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KOBIETA PRZEDSI BIORCZA

urmistrz Elżbieta Wasiak uplasowała się na 7 miejscu z 644
głosami w plebiscycie Głosu Koszalińskiego „Kobieta
Przedsiębiorcza”. Celem plebiscytu było promowanie
aktywnych kobiet z naszego regionu, które prowadzą działalność na
niwie gospodarczej, potrafią połączyć pracę zawodową, społeczną i
życie rodzinne, a także osiągają nadzwyczajne sukcesy w pracy,
wykazują się operatywnością, energicznością i zdolnościami
organizacyjnymi zarówno w biznesie jak i innych obszarach życia. Pani
Burmistrz, jako jedyna spośród zgłoszonych kobiet samorządowców
znalazła się w złotej dziesiątce laureatów plebiscytu. Najwięcej głosów i
tytuł Kobiety Przedsiębiorczej Roku 2011 zdobyła Jadwiga
Gurgurewicz, która od 20 lat prowadzi Spółdzielnie "Unia" w
Koszalinie. Głosowanie w Plebiscycie odbywało się za pośrednictwem
SMS-ów oraz oryginalnych kuponów zamieszczanych w „Głosie
Koszalińskim”. Głosy w Plebiscycie były oddawane w terminie od dnia
4 lutego 2011 r. do dnia 6 marca 2011 r. Laureatki Plebiscytu zostały
uhonorowane statuetkami i dyplomami podczas bankietu w
Kołobrzegu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Foto: Adam Słomski

RUSZA NARODOWY SPIS POWSZECHNY
Od 1 kwietnia w Gminie Tychowo podobnie
jak i w całej Polsce rozpoczyna się
Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań 2011. Powszechny spis ludności i
mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie
pierwszym spisem powszechnym od czasu,
kiedy Rzeczpospolita Polska stała się
państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Z tego faktu wynika szereg zobowiązań,
m.in. konieczność dostarczenia informacji z
dziedziny demograficzno–społecznej oraz
społeczno–ekonomicznej, w zakresie i
terminach określonych przez Komisję
Europejską. Spis powszechny dostarcza
najbardziej szczegółowych informacji o
liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno–społecznej i zawodowej, a
także o społeczno–ekonomicznej
charakterystyce gospodarstw domowych i
rodzin oraz o ich zasobach i warunkach
mieszkaniowych na wszystkich szczeblach
podziału terytorialnego kraju:
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i
czasowo przebywające w mieszkaniach,
budynkach, obiektach i pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami, mieszkania i
budynki, w których znajdują się mieszkania,
oraz zamieszkane obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Spisem powszechnym objęte są również
osoby niemające miejsca zamieszkania

(bezdomni).
W spisie powszechnym zbierane będą dane
z następujących tematów badawczych:
stan i charakterystyka demograficzna
ludności, edukacja, aktywność
ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła
utrzymania osób, niepełnosprawność,
obywatelstwo, migracje wewnętrzne,
migracje zagraniczne, narodowość i język
oraz mniejszości narodowe i etniczne,
wyznanie (przynależność do kościoła lub
związku wyznaniowego), gospodarstwa
domowe i rodziny, stan i charakterystyka
zasobów mieszkaniowych (mieszkania i
budynki)
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań
zostanie przeprowadzony w formie
elektronicznej, bez użycia formularzy
papierowych. Spis będzie realizowany
metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem
systemów informacyjnych oraz danych
zebranych w badaniu pełnym i
reprezentacyjnym (art. 5 ust.1 ustawy), w
następującej kolejności:
∞ pobranie danych z systemów
informacyjnych
∞samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych
pozyskanych z systemów informacyjnych;
trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca
2011 r. Dostęp na stronie www.spis.gov.pl
∞ wywiad telefoniczny przeprowadzany
przez ankietera statystycznego; trwa w
dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

∞ wywiad przeprowadzany przez
rachmistrza spisowego z wykorzystaniem
przenośnego urządzenia elektronicznego;
trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r
Spis powszechny przeprowadzony
zostanie według stanu na dzień 31 marca
2011 r. godzina 2400.
W związku z przypadkami podawania się
oszustów za rachmistrzów spisowych jakie
miały miejsce w zeszłym roku podczas
Powszechnego Spisu Rolnego
informujemy, że prowadzący spis
rachmistrze powinni okazać się imienną
legitymacją wystawioną przez Główny
Urząd Statystyczny.
Więcej informacji na temat Narodowego
Spisu Powszechnego na stronie
internetowej www.spis.gov.pl
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SZPITAL W
BIAŁOGARDZIE
W związku z przyjęciem przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia oferty Szpitala Powiatowego
w Białogardzie na organizację nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie POZ
informuję, że Gabinet nocnej i świątecznej
podstawowej opieki zdrowotnej zorganizowany
zostanie od 1 marca 2011r. w Szpitalu
Powiatowym w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7.
Pacjenci będą obsługiwani w Gabinecie
Lekarskim, który w dzień jest wykorzystany jako
Poradnia Chirurgiczna i Poradnia Chirurgiczna
Urazowo-Ortopedyczna, znajdującym się w
sąsiedztwie Izby Przyjęć. Godziny
funkcjonowania w dni powszednie 18.00 do 8.00
oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta
całodobowo. Pomoc będzie udzielana przez
zespół lekarsko-pielęgniarski. Telefon
kontaktowy 94 31-20-288
W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz
Ty c h o w a E l ż b i e t a Wa s i a k w r a z z
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tychowie
Bronisławem Gajewskim wystosowali do Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka
Paszkiewicza pismo o następującej treści:
Szanowny Panie Prezesie
W związku z decyzją Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia dotyczącej likwidacji od 1
marca 2011 r. nocnej, świątecznej i weekendowej
opieki lekarskiej w Tychowie, Burmistrz i Radni
Miejscy Gminy Tychowo woj. zachodniopomorskie, wyrażamy zdecydowany protest
wobec niezrozumiałej i krzywdzącej mieszkańców
naszej gminy decyzji. Korzystanie w tych dniach z
opieki medycznej w Białogardzie jest dla
mieszkańców, zwłaszcza mniejszych miejscowości
nie do przyjęcia. Zubożenie społeczeństwa, 20%
bezrobocie, odległość niektórych miejscowości
gminy do Białogardu (przekracza 40 km)
powodują, iż dostęp do usług medycznych będzie
niemożliwy.Owszem możliwe będzie wezwanie
pogotowia z Białogardu, ale nie każdy przypadek
chorobowy kwalifikuje się do takiego działania
(złamanie, omdlenia itp.), na skutek czego osoba
chora będzie pozbawiona możliwości
skorzystania z usługi medycznej.
Posiadamy wiedzę, iż sąsiednim gminom:
Bobolice i Polanów po złożeniu protestu został
przywrócony dostęp do usług medycznych w
święta, weekendy i porze nocnej. Wzorem tych
gmin (mając na względzie zasadę równości)
prosimy również o przywrócenie dostępu do
lekarza w w/w dni.
Prosimy o odpowiedź w ustawowym terminie.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Gajewski
Burmistrz Tychowa
Elżbieta Wasiak
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WIZYTA BISKUPA
W marcu w ramach wizytacji
parafii Gminę Tychowo
odwiedził z wizytą
duszpasterską ksiądz biskup
Paweł Cieślik. Przy okazji
wizytacji w Tychowie i
Dobrowie odbyły się
spotkania nauczycieli oraz
pracowników szkół z
księdzem biskupem, podczas
których rozmawiano na temat
oświaty oraz trudnej i
odpowiedzialnej roli
nauczycieli w procesie
kształtowania postaw młodych
ludzi. W swoim wystąpieniu
ksiądz biskup nawiązał do
swojej młodości i spostrzeżeń
związanych z potrzebą
młodego człowieka do
posiadania autorytetów, które
często rzutują na jego dalsze
dorosłe życie. W spotkaniach
uczestniczyła Burmistrz
Tychowa Elżbieta Wasiak,
która wskazała na potrzebę
współpracy i współdziałania
wszystkich środowisk i grup
zawodowych związanych z
istotnego czynnika sprzyjającego
wychowaniem i kształceniem
prawidłowemu procesowi edukacji.
dzieci i młodzieży jako

