wp³ynê³y 82 prace
wykonane technik¹ dowoln¹. Po
burzliwych obradach komisja
wy³oni³a zwyciêzców konkursu,
w kategorii klas I-III nagrody w
postaci plecaków szkolnych oraz
pami¹tkowych dyplomów
otrzymali kolejno Aleksandra
B³a¿ejewska Zespó³ Szkó³ w
Dobrowie, Zuzanna Wiœniewska

Szko³a Podstawowa w Tychowie
oraz Mateusz Ponik
ZS w
Dobrowie. W kategorii klas IV-VI
zwyciê¿yli: Pawe³ Sêdzicki ZS w
Dobrowie, Agata Lawrenc i
Katarzyna Wiktorska ze Szko³y
Podstawowej w Tychowie.
Komisja postanowi³a przyznaæ
równie¿ wyró¿nienia dla osób,
których prace by³y równie piêkne
jak te nagrodzone. Wyró¿nienia
otrzymali: Julia Niemiec kl.I ZS
w Dobrowie, Mateusz
Grabkowski
kl.III, ZS w
Dobrowie, Norbert Smolarski
kl.II, ZS w Dobrowie, Katarzyna
Boczkowska kl. I SP w Tychowie,
Agata Tabaka
kl.V, Szko³a
Podstawowa w Tychowie,
Klaudia WoŸna kl.VI, ZS w
Dobrowie. Na konkurs wp³ynê³y
równie¿ prace uczniów z klasy „0"
w Dobrowie, Komisja
postanowi³a przyznaæ nagrodê
Albinowi Sekutowskiemu i
rozszerzyæ konkurs w przysz³ym
roku o kategoriê dla dzieci
uczêszczaj¹cych do zerówek.
Wszystkim uczestnikom
konkursu serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do ponownego
wziêcia udzia³u w konkursie w
przysz³ym roku.

Rozpoczê³y siê szkolenia w ramach projektu
"Rodzina Razem”
Z pocz¹tkiem maja w siedzibie
Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Tychowie rozpocz¹³
siê cykl szkoleñ zaplanowanych w
ramach drugiej edycji
partnerskiego projektu
systemowego pn. "Rodzina
Razem" skierowanych do 10
rodzin z terenu gminy Tychowo
objêtych projektem. Beneficjenci
projektu zgodnie z zawartymi
kontraktami socjalnymi
uczestnicz¹ w szkoleniach,
warsztatach oraz spotkaniach
indywidualnych
i grupowych prowadzonych przez
specjalistów z zakresu
pedagogiki, psychologii, pracy
socjalnej, terapii uzale¿nieñ,
prawa czy doradztwa
zawodowego. Zajêcia tzw.
"aktywnej integracji" potrwaj¹ od
maja do listopada br. i odbywaæ siê
bêd¹ do poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 15.00 do 19.00
zgodnie z ustalonym
harmonogramem. W projekcie
bior¹ udzia³ rodziny dysfunkcyjne
z terenu naszej gminy
wytypowane przez pracowników
socjalnych Gminnego Oœrodka
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Pomocy Spo³ecznej w Tychowie.
Dziêki œrodkom unijnym
mo¿liwe jest objêcie szerszym
zakresem kompleksowej pomocy
Oœrodka rodziny znajduj¹cej siê
w trudnej sytuacji finansowej,
rodzinnej i zawodowej. Dziêki
aktywnej postawie i udzia³owi w
projekcie rodziny te maj¹ spore
szanse na wyjœcie z kryzysu. 4
maja 2009 r. rozpoczê³y siê
pierwsze zajêcia "Szko³y dla
Rodziców" z pedagogiem
rodzinnym projektu - Pani¹
Monik¹ Falana, natomiast 5 bm.
odby³y siê warsztaty
psychologiczne z psychologiem
rodzinnym - Pani¹ Teres¹
Ziêtkiewicz, zaœ od 8 maja
odbywa siê rodzinna terapia z
terapeut¹ uzale¿nieñ - Panem
Bogdanem MieszkowiczemAdamowiczem. Od po³owy maja
uruchomione zostanie równie¿
poradnictwo zawodowe (P.
Ireneusz Œlêzak) i prawne (P. Ewa
Muku³owska). Na bie¿¹co
prowadzona jest te¿
praca
socjalna z rodzinami, przez
animatora spo³ecznego projektu
(P. Marzena Stanis³awska).

