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DNI MUZYKI EUROPEJSKIEJ NA POMORZU
W niedzielê 14 czerwca na
Stadionie Sportowym przy ulicy
Leœnej w Tychowie odby³ siê
Koncert Galowy Królewskiej
Orkiestry Symfonicznej przy
Pa³acu w Wilanowie. By³o to jak
dotychczas najbardziej donios³e
wydarzenie muzyczne w dziejach
Tychowa od czasów Pras³owian a
na pewno w ci¹gu ostatnich
kilkudziesiêciu lat. Koncert
zorganizowany zosta³ wspólnie
p r z e z G m i n ê Ty c h o w o i
Królewsk¹ Orkiestrê
Symfoniczn¹. Pogoda nie
rozpieszcza³a nas ostatnimi
dniami, co budzi³o pewien
niepokój organizatorów, ale
niedzielny poranek przywita³
wszystkich piêknym s³oñcem i
wiadomo by³o, ¿e koncert
odbêdzie siê na Stadionie. Na
koncert przybyli m.in. Marsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiego Pan W³adys³aw
Husejko, Senator RP Pani Anna
Sztark, Radny Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jerzy Kotlêga,
Wicestarosta Bia³ogardzki Pan
Tomasz Hynda, Komendant
Powiatowy Policji w
Bia³ogardzie Pan Robert RzeŸnik,
Wójt Gminy Biesiekierz Pan
Marian Hermanowicz, Wójt
Gminy Ko³obrzeg Pan Tadeusz
Kowalski, Z-ca Wójta Gminy
Grzmi¹ca Pan Jacek Kurzejewski,
Z-ca Wójta Gminy Œwieszyno
Pan Eugeniusz Kiæ, Radni Rady
Powiatu Bia³ogardzkiego oraz
Radni i So³tysi z Gminy Tychowo.
Na wstêpie Pani Wójt powita³a
znamienitych goœci oraz
wszystkich przyby³ych do
goœcinnej ziemi tychowskiej,
wyrazi³a zadowolenie z powodu
zorganizowania obchodów „Dni
Muzyki Europejskiej na
Pomorzu" w Tychowie i zaprosi³a
do wys³uchania koncertu ¿ycz¹c
zebranym wspania³ych doznañ
muzycznych. Królewska
Orkiestra Symfoniczna pod
batut¹ Pana Profesora Janusza

Przybylskiego oraz Iriny
Bogdanovich wykona³a dzie³a
wielkich kompozytorów europejskich
miêdzy innymi Georgesa Bizeta,
Giuseppe Verdiego, Fryderyka
Chopina, Johanna Straussa, Andrew
L l o y d a We b b e r a , M i k i s a
Theodorakisa i Imre Kalmana.
Podczas koncertu mo¿na by³o
us³yszeæ znane pieœni w wykonaniu
solistów teatrów operowych. Partie
sopranu wykona³a Pani Anna Rosa,
której towarzyszyli znani tenorzy
Panowie Dariusz Stachura i Adam
Zdunikowski. Koncert prowadzi³a
znana szerszej publicznoœci z
programów telewizyjnych Pani
Elizabeth Duda. Solistom i
Królewskiej Orkiestrze towarzyszyli
muzycznie równie¿ zaproszeni goœcie
miêdzy innymi Misza Sebriy, Miko³aj
Majkusiak, Grzegorz Krawiec i Adam
Oleñczak. Wyst¹pi³ równie¿ Zespó³
Taneczny SWAY z Warszawy.
Ogromn¹ niespodziank¹ dla
publicznoœci by³ wystêp orkiestry
Czêstochowa Pipes & Drums,
graj¹cej tradycyjn¹ muzykê szkock¹
na Wielkich Dudach Szkockich.
Niesamowite wra¿enie na wszystkich
wywar³y utwory zagrane wspólnie
przez Królewsk¹ Orkiestrê
Symfoniczn¹ i muzyków z
Czêstochowy. Pomimo niepewnej
pogody koncertu wys³ucha³o na ¿ywo
ponad 2 tysi¹ce ludzi. Spor¹ czêœæ
s³uchaczy stanowili mieszkañcy
Ty c h o w a i o k o l i c z n y c h
miejscowoœci, którzy jak twierdzili
sami, czekali ponad 30 lat, aby
us³yszeæ i zobaczyæ coœ takiego.
Artyœci nie tylko grali i œpiewali, ale
równie¿ doskonale bawili siê z
publicznoœci¹. Mini inscenizacje
zabarwione humorem, czy wspólne
œpiewanie, do którego zachêca³
miêdzy innymi Dariusz Stachura
rozgrza³y widzów do tego stopnia, ¿e
nie chciano s³yszeæ o zakoñczeniu
koncertu. By³y bisy, brawa i ³zy
wzruszenia. Publicznoœæ i artyœci
bawili siê znakomicie. Na scenê
poproszono Pani¹ Wójt El¿bietê
Wasiak, której Pan Andrzej Rosa
podziêkowa³ za znakomite

przygotowanie koncertu. Pani Wójt podziêkowa³a
solistom oraz muzykom za przepiêkne wydarzenie
muzyczne, podziêkowa³a równie¿ wszystkim,
którzy przyczynili siê do zorganizowania tej
imprezy, a obecnym na stadionie za przybycie i
udzia³ w koncercie „Dni Muzyki Europejskiej na
Pomorzu". Impreza okaza³a siê wielkim sukcesem.
S¹ plany, aby koncerty takie na sta³e zagoœci³y w
kalendarzu imprez Gminy Tychowo. Byæ mo¿e
by³by to znakomity pretekst do zorganizowania w
przysz³oœci Festiwalu Muzyki Europejskiej w
Tychowie i zaistnieniu naszej Gminy na muzyczne
mapie j Polski.
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Dzieñ Dziecka w gminie...
WARNINO
1 czerwca w Warninie dzieci przy ognisku i kie³baskach
obchodzi³y swoje coroczne œwiêto. W programie by³o wiele zabaw
i konkursów miêdzy innymi wyœcigi w workach, rzuty dêtk¹
samochodow¹, wrzucanie pi³eczek do kosza dla najm³odszych czy
te¿ wyœcigi na pi³kach przygotowanych przez Pani¹ Iwonê Roszak
pracuj¹c¹ na œwietlicy. Duch rywalizacji dawa³ o sobie znaæ. Dzieci
bawi³y siê œwietnie, a pogoda choæ kapryœna dopisa³a. W prezencie
dzieci dosta³y zabawki, pi³ki oraz gry, które zosta³y na œwietlicy,
aby s³u¿y³y wszystkim uczestnicz¹cych w zajêciach do gry i
zabawy. Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê Pani Lidii Siwek za
przekazanie funduszy na ten cel z bud¿etu Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Tychowie, Pani
Iwonie Roszak za czynny udzia³ w organizowaniu Dnia Dziecka
oraz oczywiœcie wszystkim dzieciakom za aktywny udzia³.