KOMUNIKAT ZARZĄDU
KOMITETU NA RZECZ
REWITALIZACJI
KRS 0000323321 ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
PARAFIALNEGO W TYCHOWIE.
7 marca Zarząd Stowarzyszenia, wraz z najaktywniejszą grupą członków, spotkał
się z ks. Biskupem Pawłem Cieślikiem. Głównym tematem spotkania była kwestia
remontu naszego kościoła parafialnego. Zebrani przedstawili historię
Stowarzyszenia, jego ponad dwuletnią działalność oraz najbliższe plany.
16 marca odbyło się Walne Zebrania członków Komitetu, podczas którego
zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz wyznaczono kierunki
działań rok bieżący.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 16-02-2011 r. do 16-03-2011 r.
na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. Kwesta 13-03-2011 r.
- 1.610,40 zł
2. Wpłaty za pośrednictwem Ks. Proboszcza
- 1.200,00 zł
3. 5 Wpłat indywidualnych
- 520,00 zł
4. Odpisy 1% podatku
84,90 zł
5. Odsetki od lokat
- 2.025,94 zł
6. Składki członkowskie
60,00 zł
razem:
- 5.501,24 zł
Stan konta na dzień 16-03-2011 r. -198.138,99 zł Prosimy o 1% podatku z
rozliczenia
rocznego PIT. Zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://krzkp.tychowo.pl/
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NIE WYPALAJMY
TRAW!
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Białogardzie
informuje, że odbiera coraz więcej
sygnałów o pożarach traw i nieużytków
rolnych. Do dnia dzisiejszego do
palących się traw jednostki straży
pożarnych powiatu białogardzkiego
były wzywane 37 razy (udział w
działaniach brało 44 pojazdy oraz 184
strażaków), spłonęły ponad 33 ha
nieużytków, a straty wyniosły ponad 14
tys. zł. . Państwowa Straż Pożarna
apeluje do mieszkańców powiatu
białogardzkiego o niewypalanie traw i
pozostałości roślinnych. Podpalanie
traw jest procederem nielegalnym,
prawnie zabronionym przez ustawę o
o c h r o n i e p r z y r o d y. N i s z c z y
nieodwracalnie ekosystem ogarniętych
pożarem terenów, a może być również
groźne dla ludzi i ich siedlisk.
Apelujemy o zdrowy rozsądek.

BEZMYŚLNOŚĆ I GŁUPOTA
Nawiązując do Apelu Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie z
przykrością należy stwierdzić, że ani
komunikaty i apele, ani kary finansowe
nakładane na podpalaczy nie wpłynęły
specjalnie na ograniczenie bezmyślnego
procederu wypalania traw. Nie dalej niż kilka
dni temu w Kowalkach ktoś podpalił trawę na
łąkach położonych przy drodze do Warnina.
Na szczęście pomimo silnego wiatru ogień nie
rozprzestrzenił się na położone nieopodal
zabudowania i las. Wilgotna jeszcze ziemia
ograniczyła tempo rozprzestrzeniania się
ognia. Po dziesięciu minutach od zgłoszenia
pożaru do KP PSP w Białogardzie w
Kowalkach zawyła syrena alarmowa
zwołująca strażaków na akcję. Gdyby ziemia i
trawy na łąkach były suche mielibyśmy do
czynienia z poważnym zagrożeniem dla
mienia ludzkiego oraz z groźbą pożaru lasu.
Strażacy oraz okoliczni mieszkańcy poradzili
sobie z ogniem ale spłonęło ponad pół hektara
łąk. Ogień osmalił kilkanaście drzew
rosnących w tym miejscu i uśmiercił nie
wiadomo jak wiele żyjących tam małych
zwierząt. Wypalanie traw nie poprawia
struktury ani składu chemicznego gleby a
przynosi jedynie szkody wśród żyjącej fauny i
flory. Należy pamiętać również o tym, że
wypalanie traw w Polsce jest zakazane
prawem.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) ,
określa:
∞Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
∞ Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu
albo grzywny.

ZŁOTE GODY - 50 LAT MIŁO CI
W marcu dwukrotnie w tychowskim magistracie obchodzono niecodzienne
święto miłości -„Złote Gody”.

4 marca 2011 r. 50-lecie ślubu obchodzili
wspólnie z rodziną i zaproszonymi
gośćmi państwo Lubow i Kazimierz
Cywińscy z Osówka. Podczas
uroczystości odnowienia przysięgi
małżeńskiej Burmistrz Tychowa Elżbieta
Wasiak wręczyła dostojnym Jubilatom w
imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, pogratulowała im
wspaniałej rocznicy i życzyła dalszego
długoletniego wspólnego życia w
radości. Wzruszonym Jubilatom
przybyła na spotkanie rodzina i
przyjaciele złożyli życzenia zdrowia i
wielu kolejnych wspólnie spędzonych
lat. Były kwiaty, szampan i tradycyjne
„sto lat”. Pani Lubow sprowadziła się do
Osówka w 1959 roku a pan Kazimierz w
roku 1955. Państwo Cywińscy przez 38
lat pracowali jako nauczyciele w
tamtejszej w Szkole Podstawowej. Pani
Lubow i pan Kazimierz dochowali się
syna i dwoje wnuków.

Drugą parą obchodzącą tą niezwykłą
rocznicę byli państwo Zofia i Józef
Radziuk z Tychowa, którzy zawarli
związek małżeński w tutejszym
Urzędzie Stanu Cywilnego 10 września
1960 roku. Do Tychowa państwo
Radziukowie przybyli w latach 50-tych z
kresów wschodnich. Przed przejściem na
emeryturę pani Zofia przez wiele lat
pracowała w Nadleśnictwie Tychowo a
pan Józef w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym. 18 marca
podobnie jak przed pięćdziesięcioma
laty w otoczeniu krewnych i znajomych
naprzeciwko Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego stanęli obok siebie pani Zofia
i pan Józef. Tradycją tych niezwykle
miłych uroczystości jest odnowienie
przez Jubilatów przysięgi małżeńskiej.
Podobnie jak w przypadku państwa
Cywińskich Burmistrz Tychowa
wręczyła państwu Radziukom w imieniu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Ustanowiony w 1960 roku
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie jest wyrazem uznania i
uhonorowania osób, które przeżyły w
jednym związku małżeńskim 50 lat.