Wiosenny Konkurs Plastyczny
11 maja komisja konkursowa
oceni³a 31 prac plastycznych,
które zosta³y nades³ane do
Gminnego Oœrodka Kultury na
konkurs plastyczny
skierowany do Œwietlic
Wiejskich dzia³aj¹cych na
terenie naszej gminy. Konkurs
pn.: Pochyla siê sosna ku soœnie
i szumi – a o czym? O
wioœnie!...” cieszy³ siê sporym
zainteresowaniem. Nades³ane
prace by³y bardzo kolorowe i
weso³e. Komisja ocenia³a je w
trzech kategoriach. W
pierwszej z nich: ”przedszkole”
zwyciê¿y³a Kaja Kaziszyn ze
Œwietlicy w Tychowie – za
przepiêkne wykonanie bociana
z bibu³y na papierze, drugie
Julia Szotowicz ze Œwietlicy w
Sadkowie a trzecie Klaudia
Borzêcka z Tychowa. Komisja
postanowi³a równie¿ wyró¿niæ
Igora JóŸwiaka z Tychowa oraz
P a u l i n ê Te r e s z c z y n z e
Œwietlicy w Pob¹dzu. W
drugiej kategorii kierowanej do
dzieci z klas I-III zwyciê¿yli:
Hubert Cygan za oryginalne
wykonanie motyla z plasteliny
na papierze, drugie Klaudia
Senkowska, trzecie Patrycja

Pawlik wszyscy uczestnicy w
tej kategorii reprezentowali
Œwietlicê w Tychowie.
Komisja postanowi³a
przyznaæ wyró¿nienia dla
Agaty Iwan z Tychowa oraz
F i l i p a Te r e s z c z y n a z
Pob¹dza. W trzeciej kategorii
kierowanej do najstarszych
dzieci, bowiem klas IV-VI
zwyciê¿yli: Klaudia
Tereszczyn ze Œwietlicy w
Pob¹dzu za bardzo estetyczn¹
i pomys³ow¹ pracê z panem
niedzwiadkiem, drugie
Aleksandra Bochniarz z ze
Œwietlicy w Smêcinie, trzecie
Ma³gorzata Jankowska
z Pob¹dza. Wyró¿nienie w tej
kategorii otrzyma³a Ewa
Polasiñska równie¿
z Dobrowa. konkursu by³o
pobudzanie wyobraŸni
i fantazji dzieci oraz
prezentacja i popularyzacja
ich twórczoœci plastycznej.
uczestnikom dziêkujemy za
chêci i wysi³ek. Zachêcamy
wszystkich do wziêcia
udzia³u w konkursach
organizowanych przez GOK
w Tychowie. Gratulujemy!!!!

DYSKOTEKA NA ŒWIETLICY
20 maja na Œwietlicy Wiejskiej w Tychowie odby³a siê
dyskoteka dla dzieci. Opiekunka Œwietlicy, Pani Agnieszka
Pachnowska zorganizowa³a dla nich ró¿ne zabawy taneczne
oraz s³odki poczêstunek. W przeddzieñ zabawy dzieci
przygotowa³y barwne stroje z bibu³y oraz kolorowe dekoracje
na salê. By³a to dla nich wielka frajda. Pani Agnieszka na
³amach „Wieœci" chcia³aby podziêkowaæ Pani Magdalenie
Barskiej, która pomog³a jej zaplanowaæ i przeprowadziæ tê
imprezê. Dziêki takim wydarzeniom dzieci maj¹ mo¿liwoœæ
mi³o spêdziæ czas i w przyjemnej atmosferze zacieœniaæ wiêzy
przyjaŸni.
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Uwaga! Nasze
wspomnienia PRL-u
Informacja kierowana jest do Wszystkich
Mieszkañców Gminy Tychowo! Z Wasz¹
pomoc¹ chcielibyœmy stworzyæ nasz¹ ma³¹
galeriê internetow¹ pn. Rzeczy z czasów PRLu. Nasze dzia³anie ma na celu przybli¿enie
m³odemu cz³owiekowi okres PRL-u. Nie
skupiaj¹c siê na chronologii, chcemy pokazaæ
zmiany, jakie dokona³y siê po upadku
komunizmu w Polsce. Jeœli masz œmieszne lub
interesuj¹ce rysunki albo zdjêcia przedmiotów z
czasów PRL-u - daj znaæ , podziel siê z innymi,
nie b¹dŸ anonimowy! Czas p³ynie, lata
przemijaj¹, a wspomnienia razem z nimi. Je¿eli
jesteœ w³aœcicielem przedmiotów czasu PRL-u
powiadom Nas - bêdziesz móg³ staæ siê
wspó³autorem ciekawej strony. Ka¿dy
przedmiot zostanie sfotografowany, a zdjêcie
umieœcimy w galerii w internecie. Akcjê
zbierania materia³ów rozpoczynamy 5 czerwca
2009 r. Wyœlij do nas swoje materia³y! Liczymy
na Twoj¹ aktywnoœæ i zaanga¿owanie! Adres email gok.tychowo@wp.pl lub na
wojtkow7@tlen.pl, w temacie wpisz: Rzeczy z
czasów PRL-u. Kontakt - Halina Wojtków- tel.
(094) 31 46 894, kom. 602 814 440