BUKÓWKO
06.06.2009r. w Bukówku zosta³y zorganizowane przez Radê So³eck¹
Bukówko obchody Dnia Dziecka. W imprezie wziê³o udzia³ 98 dzieci i
m³odzie¿y z so³ectwa. Wszystkie dzieci otrzyma³y talony na
darmowe: lody, napój, watê cukrow¹ i popcorn. Rozdano torby
ekologiczne z niespodziank¹ w œrodku i s³odycze. Przeprowadzono
równie¿ zawody sportowe na terenie wokó³ œwietlicy. Po
zakoñczonych konkurencjach sportowych Pani So³tys wrêczy³a
zwyciêzcom dyplomy i nagrody. Ponownie dzieci i m³odzie¿ zosta³y
obdarowane s³odyczami. Oto lista zwyciêzców (uczestnicy
wymienieni w kolejnoœci od I do III miejsca):
1) Rzut pi³eczk¹ pingpongow¹ do kosza: Pawe³ Œwieboda, Karolina
Derlecka, Jakub Ponikwia.
2) Przenoszenie pi³ki siatkowej do kosza: Adrian Wrzesiñski, Norbert
Smolarski, Klaudia Sypek.
3) Hula-Hop na biodrach: Karolina Derlecka, Bo¿ena Jankowska.
4) Hula-Hop na rêce: pierwsze miejsce równorzêdnie zajêli Klaudia
Sypek, Magda Krowicka, Pawe³ Œwieboda, Kamila Jêdrzejczak.
5) Rzut ringo na palik: Pawe³ Œwieboda, Jakub Ponikwia.
6) Skoki na krótkiej skakance: Klaudia Sypek, Karolina Derlecka,
Bo¿ena Jankowska.
By³y równie¿ wyró¿nienia dla najm³odszych uczestników bior¹cych
udzia³ w konkurencjach sportowych, dyplom i nagrodê otrzymali:
dwuletni Bartek Jemio³ek oraz czteroletni Szymon Filipiuk. Pani
So³tys dziêkuje za wsparcie finansowe Przewodnicz¹cej Gminnej
Komisji i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Tychowie
Pani Lidii Siwek, L.K.S „GRAF" Bukówko oraz Pañstwu Agnieszce i
Krzysztofowi Ponikwia.
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TRZEBISZYN
29 maja 2009. na œwietlicy wiejskiej w Trzebiszynie odby³a siê impreza
z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki. Na pocz¹tku mamy zosta³y
poczêstowane kaw¹ i ciastem, które przygotowa³y Panie œwietliczanki z
pomoc¹ dzieci. Wrêczone zosta³y równie¿ wykonane przez dzieci
serduszka z ¿yczeniami. Nastêpnie odby³y siê konkurencje rekreacyjne
m.in.: biegi w worku, przeci¹ganie liny, picie mleka z miseczek, bieg z
przeszkodami, dmuchanie balonów, rozpoznawanie przedmiotów.
Rywalizacja by³a zaciêta, wszyscy uczestnicy starali siê zdobyæ jak
najwiêcej punktów. Za ka¿d¹ konkurencjê przyznane zosta³y punkty,
które po podsumowaniu na zakoñczenie wy³oni³y zwyciêzców:
pierwsze miejsce zaj¹³ szeœcioletni Kacper J¹czkowski, drugie starszy o
cztery lata Kamil Gawe³, na trzecim miejscu uplasowa³a siê oœmioletnia
Oliwia Jeremicz. Po dekoracji zwyciêzców i wrêczeniu wszystkim
uczestnikom s³odkich nagród, odby³o siê ognisko z pieczeniem
kie³basek. Na zakoñczenie ca³ej imprezy ka¿de dziecko otrzyma³o
upominek. Bardzo serdeczne podziêkowania dla Pañ Œwietliczanek
Agnieszki Side³ oraz Katarzyny Kowalczyk za pomoc przy organizacji.

POB¥DZ
31 maja w Pob¹dzu odby³ siê Mini Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Dzieci licznie przyby³y wraz z opiekunami z ca³ego So³ectwa,
wszyscy wyrazili chêæ uczestnictwa w przygotowanych konkurencjach.
Na rozgrzewkê by³y rzuty pi³k¹ do ruchomego celu, maluchy jak i
starszaki poradzili sobie w tej zabawie z ³atwoœci¹. Aby rodzice nie byli
tylko biernymi obserwatorami zmagañ ich pociech, przeprowadziliœmy
im konkurs wiedzy o so³ectwie i jego mieszkañcach. Pytania dotyczy³y
historii so³ectwa, oraz zabawnych sytuacji z ¿ycia mieszkañców i ich
charakterystycznych cech. Niektóre wymaga³y zastanowienia siê i
konsultacji ze starszymi osobami. Oba zespo³y,, Gwiazdeczki" i
,,S³oneczka" wykaza³y siê wiedz¹ i poczuciem humoru. Po wysi³ku
umys³owym nadszed³ czas „rozprostowaæ koœci". Graliœmy w pi³kê i
badmintona zagryzaj¹c s³odkoœciami. Na festyn przyby³a równie¿ Pani
Hana ¯ywicka, co oznacza³o przygodê z farbami. Dzieci wraz z rodzicami
malowa³y czêœci smoka, które na zakoñczenie zosta³y ze sob¹ po³¹czone
tworz¹c wspania³e, kolorowe dzie³o. Ostateczn¹ konkurencj¹ by³o
zgadywanie smaków. Przodowa³y dziewczêta, co wskazywa³o, ¿e czêsto
pomagaj¹ swoim mamom w przygotowywaniu posi³ków. Wszystkie
dzieci za udzia³ w zabawie zosta³y nagrodzone prezentami. Dla g³odnych
brzuszków by³y kie³baski z ogniska pyszne p¹czki. Choæ pogoda robi³a
nam psikusy atmosfera radoœci i zabawy nie opuszcza³a nikogo. Na
po¿egnanie zapaliliœmy du¿y lampion, który poszybowa³ hen daleko w
okolice Tychowa. By³o to nasze œwiate³ko spe³niaj¹cych siê marzeñ, aby
ka¿de dziecko na œwiecie codziennie ros³o w mi³oœci i radoœci.
Pani So³tys Pob¹dza Genowefa Kuczmera chcia³aby podziêkowaæ Panu
Dyrektorowi Gminnego Oœrodka Kultury Rajmundowi Wasiakowi za
dostarczenie poczêstunku, paniom: Eli Król, Hani ¯ywickiej, Iwonie
Kamoli za organizacjê Mini festynu i Radzie so³eckiej za prezenty.
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Dzieñ Dziecka w gminie...
SADKOWO
29 maja 2009 roku w Sadkowie dzieci œwiêtowa³y Dzieñ Dziecka.
Spotkanie odby³o siê na boisku, na które przyby³y dzieci z ca³ej wsi.
Bra³y udzia³ w ró¿nych konkursach sportowych, grach i zabawach
ruchowych. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta. Zabawie towarzyszy³y
okrzyki i brawa. By³o du¿o radoœci, uœmiechu i mi³ych niespodzianek.
Dla wszystkich uczestników zabawy zasta³ przygotowany
poczêstunek: pieczone kie³baski, napoje i s³odycze. Dzieci mi³o
spêdzi³y czas, na ich twarzach by³o widaæ zadowolenie.