Obydwu „złotym” parom składamy
serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej
pomyślności.
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WYSTAWA HABILITACYJNA W PODBORSKU
W piątek 25 marca w silosach
poradzieckiej bazy atomowej w Podborsku
otwarto wystawę habilitacyjną
koszalińskiego artysty rzeźbiarza
Zygmunta Wujka, znanego w naszej
gminie między innymi z autorstwa
pomnika lotników alianckich w
Modrolesie. Tematem przewodnim
wystawy był koszmar wojny i to co z sobą
ona niesie. Jak podkreślił autor inspiracją
do stworzenia prac była trauma jaką
przeżył podczas wojny będąc małym
chłopcem. Każda z rzeźb wyraża osobiste
wspomnienia i odczucia artysty związane z
o k r o p n o ś c i a m i w o j n y. Wy s t a w ę
zaszczycili swoją obecnością między
innymi Burmistrz Tychowa Elżbieta
Wasiak, Wicestarosta Białogardzki
Zbigniew Raczewski, Rektor Politechniki
Koszalińskiej prof. Tomasz Krzyżyński,
Komendant Powiatowy Policki w
Białogardzie insp. Piotr Krakowski oraz
wielu innych znamienitych gości.
Niesamowitej scenografii dodaje wystawie
miejsce, w której się odbywa. Otwierając
wystawę Dyrektor Oddziału
Zewnętrznego w Dobrowie mjr Marek
Szewczyk nawiązał do historii obiektów
ich przeznaczenia. Wybudowane w latach
69-71 XX wieku kompleksy były jednymi
z trzech tego typu w Polsce. Silosy
atomowe w Podborsku są najlepiej
zachowanym obiektem tego typu w

Europie środkowej. Składowany w niej
arsenał był w stanie unicestwić sporą część
naszego kontynentu. Przez wiele lat ukryte
przed ludzkimi oczyma, teraz powoli
zaczynają wracać do życia. Burmistrz
Tychowa nawiązując do odbywającego się
wernisażu poparła ideę otwarcia dla szerokiej
publiczności podwoi tego bezcennego

zabytku najnowszej historii Europy i świata.
Wystawy tematyczne związane z okresem
„zimnej wojny” oraz wydarzenia artystyczne
na stałe mogłyby zagościć w schronach
Podborska, które ma szanse stać się jednym z
najchętniej odwiedzanych zabytków
militarnych Polski.

ZACHODNIOPOMORSKA GALA ODKRYWCÓW TALENTU
W piątek 10 marca br. w Regionalnym Centrum
Kultury w Kołobrzegu odbyła się
Zachodniopomorska Gala Odkrywców
Talentów, podczas której zaprezentowało się
łącznie ok. 200 osób z 12 placówek – Szkół
Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania
Talentów. Była to pierwsza gala z całego cyklu w
Polsce.
W kolejności wystąpili:
• Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
zaprezentował musztrę paradną,
• Klaudia Barska z Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie wykonała dwa utwory,
• dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu pląsy pt. „Cygańska jesień”,
• chór „Dominanta” z Zespołu Szkół im. Ludzi
Morza w Mścicach - szanty,
• Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie występ klasy baletowej,
•dyrektor Gimnazjum w Chwiramie zaprezentowała program pracy z dziećmi
dojeżdżającymi z wykorzystaniem platformy
internetowej,
• Teatr „Na Bosaka” z Zespołu Szkół nr 2 im.
Stanisława Lema w Koszalinie - fragment
spektaklu inspirowanego ideami platońskimi pt.
„5 talentów w V LO”,
•EUREKA Szczecin - prezentacja doświadczeń
naukowych z dziedziny fizyki,
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•Pałac Młodzieży w Szczecinie - pokaz karate
• Gimnazjum nr 10 w Szczecinie - występ
wokalny ucz. Natalii Gal i Sebastiana Kurdela
oraz pokaz szermierki,
• Zespół Szkół nr 2 im. Tarasa Szewczenki w
Białym Borze - występ zespołu pieśni i tańca
mniejszości ukraińskiej „Witrohon”,
• Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu koncert bębnów.
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac
plastycznych uczniów z Zespołu Szkół
Plastycznych im. Władysława Hasiora w
K o s z a l i n i e . Wi e l e s z k ó ł , p l a c ó w e k
oświatowych i innych instytucji w ostatnich
miesiącach podjęło trud zwiększonej pracy na
rzecz ucznia utalentowanego. Część z nich
zgłosiła się do akcji MEN: Szkoły Odkrywców
Talentów oraz Miejsca Odkrywców Talentów.
Dzięki temu została stworzona mapa miejsc, w
których możliwe jest rozwijanie zdolności.
Placówki województwa zachodniopomorskiego są w ścisłej czołówce zgłoszonych
miejsc: dotychczas zgłoszono 42 szkoły i 75
miejsc odkrywców talentów.
Gala zorganizowana została przez Artura
Gałęskiego - Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty i Janusza Gromka - Prezydenta Miasta
Kołobrzeg. Honorowym patronatem
uroczystość objęli: Grażyna Anna Sztark Wicemarszałek Senatu RP; Magdalena Kochan

– Poseł na Sejm RP; Marcin Zydorowicz –
Wojewoda Zachodniopomorski; Olgierd
Geblewicz – Marszałek Województwa
Zachodniopomors
kiego.
Swoją obecnością
uroczystość
uhonorowali
Rzecznik Praw
Dziecka Marek
M i c h a l a k ,
kuratorzy oświaty,
parlamentarzyści,
rodzice, uczniowie,
nauczyciele,
dyrektorzy szkół i
placówek.
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DZIEÑ KOBIET Z KA£ASZNIKOFEM
W niedzielê 6 marca z okazji Dnia Kobiet Gmina Tychowo wraz z Gminnym
Oœrodkiem Kultury w Tychowie przygotowa³y dla Pañ mi³¹ niespodziankê.
Kontynuuj¹c tradycjê lat poprzednich zorganizowano w Sali Widowiskowej GOK
spotkanie, podczas którego mêska czêœæ spo³eczeñstwa z³o¿y³a paniom ¿yczenia
okolicznoœciowe, po których z autorskim programem wyst¹pi³ kabaret
KA£ASZNIKOF.
Do GOK licznie przyby³y mieszkanki naszej gminy wraz z Burmistrz Tychowa pani¹
El¿biet¹ Wasiak. Aby u³atwiæ paniom dotarcie do Tychowa so³ectwa zorganizowa³y
transport wynajmuj¹c specjalnie na ten dzieñ autobusy. Ka¿da z przyby³ych na
spotkanie pañ obdarowana zosta³a kwiatami. Frekwencja przeros³a oczekiwania
organizatorów. Pomimo ust¹pienia miejsc siedz¹cych paniom przez obecnych na
spotkaniu panów spora grupa przyby³ych kobiet sta³a na schodach widowni.
Spotkanie rozpocz¹³ Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury Rajmund Wasiak, który
symboliczny bukiet kwiatów wraz z ¿yczeniami dla wszystkich pañ z³o¿y³ na rêce
Burmistrz Tychowa El¿biety Wasiak. ¯yczenia oraz podziêkowania za codzienny
trud mieszkankom gminy z³o¿y³a równie¿ pani Burmistrz, która przypomnia³a, ¿e
bycie kobiet¹ to nie tylko poœwiêcenie na rzecz rodziny, ale równie¿ potrzeba
samorozwoju oraz to, ¿e kobiety je¿eli tylko chc¹ s¹ w stanie osi¹gn¹æ bardzo wiele.
Dobr¹ zabawê obecnym na spotkaniu paniom zapewni³ wystêp kabaretu
KA£ASZNIKOF z Rybnika. Trio w sk³adzie Beata Kabziñska, Rafa³ Gorzelny i
£ukasz Zaczek przez prawie pó³torej godziny zabawia³o publicznoœæ. Mimo
m³odego wieku kabaret zaprezentowa³ bardzo dobry program na wysokim poziomie
artystycznym. Wystêpy kabaretowe ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem wœród
tychowskiej publicznoœci.
To znakomita terapia i sposób na k³opoty dnia codziennego.