Sukces naszych
recytatorów
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e 11
maja w Centrum Kultury i Spotkañ
Europejskich w Bia³ogardzie
odby³y siê pó³fina³y eliminacji
powiatowych XLI turnieju
recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki
i Ptaszêta Polne”. Do fina³u
regionalnego zakwalifikowano a¿
trzy osoby (na szeœæ
nominowanych) z naszej gminy:
Ma³gorzatê Michalak – w kategorii
„Ptaszki”, Arlettê Koz³owsk¹
i Huberta Bekisza w „Ptakach”.
Laureaci konkursu oprócz
pami¹tkowych dyplomów
otrzymali tak¿e nagrody
ksi¹¿kowe. Na etapie powiatowym
konkursu jury przes³ucha³o 26
recytatorów ze wszystkich gmin
Powiatu Bia³ogardzkiego.
Gratulujemy
laureatom, ich
opiekunom i rodzicom. Fina³
Turnieju ju¿ 3 czerwca – trzymamy
kciuki.

Senator Anna Sztark w Tychowie

29 kwietnia goœciliœmy w naszej gminie
Pani¹ Senator Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej Pani¹ Annê Sztark. Przyjecha³a
na zaproszenie lokalnego Ko³a Platformy
Obywatelskiej na spotkanie z
mieszkañcami Tychowa. Wœród obecnych
by³a Pani Wójt El¿bieta Wasiak, Pan
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bronis³aw
Gajewski, Zastêpca Wójta Pan Krzysztof
Dziadul a tak¿e radni, so³tysi i mieszkañcy
z terenu naszej gminy. Spotkanie
planowane by³o od dawna, jednak na
obowi¹zki wynikaj¹ce z pe³nienia funkcji
Senatora RP nie pozwala³y na ustalenie z
wyprzedzeniem konkretnego terminu. Na
odbywaj¹cej siê tego dnia sesji Rady
Gminy Tychowo – wszyscy obecni zostali
zaproszeni do wziêcia udzia³u w
spotkaniu przez przewodnicz¹cego

lokalnego Ko³a PO Rajmunda Wasiaka.
Poruszano tematy z zakresu inwestycji
infrastrukturalnych – g³ównie pytano o
drogi i kolejne edycji rz¹dowego
programu budowy dróg, o prywatyzacjê
szpitali i reformê s³u¿by zdrowia o
szanse na powrót do koncepcji
utworzenia województwa
koszaliñskiego, poruszano sprawy
lokalne m.in. wygl¹du i estetyki
miejscowoœci, procedury ubiegania siê
przez Tychowo o prawa miejskie i
inwestycji które s¹ realizowane i bêd¹ w
przysz³oœci, o planach i zamierzeniach.
Na nastêpne spotkanie umówiliœmy siê
na sierpieñ, mamy nadziejê, ¿e tym
razem podamy Pañstwu do wiadomoœci
termin z odpowiednim wyprzedzeniem.