DIAMENTOWE GODY
60 rocznicê po¿ycia
ma³¿eñskiego obchodzili
niedawno Pañstwo Jadwiga i
Henryk Firkowscy ze Starego
Dêbna. W Gminie Tychowo
mieszkaj¹ od 1948 roku. Œlub
wziêli w Sadkowie rok
póŸniej. Dochowali sie
piêciorga dzieci,
dziewiêciorga wnucz¹t i
trzech prawnucz¹t. Z okazji
jubileuszu odby³a siê w
Urzêdzie Gminy w Tychowie
uroczystoœæ odnowienia
œlubów ma³¿eñskich i
dekoracja dostojnych
Jubilatów Medalami za
D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie, które w imieniu
Prezydenta RP wrêczy³a Pani
W ó j t E l ¿ b i e t a Wa s i a k .
¯yczenia wielu lat ¿ycia w
zdrowiu i mi³oœci z³o¿yli

Wieœci z przedszkola
15.05.09r. przedszkolaki by³y
w „Bajkolandzie” w Nowych
Bielicach, gdzie prze¿y³y
wspania³e chwile podczas
ró¿norodnych zabaw. Dzieci
zmêczone, ale szczêœliwe
wróci³y do przedszkola.
Radoœæ i uœmiech
wychowanków œwiadczy³y o
tym, ¿e wyjazd by³ udany.
26.05.09r. „Dzieñ Matki” – to
jedna z najwspanialszych
uroczystoœci w naszym
przedszkolu. Dzieci od rana
wyczekiwa³y na przyjœcie
goœci, którzy jak zwykle nie
zawiedli swoich pociech.
Ka¿da grupa przygotowa³a
monta¿ s³owno-muzyczny,
prezenty oraz s³odki
poczêstunek. Nie zabrak³o
ciekawych zabaw i
k o n k u r s ó w. S p o t k a n i e
dostarczy³o mamom wielu
wzruszeñ, a tak¿e radoœci ze
wspólnie spêdzonego czasu.
5.06.09r. „Œwiêto Rodziny” ze wzglêdu na z³e warunki
pogodowe w tym roku odby³o
siê w przedszkolu. Wspania³e
dekoracje ju¿ od progu
zaprasza³y goœci.

Zorganizowano loteriê, która
cieszy³a siê du¿ym powodzeniem,
by³y pieczone kie³baski, gofry,
popcorn oraz szwedzki stó³, na
którym nie zabrak³o pysznoœci.
Dzieci i ich rodziny bra³y udzia³ w
konkursach i zabawach sportowych.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a
siê tak¿e aukcja obrazów
namalowanych przez mamy dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszkola.
Wszyscy doskonale siê bawili.
Serdecznie dziêkujemy rodzicom za
pomoc w zorganizowaniu tej
imprezy. Jesteœcie wspaniali, mo¿na
na Was liczyæ! Chcielibyœmy tak¿e
serdecznie podziêkowaæ stra¿akom
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Tychowie, którzy odwiedzili nasze
przedszkole i zechcieli pokazaæ
dzieciom wóz i sprzêt stra¿acki oraz
opowiedzieæ o swojej pracy.

WIEŒCI Z SESJI
obecni na spotkaniu cz³onkowie
rodziny oraz Pani Wójt wraz z
pracownikami Urzêdu Gminy.
Jubilatom gratulujemy
wspania³ego sta¿u ma³¿eñskiego i
¿yczymy wszystkiego co
najlepsze.

GMINA TYCHOWO MA NOWEGO SMYKA

15 czerwca pojawi³ siê na
trasach dowozu dzieci do szkó³
nowo zakupiony przez Gminê
Tychowo autobus Autosan
SMYK. Pojazd obs³ugiwaæ
bêdzie g³ównie tychowskie
szko³y, choæ pierwszy dzieñ
pracy rozpocz¹³ w Szkole w
Dobrowie. Autobus jest
estetycznie wykonany, posiada
welurowe siedzenia z
pasami bezpieczeñstwa
dla pasa¿erów. Ca³y, jak
to stwierdzi³a Pani Wójt
El¿bieta Wasiak, pachnie
nowoœci¹. Autobus
dostosowany zosta³ do
przewozu uczniów
niepe³nosprawnych
ruchowo. Posiada na

wyposa¿eniu specjaln¹ rampê
podjazdow¹ dla wózków
inwalidzkich, która w przeci¹gu
kilku minut mo¿e zostaæ
roz³o¿ona i z³o¿ona do
transportu. Autobus kosztowa³
Gminê 415 tys. z³otych, co
stanowi pokaŸn¹ kwotê, dlatego
dbajmy o niego, aby s³u¿y³ nam
wszystkim jak najd³u¿ej.

Obrady XXXIV Sesji Rady
Gminy Tychowo odby³y siê 27
maja 2009 roku w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w
Tychowie. Na stan 15 radnych
obecnych by³o 13 radnych.
Kolejne uchwa³y XXXIV sesji:
przyjêto zmiany do bud¿etu
Gminy Tychowo na 2009 r. oraz
zmiany do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007 –
2013; podjêto uchwa³ê w sprawie
ustalenia wysokoœci stawek op³at
za zajêcie pasa drogowego dróg
gminnych w Gminie Tychowo;
przyjêto sprawozdanie Wójta z
realizacji Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami w Gminie
Tychowo w latach 2007-2008
oraz raport z realizacji Gminnego
Programu Ochrony Œrodowiska
w Gminie Tychowo w latach
2007-2008; podjêto uchwa³ê w
sprawie przyst¹pienia Gminy
Tychowo do projektu „moje
gimnazjum – moja szansa”
realizowanego w ramach
Priorytetu IX Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji w
regionach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakoœci us³ug
edukacyjnych œwiadczonych w
systemie oœwiaty,
wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostêpie do
edukacji oraz zmniejszenie
ró¿nic w jakoœci us³ug
edukacyjnych; podjêto uchwa³ê
w sprawie przed³u¿enia czasu
o b o w i ¹ z y w a n i a
dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania
œcieków oraz w sprawie
przed³u¿enia czasu
obowi¹zywania dop³at do cen za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie
œcieków dla gospodarstw
domowych na terenie Gminy
Tychowo.
Po zatwierdzeniu uchwa³ przez
wojewodê zachodniopomorskiego, ich treœæ mo¿na
znaleŸæ w internecie pod adresem
http://www.bip.tychowo.pl,
a tak¿e na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy.
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1 czerwca 2009 roku w Szkole
Podstawowej im. A. Mickiewicza w
Tychowie uroczyœcie obchodzono Œwiêto
Szko³y po³¹czone z Dniem Dziecka. W
tym dniu dla dzieci zorganizowano szereg
atrakcji. By³y liczne wystêpy artystyczne,
miêdzy innymi „Inwokacja” w
wykonaniu chóru szkolnego, polonez,
krakowiak, taniec hip-hop, piosenka o
zdrowiu „Wiêc uœmiechnij siê”, recytacje
wierszy - laureatów Powiatowego
Konkursu „Ptaki, Ptaszki i Ptaszêta
Polne”. Goœcinnie wyst¹pi³ z recitalem
Wojciech Chmielewski. Po wspania³ych
wystêpach odby³y siê pokazy tresury
psów policyjnych, bojowego sprzêtu OSP
w Tychowie. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ
jazdy na kucyku. Podczas Œwiêta Szko³y
serwowano kie³baski z grilla,
wystawione by³y stoiska z ciastami,
tostami, frytkami, lodami, schaekami,
goframi, sztuk¹ tatua¿u, origami i odby³y
siê æwiczenia w udzielaniu pierwszej
pomocy. Rada Rodziców zorganizowa³a
równie¿ loteriê fantow¹. W trakcie ca³ej
uroczystoœci Rada Rodziców zebra³a
kwotê w wysokoœci 2450 z³. Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne oraz Rada
Rodziców pragn¹ serdecznie
podziêkowaæ wszystkim sponsorom,
którzy wspomagali tê uroczystoœæ a
mianowicie:
RWIK Bia³ogard, Policja – Posterunek w

ŒWIÊTO SZKO£Y

Tychowie, Pañstwo Stanis³aw i Bo¿ena
KaŸmierczakowie, Dêbny Aleksander, Henryk
Religa – zak³ad ogólnobudowlany, Ryszard
Drozdowski – Mechanik Tychowo, Fridrichs Zak³ad Rybny Doble, Poczta W Tychowie, Stacja
Paliw Orlen, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, EnergaObrót Tychowo, Gs Sch Tychowo, Zygmunt Barbara
Ziomek, Trend Tychowo,Arla Tychowo, Irena
Stefan Furmanek, Apteka –Marzena Majcher, Doroñ
Zbigniew Tychowo, Bartom - Piekarnia , Jowisz –
Tychowo, Bartek Tychowo, Barbara £owkis
Kwiaciarnia Tychowo, Ewa Kret – Sklep
Odzie¿owy, Halina Weso³owska –Sklep Obuwniczy,
Iwagrol –Sklep Tychowo, Barbara Go³uchowska
–Sklep Tychowo, W³adys³aw Gacek - Sklep
Meblowy Tychowo, Ewa Podstawka – Kwiaciarnia
Tychowo, Urszula, Fornalczyk –Sklep, Apteka Vita
Tychowo, Anna Pindor –Sklepik Szkolny Tychowo,
Totalizator Koszalin, Spinka – Sklep Tychowo,
Wszystko Po 4 Z³ote – Sklep Tychowo.