NOWI CZYTELNICY
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

10 marca 2011 roku w bibliotece Szko³y Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie odby³a siê uroczystoœæ pasowania uczniów klas
pierwszych na czytelników. Chc¹c podkreœliæ wagê tego wydarzenia oraz
stworzyæ z biblioteki œrodowisko znane i przyjazne pierwszakom,
wspólnie z grup¹ dzieci z ko³a teatralnego przygotowaliœmy odpowiedni¹
scenografiê w konwencji baœniowej. Zatem towarzyszyli nam: Œnie¿ka,
Jaœ i Ma³gosia, siedmiu krasnali, Baba Jaga, Kopciuszek, Wilk, Smok,
Królewicz, Kot w butach, Wró¿ka, Czerwony Kapturek i Ksiêga z
baœniami… na tle piernikowej chatki Baby Jagi. Aktorzy przygotowali
interaktywn¹ inscenizacjê fragmentów znanych baœni. W inscenizacjê
wkomponowany zosta³ mini-konkurs dotycz¹cy znajomoœci bajek.
Kulminacyjnym elementem „pasowania” by³o z³o¿enie œlubowania przez
uczniów klas pierwszych, w którym zobowi¹zali siê oni do szanowania
ksi¹¿ek i korzystania z zasobów biblioteki. Ksiêga z baœniami dokona³a
symbolicznego pasowania na czytelnika za pomoc¹ gigantycznego
gêsiego pióra. Wszyscy uczniowie otrzymali pami¹tkowe zak³adki do
ksi¹¿ek, pierniki z chatki Baby Jagi oraz s³odycze z jej ogródka.
Œlubowanie i pasowanie pierwszaków na czytelników biblioteki w naszej
szkole sta³o siê tradycyjn¹ imprez¹, odbywaj¹c¹ siê cyklicznie, co roku.

BAL ROLNIKA W TYCHOWIE
Bal Rolnika w Gminie Tychowo zorganizowano z inicjatywy
samych Rolników. Impreza odby³a siê w „Starym Pa³acu” w
Bukówku, mia³a na celu integracjê œrodowiska rolniczego z
przedstawicielami samorz¹du i firmami wspó³pracuj¹cymi z
rolnictwem. W balu udzia³ wziêli: Starosta Powiatu
Bia³ogardzkiego Tomasz Hynda, Burmistrz Tychowa El¿bieta
Wasiak, Przewodnicz¹cy ZIR Powiatu Zbigniew Rudziñski, Prezes
Arla Foods Renata Matczyñska, Dyrektor Oddzia³u Chemirol
Marcin Bock, Kierownik ZDR Jan Mazurkiewicz, oraz Rolnicy.
Ma³¹ tajemnic¹ organizatorów by³ „walczyk czekoladowy”, który
zosta³ og³oszony w trakcie imprezy. Dochód ze sprzeda¿y
najdro¿szych czekolad przeznaczono na rzecz dzieci
n i e p e ³ n o s p r a w n y c h p o d o p i e c z n y c h Ty c h o w s k i e g o
Stowarzyszenia „Amicus”. Wielkie podziêkowania sk³adamy dla
wszystkich uczestników balu, którzy przyczynili siê do zebrania
kwoty 1.330 z³ w czasie w czasie 10 min. Bardzo dziêkujemy
Sponsorom, szczególnie firmie Drewmix – Rafa³ Borowczak oraz
Arla Foods – Renata Matczyñska .

PODZIÊKOWANIE UCZESTNIKOM
„BALU ROLNIKA 2011”
Zarz¹d Stowarzyszenia Amicus w imieniu Wszystkich osób
niepe³nosprawnych z terenu gminy Tychowo sk³ada
podziêkowanie organizatorom i uczestnikom „Balu rolnika” za
„DAR SERCA” w postaci kwoty 1330,00 z³ darowanej na rzecz
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej. Okazuje siê, i¿ oprócz
ciê¿kiej, mozolnej pracy w zawodzie rolnika z której efektów
korzysta szeroka spo³ecznoœæ nie zabrak³o u Tej grupy
¿yczliwoœci i niesienia pomocy dla „pokrzywdzonych przez los”.
Dziêkujemy Wam bardzo za wsparcie !!!
Dziêkujemy, pozdrawiamy, z powa¿aniem w imieniu Wszystkich
niepe³nosprawnych – prezes Stowarzyszenia Amicus - Zofia
Jarzêbska
5
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TYCHOWSCY SIATKARZE
NAJLEPSI W REGIONIE
KOSZALIÑSKIM
Ty c h o w s k i e g i m n a z j u m 1 0 m a r c a b y ³ o
organizatorem turnieju pi³ki siatkowej ch³opców o
mistrzostwo regionu koszaliñskiego. W rywalizacji
uczestniczy³o szeœæ zespo³ów wy³onionych
wczeœniej w eliminacjach powiatowych regionu
koszaliñskiego. Obok reprezentuj¹cej powiat
bia³ogardzki dru¿yny Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Tychowie w rozgrywkach uczestniczy³y zespo³y
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie, Gimnazjum w
Mœcicach, Gimnazjum w Dar³owie, Gimnazjum w
Bornym Sulinowie i Gimnazjum w Redle.
Zmagania sportowe toczy³y siê w dwóch grupach, a
ich zwyciêzcy rozegrali mecz fina³owy o miano
najlepszej dru¿yny w regionie koszaliñskim. Po
pasjonuj¹cych i zaciêtych meczach Mistrzostwo
Regionu Koszaliñskiego w Pi³ce Siatkowej
Ch³opców zdoby³a dru¿yna Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Tychowie, która w fina³owym meczu
pokona³a w setach 2:1 zespó³ z Gimnazjum w
Mœcicach.
Najlepszymi siatkarzami turnieju zostali wybrani
Hubert Bekisz i Mateusz Rydzkowski
Reprezentacja Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Tychowie trenowana jest od wielu lat przez pana
Arkadiusza Jab³oñskiego. W zwyciêskiej dru¿ynie
graj¹ Micha³ Broda, Jaros³aw Go³uchowski, Hubert
Bekisz, Mateusz Rydzkowski, Rados³aw Witkowski,
Jakub Gryga, Tomasz Nagórka, Bart³omiej
Wroniewicz, Jakub Koœka, Maciej But, Maciej
Jadziñski i Maciej Podawczyk
Sukces tychowskich siatkarzy jest tym wiêkszy, ¿e
po raz drugi z rzêdu okazali siê najlepsz¹ szkoln¹
dru¿yn¹ w regionie koszaliñskim i po raz kolejny
bêd¹ reprezentowali nasz region w pó³fina³ach
wojewódzkich. W³adze Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego doceniaj¹c sportowy i organizacyjny
sukces Gimnazjum w Tychowie powierzy³o mu
organizacjê turnieju pó³fina³owego Gimnazjady
2010-2011.
Kolejnoœæ koñcowa turnieju o mistrzostwo Regionu
koszaliñskiego w pi³ce siatkowej ch³opców:
1 miejsce – Gimnazjum Tychowo
2 miejsce – Gimnazjum Mœcice
3 miejsce – Gimnazjum nr 6 Koszalin
4 miejsce – Gimnazjum Red³o
5-6 miejsce – Gimnazjum Borne Sulinowo
5-6 miejsce – Gimnazjum Dar³owo
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DRUGIE MIEJSCE TYCHOWA W TURNIEJ
O PUCHARY STAROSTY BIA£OGARDZKIEGO
W sobotê 19 marca 2011 roku w
Bia³ogardzie odby³y siê dru¿ynowy
turniej tenisa sto³owego o Puchar
Starosty Bia³ogardzkiego pod nazw¹
„ G M I N A Z P O W I AT U
BIA£OGARDZKIEGO NAJLEPIEJ
GRAJ¥CA W TENISA
STO£OWEGO”. Organizatorem
turnieju by³ UKS Team Tenis 2005
Bia³ogard. Do zmagañ przyst¹pi³y 4
szeœcioosobowe zespo³yreprezentuj¹ce
Tychowo, Karlino, Gminê Bia³ogard
oraz gospodarzy - Miasto Bia³ogard. W
sk³adzie ka¿dej z dru¿yn znaleŸli siê:
samorz¹dowiec, weteran, senior,
junior, m³odzik i osoba niepe³nosprawna. Intencj¹ turnieju by³a przede
wszystkim popularyzacja tenisa
sto³owego w lokalnym œrodowisku i
integracja osób uprawiaj¹cych tê
dyscyplinê sportu.
Uroczystego
otwarcia dokona³ Starosta Tomasz
Hynda, bêd¹cy zarazem fundatorem
okaza³ych pucharów i nagród
rzeczowych.
Pierwsz¹ dru¿ynow¹ konkurencj¹ by³o
obustronne podbijanie pi³eczki na mini
rakietce w czasie 1 minuty. Najlepszy
³¹czny wynik 837 odbiæ, uzyska³a ekipa
Miasta Bia³ogard, o 23 odbicia
wyprzedzaj¹c reprezentantów
Tychowa. W drugiej z konkurencji,