OTWARCIE WYSTAWY
8 maja 2009 r. o godz. 17:00 w Galerii
Gminnego Oœrodka Kultury w Tychowie
odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy
malarstwa i rysunku uczennic z Ko³a
Plastycznego pod kierunkiem Pana
Wiktora Rakoczego. Swoje prace
wystawi³y: Aleksandra Piecuch, Ania
Mazur i Ola Leszko. Na uroczystoœæ oprócz
rodziców, przyjació³ i znajomych przybyli
Wójt Gminy Tychowo pani El¿bieta
Wasiak, Naczelnik Wydzia³u Edukacji,
Kultury, Promocji i Sportu Urzêdu Miasta
Bia³ogard pan Krzysztof Stobiecki,
Kierownik Biblioteki Miejskiej
w Bia³ogardzie pan Dariusz Florek oraz
panie Danuta Butrym Dyrektor
Karliñskiego Oœrodka Kultury i El¿bieta
Florek Skarbnik Powiatu Bia³ogardzkiego.
Otwarcia wystawy oraz prezentacji
artystów tradycyjnie dokona³ Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury pan Rajmund
Wasiak, który podkreœli³ ¿e nie by³oby tak
dobrych prac gdyby nie „Mistrz
i przewodnik artystyczny” grupy
plastycznej GOK pan Wiktor Rakoczy,
który rozwija talent i umiejêtnoœci
malarskie swoich podopiecznych.
W imieniu zaproszonych goœci g³os zabra³a
Pani Wójt El¿bieta Wasiak, która
pogratulowa³a dziewczêtom talentu oraz
wspania³ych rysunków i obrazów, ¿ycz¹c
jednoczeœnie wielu sukcesów
artystycznych. Prezentowane prace
wzbudzi³y du¿e zainteresowanie
ogl¹daj¹cych oraz uznanie dla zdolnoœci
m³odych plastyczek, co sprawi³o im wiele
radoœci i satysfakcji. Dziewczêta otrzyma³y
nie tylko piêkne kwiaty i upominki lecz
równie¿ rzecz o wiele cenniejsz¹ - wiarê we
w³asne si³y i mo¿liwoœci. Gratulujemy
talentu i sukcesu. Wystawione prace mo¿na
ogl¹daæ w „Galerii” Gminnego Oœrodka
Kultury w Tychowie. Zapraszamy.
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NOWA ŒWIETLICA
9 maja w S³oninie nale¿¹cym do
So³ectwa Bukówko odby³a siê
uroczystoœæ otwarcia nowej œwietlicy
wiejskiej o nazwie „Jode³ka”, której
powstanie to efekt wspólnych dzia³añ
Wójta Gminy, So³tysa So³ectwa oraz
wielu instytucji i ludzi dobrej woli. Na
otwarcie œwietlicy licznie przybyli
mieszkañcy S³onina oraz zaproszeni
goœcie miêdzy innymi pani Wójt Gminy
El¿bieta Wasiak, Marcin K³opociñski
sponsor prywatny, przedstawiciel
Agencji Nieruchomoœci Rolnych z
Koszalina, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Tychowo Bronis³aw Gajewski,
Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych Lidia Siwek, Dyrektor
Przedszkola w Tychowie Maryla
Maœlak, Kierownik Posterunku Policji
w Tychowie Waldemar Sosnowski oraz
Radny Gminny Aleksander Kowalczyk.
Rolê gospodarza pe³ni³a pani So³tys
Anna Chmielewska, która o oficjalne
ods³oniêcie tablicy i otwarcie œwietlicy
poprosi³a pani¹ Wójt i pana Marcina
K³opociñskiego, jednego z g³ównych
sponsorów remontu. Po poœwiêceniu
œwietlicy przez ks. Zenona Stefañskiego
z Dobrowa, pani So³tys zaprosi³a do
wnêtrza goœci i mieszkañców, którzy
mogli zobaczyæ efekt kilku
miesiêcznych prac remontowych.
Œwietlica oprócz sali g³ównej, w której
odbywaæ bêd¹ siê spotkania i zajêcia,
ma umeblowan¹ i wyposa¿on¹ kuchniê
oraz sanitariat. O trudach zwi¹zanych z
powstaniem œwietlicy mówi³a Wójt

Gminy pani El¿bieta Wasiak, która
podkreœli³a, ¿e gdyby nie dobra wola i
osobiste zaanga¿owanie wielu osób nie
uda³oby siê jej uruchomiæ. Dyplomami
podziêkowania Pani Wójt uhonorowa³a
osoby i instytucje, dziêki którym
mieszkañcy S³onina zyskali miejsce do
spotkañ, rozrywki i nauki. Za
nieodp³atn¹ pomoc przy remoncie i
modernizacji œwietlicy „Jode³ka”
podziêkowanie otrzymali panowie:
S³awomir Derlecki, Zbigniew
Œwieboda, Henryk Szymczak, Bogdan
Komornicki, Aleksander Kowalczyk,
Rados³aw Budziñski, Krzysztof
Ponikwia, Krystian Berndt i Henryk
Malicki. Za wsparcie finansowe
umo¿liwiaj¹ce otwarcie œwietlicy