DZIEÑ SAMORZ¥DOWCA
5 czerwca na terenie „zielonej klasy” po³o¿onej
przy Leœniczówce B¹bnica w Tychowie odby³a
siê uroczysta XXXV Sesja Rady Gminy
Tychowo po³¹czona z obchodami Dnia
Samorz¹dowca oraz Pracownika
Samorz¹dowego. Na spotkanie, któremu
przewodniczy³a Pani Wójt El¿bieta Wasiak i
Przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Bronis³aw
Gajewski, oprócz Radnych Rady Gminy i
so³tysów zaproszeni zostali pracownicy
samorz¹dowi Gminy Tychowo, Radni Powiatowi
z terenu naszej Gminy, Starosta Bia³ogardzki pan
Krzysztof Bagiñski oraz Wicestarosta pan
Tomasz Hynda. Sesjê otworzy³ Przewodnicz¹cy
Rady, który nawi¹za³ do pocz¹tków Samorz¹du
po zmianach ustrojowych. Wspomina³ sk³ad
Rady Gminy Tychowo pierwszej kadencji oraz
nazwiska kolejnych Wójtów i Przewodnicz¹cych
Rady Gminy jacy pe³nili swoje funkcje w ci¹gu
ostatnich 20 lat. Po oficjalnym powitaniu
goœci pani Wójt El¿bieta Wasiak
przedstawi³a idee jakie przyœwieca³y
reformie przywracaj¹cej Samorz¹d, która
okaza³a siê najwiêkszym sukcesem
transformacji ustrojowej. Pani Wójt
podziêkowa³a by³ym Radnym, So³tysom,
Cz³onkom Zarz¹du, Wójtom, Dyrektorom,
Kierownikom jednostek samorz¹dowym
oraz pracownikom Urzêdu Gminy i
podleg³ych jednostek, którzy w okresie 20
lat istnienia samorz¹du tychowskiego
przyczynili siê do rozwoju Gminy.
Podziêkowania za dotychczasow¹ ciê¿k¹
pracê otrzymali równie¿ ich obecni
odpowiednicy. Panu Staroœcie, Radzie
Powiatu oraz Dyrektorom jednostek
powiatowych i wojewódzkich Pani Wójt
podziêkowa³a za dobr¹ i efektywn¹
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wspó³pracê. Spoœród zaproszonych goœci g³os
zabra³ miêdzy innymi pan Starosta Bia³ogardzki
Krzysztof Bagiñski, który wysoko oceni³
dzia³alnoœæ samorz¹dowców z Tychowa
przekazuj¹c w podziêkowaniu na rêce pani Wójt
bukiet piêknych kwiatów. Starosta podkreœli³, ¿e
samorz¹dnoœæ w Polsce stoi na wysokim
poziomie i czêsto jest wzorem do naœladowania
dla spo³eczeñstw ucz¹cych siê dopiero
demokracji. Na zakoñczenie spotkania pani
Wójt wraz z panem Przewodnicz¹cym
podziêkowali raz jeszcze wszystkim
samorz¹dowcom za wspólne dzia³anie i
umiejêtnoœæ wspó³pracy a zaproszonym
goœciom za przybycie i udzia³ w uroczystej Sesji
Rady Gminy. Po czêœci oficjalnej odby³o siê
spotkanie przy ognisku dla wszystkich
samorz¹dowców i pracowników
samorz¹dowych Gminy Tychowo.

Majówka w Sarbinowie
Stowarzyszenie Amicus zorganizowa³o
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 14
osób w Sarbinowie Morskim w Oœrodku
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Beskid".
Podczas turnusu rehabilitacyjnego zarówno
niepe³nosprawni jak te¿ ich opiekunowie
korzystali ze specjalistycznych zabiegów
rehabilitacyjnych typu: masa¿ klasyczny,
jacuzzi, fotel masuj¹cy, jonofareza, inhalacje,
ugu, solux, biopron. Pod koniec turnusu na
dwudniowy majowy pobyt do oœrodka "Beskid"
przyby³a 35 osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej wraz z opiekunami z terenu
gminy Tychowo. Wspólnie zorganizowaliœmy
wyjazd do Dobrzycy do ogrodów "Hortulus"
oraz "ciuchci¹" do G¹sek. Uczestniczyliœmy we
wspólnych zabawach, ognisku, dyskotece,
zabawie tanecznej. Organizator postara³ siê by
pobyt w jego oœrodku by³ zorganizowany w
sposób profesjonalny i urozmaicony.
Organizowa³ piesze wycieczki, zajêcia
rekreacyjnyce, gimnastykê ogólnousprawniajac¹, wycieczki autokarowe do
Ko³obrzegu, na Che³msk¹ Górê, Mielna, udzia³
w wieczorkach, w ognisku z pieczeniem
kie³basek, wieczorze piosenki biesiadnej, w
zajêciach poetyckich, plastycznych, tanecznych,
konkursach, a tak¿e zawodach sportowych.
Grupa uczestników z gminy Tychowo nawi¹za³a
kontakty z rówieœnikami z Warszawy, Katowic,
Polanicy, Stowarzyszenia Integracji Spo³ecznej
"Droga" Kowalek. Wszystko to dzia³o siê dziêki
finansowemu wsparciu wszystkich darczyñców
1% nale¿nego podatku, pracownikom PCPR w
Bia³ogardzie Zarz¹dowi BRE BANKU, którym
sk³adamy serdeczne podziêkowanie i uœmiechy
dzieci niepe³nosprawnych.
Z podziêkowaniem, z pozdrowieniami,
z powa¿aniem- Zarz¹d Stowarzyszenia Amicus
w Tychowie.