któr¹ by³a celnoœæ serwowania
podobnie najlepszym okaza³ siê
Bia³ogard zdobywaj¹c 19 punktów.
Tychowo by³o drugie z 15 celnymi
trafieniami.. Indywidualnie najlepsz¹
celnoœci¹ wykaza³ siê reprezentant
Bia³ogardu Karol Dzida zaliczaj¹c 5 z
10 prób, przed reprezentantami
Tychowa Zbigniewem i Hubertem
Bekiszami oraz Maciejem Klekockim z
Karlina. Wszyscy oni trafili 4 krotnie do
celu.
Bardzo wyrównany przebieg mia³a
trzecia z rozgrywanych konkurencji,
któr¹ by³ slalom z podbijaniem pi³eczki
rakietk¹. Uzupe³nieniem konkurencji
sprawnoœciowych by³y 3 serie pytañ z
historii tenisa sto³owego. W tym
wypadku najlepsz¹ wiedz¹ wykazali siê
tychowianie z z-c¹ Burmistrza Tychowa
Krzysztofem Dziadulem, który udzieli³
bezb³êdnych odpowiedzi na wszystkie
zadane pytania.
Tytu³ NAJLEPIEJ GRAJ¥CEJ GMINY
POWIATU BIA£OGARDZKIEGO
EDYCJI ROKU 2011 zdoby³o Miasto
Bia³ogard. Drugie miejsce turnieju
zajê³a Gmina Tychowo a trzecie Gmina
Karlino. Uczestnicz¹ce w zmaganiach
dru¿yny i zawodnicy otrzymali z r¹k
Starosty Bia³ogardzkiego puchary oraz
cenne nagrody rzeczowe i sprzêt
sportowy.

MISTRZOSTWA POWIATU
BIA£OGARDZKIEGO W
HALOWEJ PI£CE NO¯NEJ
Gimnazjum w Tychowie 17 marca wyst¹pi³o w roli
gospodarza mistrzostw powiatu bia³ogardzkiego w
halowej odmianie pi³ki no¿nej. Do turnieju zg³osi³y siê
wszystkie szko³y gimnazjalne z naszego powiatu.
Siedem zespo³ów rywalizowa³o najpierw w fazie
grupowej a nastêpnie najlepsi w fazie fina³owej.
Wicemistrzostwo Powiatu zdobyli reprezentanci
tychowskiego Gimnazjum im. Jana Paw³a II, którzy w
finale ulegli dru¿ynie z Gimnazjum nr 2 w
Bia³ogardzie. W prowadzonej przez Arkadiusza
Jab³oñskiego dru¿ynie wyst¹pili Krystian Siwek,
Cezary Witkowski, Mateusz Lazer, Krystian
Stelmach, Mateusz Pilip, Rados³aw Witkowski,
Kamil Kozik, Jakub Jarz¹bek, Jaros³aw Go³uchowski,
Maciej Jadziñski.
Gratulujemy sukcesu.
Wyniki turnieju:
1 miejsce - Gimnazjum nr 2 Bia³ogard
2 miejsce - Gimnazjum Tychowo
3 miejsce - Gimnazjum Pomianowo
4 miejsce - Gimnazjum Karlino
5 miejsce - Gimnazjum nr 1 Bia³ogard
6 miejsce - Gimnazjum Dobrowo
7 miejsce - MOW Podborsko

INAUGURACJA
SEZONU V LIGI

Rozpoczê³a siê runda wiosenna
rozgrywek V Ligi Okrêgu
Koszaliñskiego w pi³ce no¿nej.
W inauguracyjnym meczu G³az
Tychowo zremisowa³ na w³asnym
stadionie 1:1 z Wiekowiank¹
Wiekowo. Bramkê dla G³azu strzeli³
z rzutu karnego graj¹cy trener
Grzegorz Kwiatkowski. Po 1 rundzie
G³az zajmuje 5 miejsce w tabeli.