domowego oraz 32’’ telewizor, które
bêd¹ s³u¿y³y mieszkañcom
miejscowoœci. Pan Marcin K³opociñski
przekaza³ dodatkowo cztery zestawy
k o m p u t e r o w e
w r a z
z oprogramowaniem i drukark¹, co
ucieszy³o przede wszystkim dzieci
i m³odzie¿, która wykorzysta je nie
tylko do gier i rozrywki, ale równie¿ po
pod³¹czeniu Internetu do nauki
i zdobywania wiedzy o œwiecie.
O komputerach mieszkañcy S³onina
wiedzieli wczeœniej, ale prezent w
postaci nowego sprzêtu Audio-Video
by³ niespodziank¹. Zaskoczenie i
radoœæ uczestnicz¹cych w spotkaniu
mieszkañców by³a ogromna. Na
zakoñczenie uroczystoœci pani So³tys
raz jeszcze podziêkowa³a pani Wójt i
pozosta³ym osobom za wspania³e
prezenty i pomoc w uruchomieniu
œwietlicy, a mieszkañców zaprosi³a do
korzystania z niej na co dzieñ. 9 maja
2009 roku sta³ siê swego rodzaju
„dniem zwyciêstwa” dla So³ectwa
Bukówko. Mieszkañcom S³onina
¿yczymy wiele radoœci z korzystania ze
œwietlicy, której s¹ wspó³gospodarzami
i opiekunami.

Podziêkowanie
Mieszkañcy S³onina serdecznie
dziêkuj¹ Pani So³tys Annie
Chmielewskiej i jej mê¿owi za
wk³ad pracy w³o¿ony w powstaniu
Œwietlicy wiejskiej ,, Jode³ka”
w S³oninie.
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Sukces lekkoatletek
Stargard Szczeciñski goœci³ szko³y
ponadgimnazjalne w ramach Fina³ów
Wojewódzkich Licealiady w dru¿ynowej
lekkiej atletyce dziewcz¹t i ch³opców.
Prawo startu wywalczy³o po 15 szkó³ w
rywalizacji kobiet i mê¿czyzn. Wœród
najlepszych znalaz³y siê zespo³y uczennic
i uczniów Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazajlanych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie.
W fina³owych zawodach znakomicie
spisa³y siê dziewczêta z Tychowa
zdobywaj¹c br¹zowe medale. Do sukcesu
przyczyni³y siê :
- w biegu na 100 metrów ¯aneta
Witczak i Ilona Pergande
- w biegu na 400 metrów Agata
Rogaczewska i ¯aneta Walasek
- w biegu na 800 metrów Paulina
K¹dziela i Marta Szymanek
- w skoku w dal Monika Machciñska i
Magdalena Martysz
- w pchniêciu kul¹ El¿bieta
Majewska i Magdalena Michalska
- w biegu 4X100 metrów Magdalena
Martysz, ¯aneta Witczak, Monika
Machciñska, Ilona Pergande.
Wszystkie dziewczyny wykaza³y siê
du¿¹ walecznoœci¹ i chêci¹
odniesienia sukcesu. Dla wiêkszoœci
z nich start zakoñczy³ siê
osi¹gniêciem nowego rekordu

¿yciowego. Indywidualne zwyciêstwa
odnios³y El¿bieta Majewska, która po
raz pierwszy w ¿yciu pchnê³a kulê na
odleg³oœæ ponad 10 metrów oraz sztafeta
4X100 metrów. Dziewczêta w biegu
rozstawnym zdeklasowa³y rywalki
pokonuj¹c drugi zespó³ z przewaga
oko³o 20 metrów.
Dla du¿ej czêœci dziewcz¹t by³ to ju¿
drugi medal w Fina³ach Licealiady.
Poprzedni zdoby³y w sztafetowych
biegach prze³ajowych w paŸdzierniku
2008 roku.

KONIEC GRYFU???
Zarz¹d Klubu LZS Gryf Dobrowo
zdecydowa³ zawiesiæ dzia³alnoœæ i
udzia³ w rozgrywkach z uwagi na brak
zainteresowania i chêci m³odzie¿y do
uczestniczenia w treningach i
rozgrywkach. Informujemy o tym z
g³êbokim ¿alem i nadziej¹ na
zastanowienie siê obecnych i
potencjalnych zawodników nad
przysz³oœci¹ klubu i pi³ki no¿nej w
Dobrowie. Brak ambicji i krótkie
horyzonty myœlowe obecnych
„graczy” przyczyni³y siê do podjêcia
tej decyzji. Niszczycie coœ co
mieliœcie budowaæ – dostaliœcie
podstawê i fundamenty a nie wiecie
co z tym dalej zrobiæ. Je¿eli znajdzie
siê grupa z inicjatyw¹ i chêci¹
dzia³ania rozwa¿ymy kontynuowanie
dzia³alnoœci sportowej klubu. Zarz¹d
LZS zwróci³ siê z proœb¹ o
zamieszczenie niniejszej informacji
w lokalnej prasie gdy¿ wobec
niechêci i ignorancji ze strony
zawodników, dzia³aczy i braku
motywacji i zaanga¿owania ze strony
ich rodziców, nie jest w stanie