Uroczystoœci w Dobrowie
19.06.2009 r. w Zespole Szkó³ w Dobrowie
odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z zakoñczeniem
roku szkolnego szko³y podstawowej i
gimnazjum. Uczniowie koñcz¹cy dany etap
edukacyjny zaprezentowali zgromadzonym,
kole¿ankom/kolegom, rodzicom, nauczycielom i
zaproszonym goœciom, swoje umiejêtnoœci
artystyczne w postaci humorystycznych
wystêpów. Pani Dyrektor Zespo³u Szkó³
podziêkowa³a rodzicom, w imieniu ca³ej Rady
Pedagogicznej, za trud w³o¿ony w wychowanie i
sprawowanie opieki nad dzieæmi, wrêczy³a listy
gratulacyjne dla rodziców uczniów osi¹gaj¹cych
najlepsze wyniki w nauce. Podziêkowa³a równie¿
rodzicom i przedstawicielom wybranych firm,
przedsiêbiorstw za pracê na rzecz szko³y,
zakupione pomoce dydaktyczne. Wspólnie z
wychowawcami i Przedstawicielem Rady
Rodziców, Dyrektor Szko³y, wrêcza³a
œwiadectwa i nagrody ksi¹¿kowe. Podczas
uroczystoœci nie zabrak³o równie¿ s³ów nt.
bezpieczeñstwa podczas wakacji oraz wyboru
dalszej drogi kszta³cenia uczniów, którzy
koñczyli klasê trzeci¹ gimnazjum. W imieniu
Pani Wójt, Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
Rajmund Wasiak z³o¿y³ gratulacje absolwentom
Gimnazjum, podziêkowa³ rodzicom za trud
w³o¿ony w wychowanie swych dzieci a dla Pani
Dyrektor wraz z ¿yczeniami pomyœlnoœci i
spokojnych wakacji dla ca³ego grona
pedagogicznego przekaza³ bukiet kwiatów.
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Kolejne inwestycje
w naszej gminie
Regionalne Wodoci¹gi i
Kanalizacja z Bia³ogardu
realizuje na terenie naszej
Gminy w ramach Funduszu
Spójnoœci projekt
Zintegrowanej Gospodarki
Wodno-Œciekowej w Dorzeczu
P a r s ê t y. B e n e f i c j e n t e m
przedsiêwziêcia i podmiotem
odpowiedzialnymi za realizacjê
projektu pomocy technicznej
jest Zwi¹zek Miast i Gmin
Dorzecza Parsêty. Gmina
Tychowo wraz z Gminami:
Karlino, Bia³ogard,
Biesiekierz, Po³czyn Zdrój,
Bobolice i R¹bino nale¿y do
Rejonu I, w którym
realizowane bêdzie ponad 350
km wodoci¹gów i prawie 500
km kanalizacji. £¹czny koszt
ca³ej inwestycji to ponad 177
mln Euro. Dofinansowanie ze
œrodków unijnych projektu
siêga 85%. Zakoñczenie
realizacji projektu
przewidziano na 2011 r.

STRA¯AK ROKU 2009
G³os Koszaliñski organizuje konkurs pt. „Stra¿ak Roku
2009”. Z Tychowa nominowany zosta³ druh W³odzimierz
Biskot i nasza lokalna jednostka – OSP Tychowo. Prosimy
wszystkich mieszkañców naszej gminy o wziêcie udzia³u
w g³osowaniu. Zasady g³osowania SMS: na Pana W³odka
g³osujemy wysy³aj¹c SMS o treœci: KGK.STRAZAK
OCH001 pod numer
7168, na jednostkê
wysy³amy SMS o
treœci:
KGK.STRAZAK
JED003 pod numer
7168. Koszt SMS-a
1,22 (z Vat). Konkurs
potrwa do 15 wrzeœnia.
Co miesi¹c bêdziemy
podawaæ aktualne
miejsce w rankingu
n a s z y c h
przedstawicieli. Lista
zg³oszeñ jest otwarta i
nadal mo¿na zg³aszaæ
inne jednostki i
kandydatów do
redakcji G³osu
Koszaliñskiego.
Serdecznie wszystkim
dziêkujemy za
wysy³anie SMS-ów –
Zarz¹d OSP Tychowo.

TAAAKIE RYBY...!
21.06.br nad jeziorem w Tyczewie,
odby³y siê IV Zawody Sp³awikowe
o Puchar Wójta Gminy Tychowo. W
zawodach wziê³o udzia³ 8 dru¿yn. I
miejsce zajê³a dru¿yna z Tychowa –
TYCHOWO I w sk³adzie: Józef
Kuku³a, Kazimierz Ko³pak,
Eugeniusz Wo³oszczuk uzyskuj¹c 4
punkty. II miejsce przypad³o
dru¿ynie TYCHOWO II,
zawodnicy: Robert Kucy, Marcin
Drozdowski, Piotr £ukjaniec
wspólnymi si³ami zdobyli 7
punktów. III miejsce sum¹ 9
punktów zdoby³a dru¿yna
BIALOGARD – MIASTO I w
sk³adzie: Piotr Lisowski, Ireneusz
Filipowicz i Mariusz Karczewski.
Puchar dla Najskuteczniejszego
Zawodnika IV Zawodów

Sp³awikowych o Puchar Wójta
Gminy Tychowo zdoby³ Józef
Kuku³a ³owi¹c ponad 4
kilogramy ryb. Dobra pogoda
utrzymywa³a siê przez ca³e
zawody – do momentu
dekorowania zwyciêzców. Pada³
rzêsisty deszcz, prze¿yliœmy
gradobicie i grzmia³o te¿ obficie,
ale wêdkarzom st³oczonym pod
wczeœniej wykonanym
zadaszeniem humory
dopisywa³y. Prezes Przemys³aw
Pachnowski na ³amach Wieœci
zamieszcza serdeczne
podziêkowania dla Gminnego
Oœrodka Kultury oraz Firmy
„Trend” w Tychowie za pomoc
w przygotowaniu zawodów.

INTENSYWNE
SZKOLENIA DROG¥
DO SUKCESÓW
23 czerwca odby³y siê w Urzêdzie
Gminy w Tychowie dwa spotkania
szkoleniowe dla So³tysów oraz liderów
grup nieformalnych z tereny Gminy
Tychowo, podczas których omówione
zosta³y miêdzy innymi zagadnienia
zwi¹zane z pisaniem wniosków o
dofinansowanie projektów sk³adanych
w ramach Lokalnego Konkursu
Grantowego Dzia³aj Lokalnie VI”. Na
spotkaniu przeprowadzono tak¿e drug¹
czêœæ warsztatów szkoleniowych
„Mamy rady na odpady” zwi¹zanego z
podnoszeniem œwiadomoœci i
aktywnoœci proekologicznej
mieszkañców wsi. Szkolenie
prowadzone by³o przez przedstawicieli
Fundacji Nauka dla Œrodowiska z
Koszalina i Fundacji Kultury i Sportu
„Prawobrze¿e” ze Szczecina. Regularne
szkolenia zwi¹zane z pozyskiwaniem
œrodków finansowych na lokalne
dzia³ania oraz informacje o trendach i
kierunkach tych dzia³añ w innych
jednostkach samorz¹dowych s¹
ogromn¹ szans¹ dla so³ectw na
pe³niejsze wykorzystanie mo¿liwoœci
twórczych drzemi¹cych w lokalnych
spo³ecznoœciach.