GRAF BUKÓWKO
MA NOWEGO
PREZESA

Od 4 marca 2011 r. Ludowy Klub
Sportowy „GRAF” ma nowego
Prezesa Zarz¹du. Na stanowisko to
powo³ano Annê Chmielewsk¹ ,
wieloletniego so³tysa So³ectwa
Bukówko i radn¹ Rady Miejskiej w
Tychowie. Nowej Pani Prezes oraz
LKS „GRAF” ¿yczymy sukcesów w
nadchodz¹cym sezonie rozgrywek.
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WRÊCZENIE
ODZNACZEÑ
PAÑSTWOWYCH
W ZUW

Wojewoda Zachodniopomorski Marcin
Zydorowicz odznaczy³ Burmistrz
Tychowa El¿bietê Wasiak Br¹zowym
„Medalem za zas³ugi dla obronnoœci
kraju”. Medal jest wyrazem uznania za
wk³ad pracy i dzia³alnoœæ Burmistrz
Tychowa a w szczególnoœci za wysoki
poziom opracowanych dokumentów
oraz znajomoœæ zasad planowania
operacyjnego a tak¿e organizacjê i
realizacjê zadañ gospodarczoobronnych spoczywaj¹cych na
jednostkach samorz¹du terytorialnego.
Podczas uroczystoœci w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim
„Medalami za zas³ugi dla obronnoœci
kraju” wyró¿niono równie¿ miêdzy
innymi Prezydenta Koszalina Piotra
Jedliñskiego i Prezydenta Szczecina
Piotra Krzystka oraz Starostê
Stargardzkiego Waldemara Gila.

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE
Dnia 21.03.11 w Szkole Podstawowej im.
A. Mickiewicza odby³y siê uroczyste
obchody Dnia Wiosny. Uczniowie klas IVVI wraz z wychowawcami wziêli udzia³ w
wielu zabawnych konkurencjach
rywalizuj¹c i walcz¹c o g³ówn¹ nagrodê,
któr¹ by³ „Dzieñ Dyrektorski” (wolny od
zajêæ dydaktycznych-przeznaczony na
wycieczkê klasow¹ ) i autobus „z pe³nym
bakiem” do dyspozycji klasy. Uroczystoœæ
rozpocz¹³ zespó³ Cheerleaderek, który
dynamicznym tañcem zachêci³ wszystkich
do walki! Uczniowie prezentowali siê w
ró¿nych dziedzinach – od prezentacji
klasowych, gdzie królowa³y piosenki,
wiersze i skecze, po wystêpy indywidualne
w kategorii „MAM TALENT”. Przy tej
okazji ujawni³o siê wiele ró¿norodnych i
zadziwiaj¹cych talentów (talenty wokalne ,
taneczne, muzyczne-gra na instrumentach,
sportowe). Dzieci bawi³y siê wspaniale,
wychowawcy klas dzielnie wspierali
swoich wychowanków i z jednakowym
oddaniem zdobywali punkty dla swoich
klas (np. konkurs „Skakanka dla
Wychowawcy”).Odby³y siê tak¿e Wybory
Miss i Mister-a Wiosny 2011. Komisja
mia³a nie lada problem, by wy³oniæ zwyciêzców –
bo poziom prezentacji by³ bardzo wyrównany i
wysoki J
Niewielk¹ przewag¹ punktów wygra³a
klasa VB (wychowawca p. Eliza KaŸmierczak).
Podczas obchodów Dnia Wiosny podano tak¿e
wyniki konkursu na „Najsympatyczniejszego

Nauczyciela i Ucznia” Szko³y Podstawowej w
Tychowie. Tytu³ Najsympatyczniejszych Nauczycieli
zdobyli pani Wies³awa Semenowicz i pan Wojciech
Galiñski. Najsympatyczniejszymi Uczniami zostali
Ewelina Buchowiecka i Artur Grzenkowicz.
Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³ Samorz¹d Uczniowski
pod opiek¹ pani Ma³gorzty Poliwki i pani Katarzyny
Wrony.

NA WIOSENN¥ NUTÊ …
Wœród zadañ Samorz¹du Uczniowskiego
w Zespole Szkó³ w Dobrowie jest
organizacja imprez rozrywkowych.
M³odzie¿ chêtnie anga¿uje siê w takie
dzia³ania, zw³aszcza gdy chodzi o
pierwszy dzieñ wiosny. Atrakcje
zwi¹zane z tym dniem sta³y siê w Zespole
Szkó³ w Dobrowie niemal tradycj¹. W
takim momencie wa¿ne jest, aby
zapewniæ m³odym ludziom rozrywkê,
zaplanowaæ ciekawe dzia³ania i w³aœciwe
formy zachowania, które zapewni¹ im
bezpieczeñstwo i tym samym zniechêc¹
do tradycyjnych wagarów.
W tym roku Samorz¹d Uczniowski pod
czujnym okiem opiekunek, pani Peri¿ok Kowalczyk i pani. Jab³oñskiej
przygotowa³ bardzo ciekawe propozycje
powitania wiosny. Wœród atrakcji
znalaz³y siê pokazy mody wiosennej na

spacer, do szko³y i na dyskotekê. W
konkurencji plastycznej uczniowie
wszystkich klas wykonywali wed³ug
w³asnego pomys³u wiosenn¹ ³¹kê,
przyozdabiali te¿ szablon korony dla
Pani Wiosny, któr¹ j¹ potem koronowali.
Du¿¹ atrakcj¹ zabawy by³a konkurencja
,,Przys³owia” oraz ,,Muzyka z bajek i
seriali”. Okaza³o siê, ¿e zarówno m³odsi
jak i starsi uczniowie œwietnie znaj¹
przys³owia i powiedzonka, a jeszcze
pewniej czuj¹ siê w tematach
muzycznych.
Zwieñczeniem wiosennej imprezy by³
wspólny aerobik, w którym wziêli udzia³
uczniowie, przybyli goœcie oraz
nauczyciele. Dla uczestników zabawy
zaœpiewa³a Klaudia Barska. Dobrowo
powita³o Wiosnê 2011 godnie, ciekawie i
przede wszystkim bezpiecznie.
7
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Burmistrz Tychowa
Podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y
Lp. Nr dzia³ki

1

2

3

162/3

367/4

Obrêb

0001
miasto
Tychowo

Sadkowo

Powierzchnia w ha

0,0556

0,0776

Udzia³
476/1000w
Dzia³ka 152/8 – 0,0486
dzia³ce
Warnino
152/8 oraz
Dzia³ka 152/9 – 0,0906
dzia³ka
152/9

Oznaczenie Cena wywo³awcza Przeznaczenie w

16872

38926

31898
47583

19.000,00 z³.
(+23 VAT)

Forma zbycia

W drodze
Teren zabudowy bezprzetargowej na
polepszenie
us³ug
rzemieœlniczych warunków
z mieszkaniem zagospodarowania
w³aœciciela nieruchomoœci
przyleg³ej

Brak MPZP w
studium teren
20.050, 00 z³.
opisany jako
(zwolnione z VAT)
teren niskiej
intensywnoœci w

Przetarg ustny
nieograniczony

W drodze
bezprzetargowej na
Brak MPZP w rzecz
studium teren dotychczasowego
116.000,00 z³
opisany jako najemcy oraz w
(zwolnione z
drodze
teren
podatku VAT)
projektowanej bezprzetargowej na
3.000,00 z³ + 23 %
zabudowy niskiejpolepszenie
warunków
VAT
intensywnoœci w
zagospodarowania
tym rolniczej nieruchomoœci
przyleg³ej