skutecznie realizowaæ celów
statutowych klubu. Apelujemy
wiêc: Je¿eli chcecie coœ zrobiæ
po¿ytecznego i zapewniæ
mo¿liwoœæ uczestniczenia waszych
dzieci w jedynej formie
dzia³alnoœci sportowej w Dobrowie
to pomó¿cie i przemówcie im do
rozumu.

Mamy Mistrza Województwa!!!!
Uczeñ Szko³y Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie - Filip
Sobolewski zosta³ indywidualnym
mistrzem województwa w XXXII
Turnieju Ruchu Drogowego. Adrian
W¹sowski uplasowa³ siê na 14 miejscu,
a Jakub Koœka zaj¹³ 15 lokatê.
Dru¿ynowo, na 21 szkó³ podstawowych,
zajêliœmy IV miejsce. Eliminacje
odbywa³y siê 7-8 maja w Czaplinku,
uczestniczy³o w nich 63 zawodników w
kategorii szkó³ podstawowych. Dru¿ynê
do turnieju przygotowywa³a pani Hanna
Bia³ek. Uczestnikom sk³adamy
gratulacje.

Z³oty medal Cabaja!!!
W d³ugi majowy weekend odby³y siê 19
Mistrzostwa Polski Weteranów w
podnoszeniu ciê¿arów. Bra³o w nim udzia³
55 zawodników, 8 z naszego regionu, a
wœród nich mieszkaniec naszej gminy Pan
Zbigniew Cabaj z Dobrowa. W swojej
kategorii podniós³ on 210 kg i tym samym
zdoby³ z³oty medal. Dziêki tak dobremu
wynikowi uplasowa³ siê on na 3 pozycji wg
klasyfikacji Sinclaira Melone –Metzera.
Serdecznie gratulujemy wyniku i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

Podziêkowania
Zarz¹d LKS GRAF Bukówko sk³ada serdeczne podziêkowania za wszelk¹
udzielon¹ pomoc, dziêki której mo¿liwe by³o zrealizowanie postawionych przed
Klubem zadañ: Pomaga³y osoby prywatne i instytucje: Pani Wójt Gminy
Tychowo El¿bieta Wasiak, Pani ksiêgowa Klubu El¿bieta Martyniuk, Pani So³tys
So³ectwa Bukówko Anna Chmielewska, Pan Jacek Chmielewski, Pan Henryk
Budzy³a, Pañstwo Zofia i Zdzis³aw Koczan „Agroturystyka w Starym Pa³acu",
Pañstwo Genowefa i Wies³aw Zawiœlak, Pan Dawid Zawiœlak, Wojskowe Ko³o
£owieckie Nr. 219 „TROP" w Koszalinie, Caritas Parafii w Dobrowie, Piekarnia
GS SCh w Bia³ogardzie, Firma Netto Sp. z o.o. w Motañcu, Rada So³ecka
So³ectwa Bukówko, cz³onkowie i sympatycy GRAFu, oraz wszyscy którzy
poprzez swoja pracê przyczynili siê do rozwoju Klubu. Sekretarz LKS GRAF
Aleksander Kowalczyk
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IGRZYSKA
PRZYSZ£YCH
OLIMPIJCZYKÓW
Na boisku Orlik przy Gimnazjum w
Tychowie 20 maja odby³a siê impreza
sportowa pn.: Igrzyska Przysz³ych
Olimpijczyków". G³ównym sponsorem
programu Igrzysk Przysz³ych
Olimpijczyków jest Ministerstwo
Sportu i Turystyki, natomiast cykl
imprez organizuje Fundacja Rozwoju
Kultury Fizycznej w Warszawie.
Jednym z celów jest promocja
aktywnoœci fizycznej ze szczególnym
wykorzystaniem nowo budowanych
boisk wielofunkcyjnych w ramach
programu MOJE BOISKO ORLIK
2012 oraz promowanie i wdra¿anie idei
olimpijskiej, której wartoœci mog¹
pomóc w wychowaniu zgodnie
z zasadami fair play stosowanymi
w rywalizacji na boisku i ¿yciu
codziennym. Planowane jest
przeprowadzenie piêciu Edycji tej
imprezy co roku typowane i promowane
s¹ 4 boiska Orlik w 4 województwach
po 4 latach w V edycji odbêdzie siê fina³
w którym udzia³ wezm¹ finaliœci z
wszystkich edycji ³¹cznie z 16
województw (ca³y kraj). W tym roku
przeprowadzana jest II edycja tego
zadania, w której przeprowadzono
igrzyska jedynie w 4 miejscowoœciach
w ca³ej Polsce, w których uczestnicz¹
dru¿yny reprezentuj¹ce 4 województwa
W tegorocznym cyklu zosta³o
wytypowane nasze województwo które
reprezentowa³a Gmina Tychowo
poprzez nasze Gimnazjum. Podczas
potyczek sportowych zmaga³y siê 4
dru¿yny: Grzmi¹ca, Bia³ogard, Barwice
oraz Tychowo. Igrzyska przewidywa³y
dyscypliny indywidualne dla
zawodników takie jak: bieg sprinterski,
strza³y na bramkê, wioœlarstwoergometr wioœlarski, ³ucznictwo, dart, a
10