Walczyli pod koszami!!
9 czerwca 2009 roku na hali Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Tychowie rozegrany zosta³ Turniej Pi³ki Koszykowej
Ch³opców, w którym wziê³y udzia³ 4 dru¿yny: 2 dru¿yna z
Gimnazjum nr 2 w Bia³ogardzie, MOW w Podborsku, oraz
Gimnazjum w Tychowie w sk³adzie, górny rz¹d od lewej:
Rafa³ Gryga, Maciej Fabisiak, œrodkowy rz¹d: opiekun
Wojciech Szatkowski, Hubert Bekisz, Piotr WoŸniak, Rafa³
Sia³kowski, Adam Bechta, Krystian Siwek, dolny rz¹d od
lewej: Jakub Gryga, Maciej Szatkowski, Mateusz
Rydzkowski.
Zawodnicy nie szczêdzili si³, walczyli twardo i nieustêpliwie
od pierwszych sekund meczy, po ostatni gwizdek. Ka¿de
spotkanie obfitowa³o w ciekawe schematy gry kombinacyjnej,
zagrania, popisy rzutowe, a wszystko to odbywa³o siê na
najwy¿szych obrotach. Mecze rozegrane zosta³y systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yna z Tychowa pokona³a Gimnazjum
nr 2 w Bia³ogardzie (II), oraz MOW w Podborsku, ulegaj¹c (I)
dru¿ynie z Gimnazjum nr 2 w Bia³ogardzie i ostatecznie
uplasowa³a siê na II pozycji.
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Podsumowanie III
edycji Tychowskiej
Gimnazjalnej Ligi
w pi³ce siatkowej ch³opców
i III Tychowskiej
Gimnazjalnej
Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
Dobieg³y koñca rozgrywki sportowe w
gimnazjalnych ligach pi³ki siatkowej i pi³ki
n o ¿ n e j c h ³ o p c ó w. P o p a s j o n u j ¹ c y c h
zmaganiach poznaliœmy najlepsze zespo³y,
które w rozgrywkach reprezentowa³y swoje
klasy oraz najlepszych zawodników.
Rozgrywki w pi³kê no¿n¹ zakoñczy³ turniej o
Puchar TGLHPN, który ostatecznie zdoby³
zespó³ reprezentuj¹cy Gimnazjum w
Dobrowie. Rozgrywki w pi³kê siatkow¹ zosta³y
podsumowane podczas Œwiêta Siatkówki,
kiedy to mistrz szko³y zagra³ z reprezentacj¹
gwiazd ligi. Najlepsze zespo³y zosta³y
uhonorowane medalami, pucharami i
dyplomami. Wyró¿nieni zawodnicy zostali
nagrodzeni pami¹tkowymi statuetkami.
Organizatorami obu lig by³ ULKS „Tryg³aw”
dzia³aj¹cy przy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Tychowie. Arkadiusz Jab³oñski w imieniu
o rg a n i z a t o r ó w, d z i ê k u j e G m i n n e m u
Oœrodkowi Sportu i Gospodarki Komunalnej w
Tychowie oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Tychowie za ufundowanie s³odyczy dla
uczestników. Wyniki III TGLPSCH: 1 miejsce
– FARMERZY (klasa IIc), 2 miejsceJAMAICZYCY (klasa IIIb), 3 miejsce –
EKWIDOR (klasa IIIa). Najlepszym
zawodnikiem ligi zosta³ Szymon Cacko.
Wyniki III TGHLPN:
1 miejsce – FC DOBROWO (reprezentacja
Gim. w Dobrowie), 2 miejsce – ALBATROSY
(klasa IIIb), 3 miejsce – FC JOGA BONITO
(klasa IIIc). Najlepszym zawodnikiem i królem
strzelców ligi zosta³ Szymon Cacko z
dorobkiem 18 goli. Natomiast najlepszym
bramkarzem ligi zosta³ Dominik Saracen.

Kolejny sukces
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24 maja br. mieszkaniec Dobrowa Zbigniew
Cabaj zdoby³ drugie miejsce dŸwigaj¹c 150kg
w Otwartym Turnieju Ziemi Sianowskiej
w wyciskaniu sztangi le¿¹c. Na zaproszenie
organizatorów BOZ- Reaktywacja Koszalin
i Urzêdu Gminy Sianów odpowiedzia³o poza
zawodnikami z Sianowa jeszcze 30 innych
zawodników. Sêdzi¹ g³ównym by³ znany
koszaliñski paraolimpijczyk Ryszard Fornalczyk.
Gratulujemy wyniku i jak zawsze ¿yczymy Panu
kolejnych sukcesów.

Sukces Biegaczy z Dobrowa
Po osi¹gniêciu wysokich lokat podczas
Mistrzostw Powiatu w Indywidualnych
Biegach Prze³ajowych uczniowie ZS w
Dobrowie wystartowali w mistrzostwach
województwa zachodniopomorskiego.
Najlepiej z szeœciu startuj¹cych
zawodników zaprezentowa³ siê Damian
Szymczak, który zaj¹³ 13 miejsce na
dystansie 1000m. Pozosta³e wyniki:
Damian Podawczyk 26 miejsce\1500
metrów, Katarzyna Szewczyk 38
miejsce\800 metrów, Rados³aw Wróbel 46
m\1500, Rados³aw Baranowski
49m\1500, Tomasz Wiœniewski 57 m
\1500 m. Przypomnijmy, ¿e startowa³o po
ok.100 zawodników na ka¿dym dystansie
z 21 powiatów, wiêc mo¿emy œmia³o
powiedzieæ, ¿e nasze wyniki by³y wiêcej
ni¿ przyzwoite. Opiekunem zawodników
by³ Grzegorz Giedrojæ.

LIGA ZAKOÑCZONA
Dobieg³y koñca rozgrywki
Miêdzypowiatowej Ligi Pi³ki Siatkowej
Dziewcz¹t. W trzeciej edycji tej imprezy
pierwszy raz wyst¹pi³y gimnazjalistki z
Tychowa. W trwaj¹cych od paŸdziernika do
maja rozgrywkach wyst¹pi³o 10 zespo³ów z
powiatów ko³obrzeskiego, gryfickiego i
bia³ogardzkiego. Bardzo udany debiut mia³y
nasze reprezentantki. Po kilku miesi¹cach
walki nasze siatkarki zakoñczy³y rozgrywki
na drugim miejscu. Rozegra³y 18 spotkañ
wygrywaj¹c 16 z nich i tylko dwukrotnie
przegrywaj¹c z dru¿yn¹ z Ustronia
Morskiego póŸniejszymi mistrzyniami ligi.
Podsumowaniem rozgrywek ligowych by³
turniej o puchar ligi rozegrany w hali
Gimnazjum w Goœcinie. W tej imprezie
tychowianki potwierdzi³y wysokie

umiejêtnoœci i z kompletem zwyciêstw
zajê³y pierwsze miejsce
w tym
presti¿owym turnieju. W ca³ym sezonie
zawodniczki rozegra³y bardzo du¿¹ liczbê
spotkañ. £¹cznie 46 pojedynków w lidze,
Gimazjadzie i turniejach towarzyskich oraz
szeœæ spotkañ kontrolnych pozwoli³o
dziewczynom na znaczny rozwój sportowy.
Nasze zmagania i realizacja za³o¿onych
celów mo¿liwa by³a dziêki wsparciu
Urzêdu Gminy w Tychowie, Nadleœnictwa
Tychowo, Banku Spó³dzielczego i
ko³obrzeskiej firmy Fanza. Du¿e
zainteresowanie dziewczêc¹ siatkówk¹
pozwala z optymizmem patrzeæ na kolejne
lata. Pragniemy równie¿ zaprosiæ inne
instytucje i firmy z terenu Gminy Tychowo
do wspierania rozwoju sportowego
dziewcz¹t. W czasie
rozgrywek dru¿ynê
reprezentowa³y: Justyna
Dudka, Paulina
Kowalewska, Monika
Jurszewicz, Justyna Szwec,
Katarzyna Stanis³awska,
Aleksandra Wasiak, Daria
Sawosz, Katarzyna
Baranowska, Magdalena
Gozdan, Agata WoŸniak,
Karina Kozik, Martyna
Klekocka, Ewa Zaj¹c,
Agata Cacko, Marta
Marciniak. Opiekunem
zespo³u jest Przemys³aw
Frañczak.
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„Wiosenne granie”

W maju odby³y siê "Mistrzostwa Powiatu
Bia³ogardzkiego w Mini Pi³ce No¿nej
Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych".
W kategorii ch³opców startowa³o 10 szkó³ z
powiatu. Uczniowie z SP w Dobrowie zajêli II
miejsce w finale ustêpuj¹c SP nr 3 z Bia³ogardu.
Na uwagê zas³uguje zdobycie tytu³u
najlepszego bramkarza turnieju przez Adriana
Zawiœlaka. Trenerem ch³opców jest nauczyciel
wychowania fizycznego Grzegorz Giedrojæ.