Koszty notarialne, s¹dowe ponosi kupuj¹cy. Osobom, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ w tutejszym Urzêdzie wniosek o nabycie
nieruchomoœci w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2011 r. Szczegó³owe informacji na temat nieruchomoœci uzyskaæ
mo¿na w Urzêdzie Miejskim w Tychowie, pokój 17, lub telefonicznie pod numerem 0 94 31 60 258.
TYCHOWIANKI WŒRÓD
LAUREATÓW
KONKURSU
PLASTYCZNEGO
23 marca rozstrzygniêty zosta³
powiatowy etap organizowanego
przez Komendê G³ówn¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Ogólnopolskiego w Warszawie
Konkursu Plastycznego dla
dzieci i m³odzie¿y pod has³em
„PowódŸ, po¿ar, dniem czy noc¹
– stra¿ przychodzi Ci z pomoc¹”.
Jury konkursu zakwalifikowa³o
do etapu wojewódzkiego miêdzy
innymi prace plastyczne dwóch
tychowianek - Pauliny GoŸdzik
ze Szko³y Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w
Tychowie oraz Klaudii WoŸnej z
Z e s p o ³ u
S z k ó ³
Ponadgimnazjalnych im. prof.
Jana Radomskiego. Prace
plastyczne laureatów konkursu
mo¿na by³o obejrzeæ w Sali
konferencyjnej Urzêdu Miasta w
Bia³ogardzie.
Dziewczêtom serdecznie
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WIOSENNA ZABAWA W TEATR
21 marca br. w Gminnym Oœrodku Kultury odby³o siê
powitanie wiosny w formie
„WIOSENNEJ
ZABAWY W TEATR” zorganizowanej przez
wychowawców klas III: U. Bagiñsk¹, B. Joñsk¹, B.
Ostrysz. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I- III oraz
zaproszeni goœcie.
Ka¿da z klas piêknie zaprezentowa³a siê na scenie,
przedstawiaj¹c piosenkê lub inscenizacjê o treœci
wiosennej b¹dŸ bajkowej. Wszyscy doskonale siê
bawili, a popisom aktorskim
kibicowa³y dzieci z grupy 6latków z Przedszkola w
Tychowie. Uczestnicy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami
oraz upominkami
ufundowanymi przez Radê
Rodziców przy SP im. A.
Mickiewicza w Tychowie.
Wy r ó ¿ n i e n i e w p o s t a c i
„Nagrody Dyrektora” otrzyma³a
klasa Ia za przedstawienie pt.
„Zaczarowany stoliczek”
przygotowane przez pani¹ L.
Go³dyn. Komisja sêdziowska w
sk³adzie: W. Rakoczy, H. Bia³ek,
M. Lenio, H. Ro¿ek, J.

Boczkowski przyzna³a nagrody dla najlepszego aktora i
aktorki w klasach pierwszych: M. Urbaniak, M. Ostrysz; w
klasach drugich: H. Cygan i P. Broda; w klasach trzecich: S.
Chwa³a, K. Andrzejewski.
Za najciekawszy strój
wyró¿nienia otrzymali w klasach pierwszych: M. Urbaniak,
W. Pniewska ; w klasach drugich: P. Zaleski, D. G¹siorowski,
M. Szulc; w klasach trzecich: M. Bekisz, K. Andrzejewski, S.
Chwa³a.
Ca³oœæ prowadzi³a piêkna Pani Wiosna, która nareszcie do
nas przyby³a.

Nr 03 (2011)
Burmistrz Tychowa
Podaje do publicznej wiadomoœci og³oszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci:
Cena wywo³awcza
Powierzchnia Oznaczenie
w ha
wg KW + VAT

Lp.

Nr
dzia³ki

Obrêb

Termin i kwota
wniesienia wadium

Data i godzina
przetargu

1

25

Osówko

2,24

34290

41.473,60 z³.
(zwolnione z VAT)

27 kwietnia
Do 22 kwietnia 2011 r.
2011 r. o godz.
4.150,00 z³
900

2

24/1

Osówko

0,9700

34290

19.962,60 z³.
(zwolnione z VAT)

27 kwietnia
Do 22 kwietnia 2011 r.
2011 r. o godz.
2 000,00 z³
1000

3

678

0001 miasto
Tychowo

0,0901

16147

38.710, 00 z³
+ 23 % VAT

27 kwietnia
Do 22 kwietnia 2011 r.
2011 r.. o godz.
3 900,00 z³
1100

4

707

0001 miasto
Tychowo

0,0886

16174

38.220, 00 z³
+ 23 % VAT

27 kwietnia
Do 22 kwietnia 2011 r.
2011 r. o godz.
3 900,00 z³
1200

5

686

0001 miasto
Tychowo

0,1000

16155

42.630, 00 z³
+ 23 % VAT

27 kwietnia
Do 22 kwietnia 2011 r.
2011 r. o godz.
4 300,00 z³
1300

6

692

0001 miasto
Tychowo

0,1310

16160

51 352,00 z³
+ 23 % VAT

27 kwietnia
Do 22 kwietnia 2011 r.
2011 r. o godz.
5 200,00 z³
1400

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Legenda: kolorem szarym oznaczono dzia³ki po³o¿one
w Tychowie przeznaczone do sprzeda¿y.

Wniosek o przyznanie p³atnoœci rolnicy mog¹ z³o¿yæ do 16 maja br. Podobnie jak w latach
ubieg³ych dopuszczalne jest tak¿e z³o¿enie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po
tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za ka¿dy dzieñ opóŸnienia nale¿na
rolnikowi dop³ata bêdzie pomniejszana o 1 procent. Tegoroczny nabór wniosków jest ju¿
ósmym z kolei, w którym rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o p³atnoœci bezpoœrednie bêd¹ce
g³ównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejsk¹. W
ramach dop³at za 2011 rok polscy rolnicy otrzymaj¹ w sumie ok. 3,34 mld euro. W
tegorocznym naborze po raz pierwszy od chwili wst¹pienia do Unii Europejskiej polscy
rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski o dop³aty bezpoœrednie zarówno na formularzach
papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy bêd¹ chcieli skorzystaæ z elektronicznej
drogi sk³adania wniosków bêd¹ musieli mieæ login i kod dostêpu do systemu
informatycznegoARiMR. W tym celu trzeba bêdzie z³o¿yæ do biura powiatowegoAgencji,
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszania lub siedzibê rolnika, wype³niony formularz
o nadanie loginu i kodu dostêpu, który jest udostêpniony na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl. W 2011 roku p³atnoœci w ramach wsparcia bezpoœredniego bêdzie móg³
otrzymaæ nastêpca "rozwi¹zanego" lub "przekszta³conego" rolnika. Szczegó³owe
informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. ARiMR przypomina, ¿e
od 1 stycznia br. obowi¹zuj¹ dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodnoœci. Wszyscy
rolnicy otrzymali wys³an¹ im za poœrednictwem poczty broszurê o tych wymogach a
ponadto wykaz norm i wymogów dostêpny jest na stronie internetowejAgencji oraz biurach
powiatowych i oddzia³ach regionalnychARiMR.
Kierownik Biura PowiatowegoARiMR AndrzejAdamczewski

OBWIESZCZENIE

Komisji Okrêgowej Nr 4/Bi w Tychowie
Podajê do wiadomoœci cz³onków izby rolniczej, ¿e do Rady Powiatowej
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
zostali zarejestrowani nastêpuj¹cy kandydaci:
Lp.

Imiê i Nazwisko

wiek

wykszta³cenie

zawód

miejsce zamieszkania

1.

Tadeusz Mochocki

48

zawodowe

rolnik

Retowo

2.