tak¿e dyscypliny zespo³owe tj. pi³ka
siatkowa, koszykówka, unihokej i
przeci¹ganie liny. W ka¿dej
rozgrywce uczestnicy zdobywali
dodatkowe punkty, które stopniowo
przybli¿a³y ich do potencjalnego
zwyciêstwa. W tegorocznej edycji
najlepsi okazali siê gimnazjaliœci
z Grzmi¹cej uzyskuj¹c 27 pkt. tu¿ za
nimi uplasowa³o siê Gimnazjum
z Tychowa zdobywaj¹c 26 pkt.,
trzecie miejsce przypad³o
Gimnazjum z Barwic a ostatni¹
pozycjê zajê³o Gimnazjum
z Bia³ogardu. Uczestnicy zawodów
otrzymali pami¹tkowe dyplomy
i medale. Patronat nad t¹ niezwyk³¹
imprez¹ sprawowali: Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Polski Komitet
Olimpijski, Fundacja Rozwoju
Kultury Fizycznej w Warszawie,
Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz
Fundacja PEDAGOGIUM
i oczywiœcie Wójt Gminy Tychowo.
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Z MYŒLI

My, biedacy’’
ZAPOMNIANYCH
Sprzedajemy wszystko co siê da,
niech biedny polak guzik ma,
"Ludzie wierz¹, ¿e aby
wszystko w obce rêce oddajmy
osi¹gn¹æ sukces trzeba
my, Polacy pasa zaciskajmy.
Bêd¹ pieni¹dze na partie, na podwy¿ki,
wstawaæ rano. Otó¿ nie emerytom z g³odu niech dalej Graja kiszki.
trzeba wstawaæ w
Pos³om po czterysta, mnie z³oty siedemnaœcie, dobrym humorze.”
co jeszcze mo¿na œcibaæ polakom poka¿cie.
Niech partie wiêcej bior¹ pieniêdzy
Marcel Achard
my, szaraczki, dalej bêdziemy ¿yæ w nêdzy.
Z³otówka spada na ³eb na szyjê,
za piêæset z³otych jakoœ prze¿yjê
rocznice, spotkania, co tydzieñ nowa afera,
na tym siê w Polsce ¿ycie opiera.
Obiecanki przepad³y, dziesiêæ chyba ich by³o
zag³osowaliœmy i na tym wszystko siê skoñczy³o.
Nie ma pieniêdzy na nic, na wszystko brakuje,
nasz kochany Sejm przy pustych lawach obraduje,
szeleszcz¹ strony gazet, telefony, esemesy
i tak wszystko idzie z podatków naszej kiesy.
Dajcie nam na staroœæ po¿yæ, ile¿ nam zosta³o
by parê dni sobie po¿yæ a tu ci¹gle ma³o, ma³o, ma³o.
Stefan Korszon Dobrochy