NAJLEPSI SPORTOWCY
WY£ONIENI

Puchar Dyrektora Zak³adu Karnego...
19 czerwca Zak³adzie Karnym
zorganizowano zawody o puchar
Dyrektora zak³adu karnego w Dobrowie.
Zawodnicy z dru¿yny „Gmina Tychowo”
rozegrali w grupach dwa mecze. Pierwszy
zremisowali z póŸniejszym zwyciêzc¹
turnieju. Drugi trochê pechowo przegrali
2: 1 z policj¹. Jedyn¹ bramkê strzeli³
kierownik GOPS Micha³ Walkusz.
Przegrana nie pozwoli³a na awans do
dalszych rozgrywek (w dru¿ynie wyst¹pi³
goœcinnie kierownik posterunku policji w
Tychowie pan Waldemar Sosnowski).
Du¿o lepszy wynik zanotowali pi³karze z
Sadkowa, którzy w meczu o trzecie
miejsce pokonali dru¿ynê z Sarbinowa
(po rzutach karnych). Trzeba nadmieniæ,
¿e zawodnicy z Sadkowa musieli
rozgrywaæ dwa mecze po kolei, a mimo to
uporali siê z du¿o m³odszymi pi³karzami z
Sarbinowa. Na turniej przyjecha³ Pan
B o g u s ³ a w Wo ³ o s z a ñ s k i , z n a n y
dziennikarz i fotoreporter (Sensacje XX
wieku), który jest zafascynowany

le¿¹cymi na terenie jednostki penitencjarnej
bunkrami po armi radzieckiej. W zawodach
startowa³o 6 dru¿yn, poni¿ej przedstawiamy wyniki:
- zak³ad karny Dobrowo- I miejsce
p o l i c j a
–
I I
m i e j s c e
- m³odzie¿ z Sadkowa - III miejsce
- m³odzie¿ z Sarbinowa - IV miejsce
- gmina Tychowo- V miejsce - SOK (s³u¿ba ochrony
kolei) - VI miejsce.

PODWÓJNE ZWYCIÊSTWO TYCHOWIANEK

4 czerwca w hali Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Tychowie rozegrano
Rozstrzygniêto X jubileuszowy plebiscyt na
towarzyski turniej pi³ki siatkowej
szkolnego sportowca roku w Gimnazjum im
dziewcz¹t. Do rywalizacji przyst¹pi³y
Jana Paw³a II w Tychowie. W tegorocznej
siatkarki z Karlina, Red³a i dwie
edycji sklasyfikowano 76 szkolnych
reprezentacje Gimnazjum w Tychowie.
sportowców. Wœród dziewcz¹t laureatk¹
Zawody rozegrano systemem ka¿dy z
plebiscytu zosta³a Justyna Dudka uczennica
ka¿dym do dwóch wygranych setów. W
klasy IIIa. Justyna w koñcowej klasyfikacji
turnieju pad³y nastêpuj¹ce wyniki: Gim. I
pokona³a Paulinê Kowalewsk¹ i trzeci¹
Tychowo – Gim. Karlino 2:0; Gim II
Martynê Klekock¹ z klasy Ic. Wœród
Tychowo – Gim. Red³o 2:0, Gim. I
ch³opców zwyciê¿y³ Filip Wroniewicz
Tychowo - Gim. Red³o 2:0, Gim II
wyprzedzaj¹c Szymona Cacko i Maæka
Tychowo - Gim. Karlino 2:0. Pojedynku
Bocka. Fundatorem pami¹tkowych statuetek
decyduj¹cym o trzecim miejscu
by³ Gminny Oœrodek Sportu i Gospodarki
Gimnazjum z Karlina pokona³o
Komunalnej w Tychowie.
Gimnazjum z Red³a 2:1. Fina³ okaza³ siê
wewnêtrzn¹ rozgrywk¹ gimnazjalistek z Najlepsz¹ zawodniczk¹ wybrano Justynê Dudkê z
Tychowa. Po zaciêtym spotkaniu Gim. I Tychowo. Koñcowa klasyfikacja turnieju: I
PODIUM BY£O NASZE!!!
zawodniczki Gim. I Tychowo pokona³y miejsce Gim. I Tychowo; II miejsce Gim. II
14 czerwca 2009r. w Karlinie odby³ siê XVII
m³odsze kole¿anki 2:0 (26:24; 25:21). Tychowo; III - Gim. Karlino a IV Gim. Red³o.
Bieg Papieski. Szko³a Podstawowa im Adama
Mickieiwcza w Tychowie osi¹gnê³a ogromny
sukces zajmuj¹c I miejsce. Nagrod¹ za
zwyciêstwo by³ bon na zakup sprzêtu
sportowego w kwocie 1500z³. W sk³ad
zwyciêskiego zespo³u wchodzili ch³opcy: 20.06.2009 na boisku sportowym w Bukówku zosta³ zorganizowany przez Radê So³eck¹ festyn pt.
Mateusz Adamczyk, Franciszek Doroñ, Jakub ,,Przywitanie lata”. Pani So³tys przywita³a przyby³ych na imprezê, ¿yczy³a dzieciom i m³odzie¿y
Koœka, Norbert Koz³owski, Hubert KuŸnicki, mi³ych i bezpiecznych wakacji i poczêstowa³a wszystkie dzieci lodami. Pani Katarzyna Œwieboda
przeprowadzi³a zawody sportowe w piêciu konkurencjach, w których wziê³o udzia³ ³¹cznie 92
£ukasz Urbaniak, Maciej Wilkos, Konrad dzieci i m³odzie¿y. W trakcie trwania zawodów zawodnicy otrzymali soki i s³odycze. Po
Witczak i dziewczêta w sk³adzie: Agata Cerk, zakoñczonych konkursach Pani so³tys wrêczy³a dyplomy i nagrody dla zwyciêzców. Dodatkow¹
Martyna Kardyœ, Paulina Pra¿niewska, atrakcj¹ by³o nowo zrobione podium dla zwyciêzców przez Pana Tadeusza Bartczaka, któremu
Aleksandra Rosiak, Sandra Sêdzicka, materia³ nieodp³atnie powierzy³ Zak³ad Stolarski Pana Zdzis³awa Koczan, za co serdecznie
Magdalena Taras, Patrycja Wardziñska oraz dziêkujemy. W trakcie
Paulina Wrzeszcz. Opiekunami zespo³ów byli: trwania festynu Pani so³tys
p.Andrzej Chrzanowski i p.Pawe³ Drozdowski. z ³ o ¿ y ³ a g r a t u l a c j e i

Przywitanie lata w Bukówku

UWAGA ZAWODY!
So³tys So³ectwa Bukówka uprzejmie
informuje, ¿e dnia 05.07.2009r. (niedziela) o
godz. 15.00 odbêdzie siê II Bieg So³tysa na
terenie boiska sportowego w Bukówku.
Chêtni do wziêcia udzia³u w biegu proszeni
s¹ o przybycie na teren boiska przed godzin¹
15.00 w celu dokonania rejestracji.
ZAPRASZAMY!