Rados³aw Ludwik Romeyko

53

wy¿sze

rolnik

Kikowo

3.

Anna Rydzkowska

49

œrednie

technik ekonomista

Tychowo

G³osowanie odbêdzie siê w dniu

3 kwietnia 2011r. w godz. 8.00 do 18.00

w lokalu wyborczym: Urz¹d Miejski w Tychowie ul. Bobolicka 17

Przewodnicz¹cy
Komisji Okrêgowej
Wies³awa Biskot
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ZG£OŒ CHÊÆ UDZIA£U W IV EDYCJI PROJEKTU
"RODZINA RAZEM"
OSTATNIE ZAPISY!!!
Trzy edycje projektu "Rodzina razem" zakoñczy³y siê sukcesem i
rozpoczê³a siê w³aœnie rekrutacja do kolejnej edycji tego wa¿nego
spo³ecznie przedsiêwziêcia oœrodka pomocy spo³ecznej. Zapisy do
czwartej edycji projektu potrwaj¹ do koñca kwietnia 2011 roku.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest
korzystanie ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej i zarejestrowanie w
powiatowym urzêdzie pracy. Je¿eli znacie Pañstwo osoby, które
potrzebuj¹ pomocy, równie¿ zachêcamy do umo¿liwienia im
zg³oszenia chêci udzia³u. To niezwykle wa¿ne, ¿eby informacja o
potrzebach spo³ecznych by³a traktowana przez wszystkich z t¹
sam¹ wra¿liwoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹. Zale¿y nam aby
informacja dotar³a do jak najszerszej liczby potencjalnych beneficjentów. Dokumenty
rekrutacyjne oraz ulotki informacyjne dostêpne s¹ w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Tychowie oraz w zak³adce [DOKUMENTY DO POBRANIA] a na
szczegó³owe pytania odpowiedz¹ pracownicy socjalni i Kierownik Oœrodka. Podopieczni
powinni zg³aszaæ siê osobiœcie. Informacja na temat dzia³añ podejmowanych w poprzednich
edycjach dostêpna jest równie¿ na naszej stronie internetowej w zak³adce PROJEKT RODZINA
RAZEM. Zapraszamy!

REHABILITACJA WODNA
Stowarzyszenie Amicus rozpoczyna z dniem 2 kwietnia 2011 realizacjê projektu
pn.”Rehabilitacja wodna”. W ramach tego projektu przez okres czterech miesiêcy: kwiecieñlipiec 2011 zostanie zorganizowanych 8 wyjazdów na basen do Œwdwina dla osób
niepe³nosprawnych z terenu gminy Tychowo. Wyjazdy na basen zostan¹ organizowane w
nastêpuj¹cych terminach: 2, 16 kwiecieñ 2011; 7,21 maj 2011;4,18 czerwiec 2011; 2,16 lipiec
2011. Zbiórka uczestników wyjazdów na basen w wyznaczonych terminach godzina 9.50 na
przystanku przy Urzêdzie Miasta Tychowa oraz godzina 10.00 przed Szko³¹ Podstawow¹ w
Tychowie. Stowarzyszenie sk³ada podziêkowanie dyrekcji: Szko³y Podstawowej w Tychowie,
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie, instruktorom, uczestnikom, rodzicom za pomoc i
wspieranie Stowarzyszenia w organizacji integracyjnych wyjazdów na basen .Wielka szkoda ,¿e
nadal nie mo¿emy w³¹czaæ pe³nosprawnych uczniów w integracyjne zajêcia na basenie ze
wzglêdu na brak dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zapraszamy do nowego gabinetu kosmetycznego od
6 kwietnia w Tychowie przy ul. Bobolickiej 9.
Godziny otwarcia 15-19 oraz w innych godzinach
odpowiadaj¹cych klientowi po ówczesnym
kontakcie telefonicznym nr kontaktowy 609266334.
Wszystkie zabiegi wykonywane bêd¹ na
profesjonalnych kosmetykach firmy CLARENA oraz
urz¹dzeniach marki RUBICA.
Zabiegi: mikrodermabrazja diamentowa, peeling
kawitacyjny, sonoforeza kawitacyjna, eksfoljacja
kwasami AHA, Manualne oczyszczanie twarzy,
Masa¿ klasyczny twarzy, maski algowe i kremowe,
nanomaski, zabiegi ujêdrniaj¹ce na biust, regulacja
³uku brwiowego ,henna brwi i rzês,
œwiecowanie uszu, zabieg parafinowy na d³onie,
manicure, przed³u¿anie paznokci metod¹ ¿elow¹,
rekonstrukcja p³ytki paznokcia, depilacja, makija¿
œlubny i wieczorowy oraz wiele innych zabiegów
dobieranych indywidualnie do potrzeb skóry klienta.
“TYCHOWSKIE WIEŒCI” opracowanie numeru 03/2011Magda Broda i Krzysztof Piecuch
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Sprzedam - kupiê - zamieniê

- Sprzedam. Ford Focus (combi) 1.8
TDI rok1999 kontakt-662-709-812
- Remonty wykoñczenia wnêtrz,
garderoby, szafy wnêkowe. Nie drogo
tel. 530-723-929
- Firma wykonuje prace remontowowykoñczeniowe: ocieplenia poddaszy,
malowanie, regipsy oraz ogólno
budowlane. tel.510-536-545.
- 2.000z³ Nagrody!!! Ko³o ³owieckie
wrêczy osobie, która wska¿ê sprawce
w³amania do Hubertówki Motarzyn 18
tel. kontaktowy 600-244-428;
- Zegarmistrz, czynny w czwartki od
10.00-15.00 soboty 10.00-14.00
budynek z odzie¿¹ przy Polo markecie.
- Sprzedam nieruchomoœæ w Tychowie
przy ul. Wolnoœci 32 – budynek
mieszkalny, gospodarczy, dzia³ka ok.
0,6 ha. Wiadomoœæ Tel. 604-154-333;
- Wy n a j m ê p o m i e s z c z e n i e n a
dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ w
Tychowie i Dobrowie. Wynajmê
równie¿ pomieszczenie z mo¿liwoœci¹
adaptacji na mieszkanie w Tychowie.
kontakt: 698-371-191;
- Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
56,8 m2w bloku- Tychowo, ogrzewanie
centralne w³asne cena 130,00 tyœ. Z³
kontakt (94) 31-15-529 lub kom. 660821-029;
- Sprzedam bezczynszowe 2-pokojowe
mieszkanie w Tychowie o pow. 66,10
mkw. ogrzewanie CO, gara¿ + dzia³ka
tel. 608 723 950;

Z A P I S Y D O SZKO£Y
PODSTAWOWEJ IM.
ADAMA MICKIEWICZA
W TYCHOWIE
DZIECI SZEŒCIOLETNICH I
SIEDMIOLETNICH
NA ROK SZKOLNY
2011/2012
Dyrektor Szko³y prosi, by
Rodzice, którzy wype³nili
wniosek (do pobrania
w sekretariacie), z³o¿yli go
w sekretariacie Szko³y
do 20 kwietnia 2011 roku.
Rodzice dokonuj¹ zapisu dzieci
do klasy I osobiœcie.
Sekretariat czynny jest
codziennie
w godz. 7.30 – 15.00.