Z³ota rocznica
W pi¹tek 8 maja uroczystoœæ obchodów 50-lecia œlubu obchodzili Pañstwo
Maria i Lucjan Zakrzewscy z Drzonowa Bia³ogardzkiego. Ceremonia
powtórnej przysiêgi ma³¿eñskiej odby³a siê w Sali Œlubów Urzêdu Gminy
w Tychowie w obecnoœci Pani Wójt El¿biety Wasiak, Kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego pani Marioli Likszy oraz najbli¿szych cz³onków rodziny.
W trakcie uroczystoœci Wójt Gminy Tychowo pani El¿bieta Wasiak w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyñskiego wrêczy³a
dostojnym jubilatom Medale Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie oraz z³o¿y³a
gratulacje i ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci. Po czêœci oficjalnej by³
tradycyjny toast szampanem, odœpiewano „sto lat", by³y ¿yczenia od rodziny
oraz czas na wspomnienia.
Pañstwo Zakrzewscy od
blisko piêædziesiêciu lat
mieszkaj¹ w Drzonowie.
Maj¹ piêcioro dzieci, trzy
córki oraz dwóch synów,
a tak¿e dwanaœcioro wnucz¹t.
Jubilatom ¿yczymy d³ugich
lat w zdrowiu

• OG£OSZENIA •
• Zginê³a legitymacja szkolna ucznia
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Tychowie Jacka Drozdowskiego. W
przypadku znalezienia prosimy o
dostarczenie jej do ZSP w Tychowie.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
49,8m, z wyposa¿eniem, instalacja
elektryczna 2 taryfowa. Mroczkiewicza
5/11 w Tychowie, tel. 663 734 786 lub
094 311 5950. Cena do uzgodnienia.
• Sprzedam samochód VW Passat
1,9Tdi, kombi przejœciówka, rok
produkcji 1995 tel.: 500184067.
Podziêkowanie
Wydzia³ Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Bia³ogardzie oraz Dyrekcja
Szko³y Podstawowej im. A.
Mickiewicza
i Gimnazjumim. J. Paw³a II
w Tychowie, jako gospodarze (po
raz trzeci) eliminacji powiatowych
XXXII Ogólnopolskiego Turnieju
Ruchu Drogowego, serdecznie
dziêkuj¹ za pomoc finansow¹
i wsparcie rzeczowe: Wójt Gminy
Tychowo El¿biecie Wasiak,
Staroœcie Powiatu Krzysztofowi
Bagiñskiemu, Burmistrzowi Miasta
Bia³ogard Stefanowi
Strza³kowskiemu, Burmistrzowi
Miasta i Gminy Karlino
Waldemarowi Miœko, Wójtowi
Gminy Bia³ogard Maciejowi
Niechcia³owi, Panu Markowi
Tomaszewskiemu ze Stowarzyszenia
Bezpieczne Miasto Bia³ogard, Pani
Anieli Kostenckiej - Strzelczyk z
ZORD-u Koszalin, Kierownikowi
GOPS w Tychowie Micha³owi
Walkuszowi, Firmie Friedrich w
Doblu, Firmie ,,Bakoma", Elfud,
Hugli, Pañstwu Irenie i Stefanowi
Furmankom, Pani Marzenie
Wojciechowskiej, Panu Jackowi
Bia³ek oraz paniom kucharkom za
przygotowanie smacznego obiadu.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
Pani Hannie Bia³ek za
przygotowanie dru¿yny,
która zdoby³a I miejsce po raz
czwarty i Pani Dorocie
Bohdankiewicz, równie¿ za
przygotowanie dru¿yny
i zdobycie II miejsca.
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DNI MUZYKI EUROPEJSKIEJ NA POMORZU TYCHOWO 2009!!!
Wielki koncert galowy Królewskiej Orkiestry
Symfonicznej pod dyrekcj¹ JANUSZA
PRZYBYLSKIEGO oraz IRINY BOGDANOVICH ju¿ 14
czerwca 2009, o godz.19.00 na Stadionie Sportowym przy
ul. Leœnej w Tychowie - wstêp wolny. Wyst¹pi¹ soliœci
polskich scen operowych: Anna Rosa sopran, Adam
Zdunikowski tenor, Dariusz Stachura tenor.

W programie koncertu miêdzy innymi: F. Chopin, G.Bizet, G.
Puccini, G. Verdi, L. Bernstein, M. Lorenz. Nie zabraknie
mi³ych niespodzianek. Wieczór poprowadzi dobrze znana
pañstwu z telewizji Elizabeth Duda. Przewidziano miejsca
siedz¹ce dla 1500 osób za zaproszenia, które mo¿na zamawiaæ
pod tel.: 0 662 137 127. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w
jedynym takim koncercie na terenie naszego województwa i
regionu.
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