wrêczy³a kapitanowi
dru¿yny L.K.S. ,,GRAF”
B u k ó w k o P a n u
A n d r z e j o w i
Wrzesiñskiemu puchar za
zajêcie I-go miejsca przez
seniorów i juniorów w
klasie ,,A” sezonu 20082009 ¿ycz¹c Zarz¹dowi
Klubu i zawodnikom
dalszych sukcesów, a ich
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Wójt Gminy Tychowo
og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
§ Przedmiotem przetargu jest nieruchomoœæ w³asna Gminy Tychowo stanowi¹ca
nieruchomoœæ gruntow¹ zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o powierzchni
u¿ytkowej 147,40 m2 z prawem w³asnoœci do gruntu, oznaczonego w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 298 w obrêbie ewidencyjnym Dobrowo o powierzchni
0,4977 ha. Dla nieruchomoœci S¹d Rejonowy w Bia³ogardzie prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ o Nr 27517. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoœci Dobrowo, gmina Tychowo
nieruchomoœæ opisana w pkt 1 stanowi teren us³ug o zwiêkszonej uci¹¿liwoœci,
przebudowa pozosta³oœci po by³ej kot³owni na budynki gospodarcze, us³ugowe z
mieszkaniem w³aœciciela. Przetarg odbêdzie siê dnia 24 lipca 2009 r. o godzinie 9.30
w siedzibie Urzêdu Gminy. Cenê wywo³awcz¹ w przetargu stanowiæ bêdzie kwota
52 000,00 z³ +22% VAT Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest w terminie do
dnia 22 lipca 2009 r. wp³acenie na konto Urzêdu Gminy Tychowo Bank Spó³dzielczy
Bia³ogard, Oddzia³ Tychowo nr 10 8562 0007 0050 0050 2000 0170 wadium, w
kwocie 5 500,00 z³
§ Przedmiotem przetargu jest nieruchomoœæ w³asna Gminy Tychowo stanowi¹ca
nieruchomoœæ gruntow¹ niezabudowan¹ oznaczon¹ jako dzia³ka gruntu nr 135/3 w
obrêbie ewidencyjnym Warnino o powierzchni 0,0600 ha. Dla nieruchomoœci S¹d
Rejonowy w Bia³ogardzie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ o Nr 7143. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tychowo nieruchomoœæ opisana w pkt 1 przeznaczona jest na
uzupe³nienie budownictwa mieszkaniowego z us³ugami. Przetarg odbêdzie siê dnia
24 lipca 2009 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzêdu Gminy. Cenê wywo³awcz¹ w
przetargu stanowiæ bêdzie kwota 16 200,00 z³ +22% VAT. Warunkiem przyst¹pienia
do przetargu jest w terminie do dnia 22 lipca 2009 r. wp³acenie na konto Urzêdu
Gminy Tychowo Bank Spó³dzielczy Bia³ogard, Oddzia³ Tychowo nr 10 8562 0007
0050 0050 2000 0170 wadium, w kwocie 1 700,00 z³
Pe³n¹ treœæ og³oszenia znajd¹ Pañstwo na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
a wiêcej informacji otrzymaj¹ pod nr tel.: /0 94/ 31 60 258

PODZIÊKOWANIE
Sk³adam serdeczne podziêkowanie za wsparcie
finansowe umo¿liwiaj¹ce funkcjonowanie
œwietlicy wiejskiej „JODE£KA” w S³oninie:
-Pani Wójt Gminy Tychowo – El¿biecie
Wasiak,
- Panu Marcinowi K³opociñskiemu,
- Caritas Diecezji Koszaliñsko-Kopobrzeskiej
w Koszalinie ks. Dyrektorowi Piotrowi
Pop³awskiemu,
- Caritas Parafii Dobrowo ks. Zenonowi
Stefañskiemu,
- Pañstwu Jolancie i Janowi Pawlik,
- Panom Marianowi, Tadeuszowi
i Stanis³awowi Mochockim,
- Pañstwu Agnieszce i Krzysztofowi Ponikwia
- Firmie „KACPER” z Koszalina,
- Aptece „PANACEUM” z Tychowa.
So³tys Anna Chmielewska.

Krzy¿ przydro¿ny w Warninie
S o ³ t y s s o ³ e c t w a Wa r n i n o w i m i e n i u
mieszkañców dziêkuje m³odzie¿y za pomoc w
postawieniu przydro¿nego krzy¿a. M³odzie¿ z
w³asnej inicjatywy zorganizowa³a zbiórkê
pieniêdzy wœród mieszkañców wioski, zakupi³a
drewno, a tak¿e zrobi³a i postawi³a w miejsce
starego- wiekowego ju¿ krzy¿a- nowy.
Cieszymy siê, ¿e pomimo tylu z³ych s³ów o
„dzisiejszej” m³odzie¿y, nasi m³odzi
mieszkañcy wykazali siê tak dojrza³¹ postaw¹.

• OG£OSZENIA •
• 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.
• Zamieniê mieszkanie dwu pokojowe
w Bia³ogardzie 60m (na parterze) na
podobne w Tychowie. Tel.: 794 428
164.
• Sprzedam pi³ê sto³ow¹, kontakt: 794
428 164.
• Wynajmê mieszkanie – kawalerkê w
Tychowie, umeblowane, tel.: 500 859
818.

KOMUNIKAT ZARZ¥DU
STOWARZYSZENIA
Zarz¹d Stowarzyszenia informuje, ¿e od
16-05-2009r. do 15-06-2009r. na nasze
konto wp³ynê³y nastêpuj¹ce wp³aty:
1. Kwesta przed Koœcio³em 14-06-2009r.
- 1.020,00 z³.
2. Kwesta podczas koncertu Królewskiej
Orkiestry Symfonicznej przy Pa³acu w
Wilanowie: - 2.766,10 z³.
3. Wp³aty indywidualne na konto (9): 900,00 z³.
Stan konta na 15-06-2009r:
43 538,10z³
Zapraszamy na:
www.krzkp.tychowo.pl

Mieszkañcy Sadkowa serdecznie
zapraszaj¹ na festyn
„Sadkowo 2009”, który odbêdzie
Tychowo na ludowo
siê 04.07.2009 roku o godz. 16.00
18 lipca w sali
na terenie rekreacyjno –
widowiskowej Gminnego
sportowym
Oœrodka Kultury
w Sadkowie.
w Tychowie dziewi¹ty ju¿
W PROGRAMIE FESTYNU
raz odbêdzie siê koncert
- konkurencje sportowe dla dzieci,
naszej
cyklicznej
imprezy „Tychowo na
pokaz wozu stra¿ackiego,
Ludowo”
–
Lato
2009. Nie zabraknie
- wystêp Maæka i Wojciecha
atrakcji
i
mi³ych
niespodzianek.
Chmieleckich,
- wystêp Klaudii Jakutajæ i Anny
Folklorystycznej nuty bêdzie mo¿na
Likszy,
wys³uchaæ tak¿e na zewn¹trz budynku
- loteria fantowa oraz licytacja,
gdzie czekaæ bêdzie na Pañstwa oferta
- mecze pi³ki no¿nej oraz zawody
gastronomiczna.
w strzelaniu z wiatrówki,
Rozpoczynamy o godz. 16.00.
- bufet, grill, ciasta,
Serdecznie zapraszamy!!!
- oraz wiele innych atrakcji
Godz. 20.00 zabawa taneczna
przy zespole „Jorgus”.
Wyrazy wspó³czucia z powodu
Dochód z festynu zostanie
œmierci matki – Anny G³usek,
przekazany na Rewitalizacjê
Pogr¹¿onej w smutku rodzinie
Zabytkowego Koœcio³a
sk³adaj¹
w Tychowie.
zawodnicy L.K.S „GRAF”
mieszkañcy so³ectwa i Wójt Gminy
Serdecznie zapraszamy!!!
Tychowo.
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