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16 listopada Pani Genowefa Durys ukończyła 
100 lat. Z tej okazji dwa dni później odwiedziła 
ją w domu delegacja władz samorządowych - 
Pani Burmistrz Elżbieta Wasiak, Przewodniczący Rady Miejskiej                   
w Tychowie Pan Bronisław Gajewski i Kierownik USC UM w Tychowie 
Pani Mariola Liksza. Delegacja wręczyła sędziwej Jubilatce gratulacje, 
kwiaty, słodki tort i drobne upominki, przekazano jej również Gratulacje 
od Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu udział wzięli również Zastępca 
Dyrektora KRUS O/Koszalin - Pan Jan Krawczuk i  przedstawiciele Rady 
Sołeckiej Sołectwa Borzysław Sołtys Czesław Wochna i Beata Czuchrak 
z bukietem kwiatów i pamiątkowym wazonem. Ugościła ich wzruszona 
Jubilatka wraz z rodziną.
Pani Genowefa Durys rodowe Szkobel córka Wincentego i Józefy
urodzona 16.11.1913r w miejscowości Błonie powiat Łęczyca. Pochodzi 
z rodziny wielodzietnej. Urodziła się jako czwarta  z jedenaściorga  
dzieci.
Gdy miała osiem  lat zmarła Jej  matka. Był to okres, kiedy musiała pójść 
na tzw. służbę polegającą na wykonywaniu pracy zarobkowej                        
u gospodarza. W tym samym  czasie rozpoczęła edukację w szkole. 
Ukończyła w tamtych czasach 2  oddziały szkoły.
W roku 1939 została wywieziona do miejscowości Sosnowiec do fabryki 
metali  kolorowych na prace przymusowe.
W roku 1945 w miejscowości Błonie Pani Genowefa  zawarła związek 
małżeński z Stefanem Durys. Wraz  z miłością swojego życia przyjechali 
do miejscowości Radzewo gm. Tychowo, gdzie objęli gospodarstwo 
rolne. Z ich związku urodziło się czworo dzieci, trzy córki i jeden syn.
Mąż Pani Genowefy pełnił funkcję sołtysa a Ona zajmowała się 
wychowywaniem dzieci oraz zarządzaniem gospodarstwa.
W 1956 roku Państwo Durys  przeprowadzili się do miejscowości 
Borzysław, gdzie Pani Genowefa nadal zajmowała  się dziećmi                        
i gospodarstwem a Pan Stefan kontynuował funkcję sołtysa, opiekuna 
społecznego. Był również ławnikiem Sądu  w Białogardzie. Zmarł w roku 
1991. Jubilatka doczekała się dziewięciorga  wnuków, siedmiorga   
prawnuków. Po śmierci męża opiekę nad Panią Durys przejęła córka 
Sabina Sęk wraz z mężem Edmundem. W czasie  nieobecności  Państwa 
Sęk, Panią Genowefą zajmuje się syn Marek Durys. 

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie złożyli uroczyste ślubowanie. 
Uroczystość odbyła się 09.11.2013 r., a  poprzedziły ją liczne 
przygotowania. Już we wrześniu wychowawczynie klas: Ia 
–Lucyna Gołdyn, Ib – Beata Bassa wspólnie opracowały 
scenariusz uroczystości oraz przygotowały część 
artystyczną. O godz. 9.00 w pięknie udekorowanej szkolnej 
sali gimnastycznej, zgromadzili się licznie zaproszeni goście, 
dyrekcja szkoły, rodzice oraz najważniejsi w tym dniu – 
uczniowie klas pierwszych. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, 
ponieważ uroczystości towarzyszył sztandar szkoły, dzieci, 
mimo, że są dopiero w I klasie pięknie zaśpiewały Hymn 

Ślubowanie klas pierwszych  w SP Tychowo
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Polski. Po ślubowaniu Pani Dyrektor 
uroczyście pasowała każde dziecko na 
ucznia klasy pierwszej, następnie zostały 
wręczone legitymacje szkolne, książeczki 
SKO do systematycznego oszczędzania               
z wkładem 5 zł w prezencie od Banku 
Spółdzielczego i  pamiątkowe dyplomy 
oraz piękne czapeczki, chustki, ołówki, 
długopisy, piękne książki i mnóstwo 
słodyczy. Serdecznie dziękujemy 
Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie 
Rodziców- P. Wiesławowi Ostryszowi,             
P. Renacie Chwale, P. Prezesowi Banku 
Spółdzielczego w Białogardzie Jerzemu 
Bibro, P. Dyrektor Banku Spółdzielczego 
Oddziału w Tychowie Annie Młynarczyk, 
P. Dyrektor Gminnego Przedszkola 
Genowefie Kuczmerze, P. Prezes ZNP 
Aleksandrze Seryło, za wręczenie 
pierwszakom wspaniałych upominków. 
W s p ó l n e  w y s t ę p y  a r t y s t y c z n e  
pierwszaków bardzo podobały się 
publiczności i zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Po oficjalnych 
uroczystościach każda z klas wraz                     
z wychowawcą udała się do swojego 
gabinetu , aby uczcić ten ważny dzień w 
gronie rodziców, którzy przygotowali 
s łodk i  poczęs tunek .  Se rdeczn ie  
dziękujemy wszystkim za obecność, 
zaangażowanie i wspólne przeżycie 
uroczystości,  która była bardzo udana. 
Wychowawczynie: 
Lucyna Gołdyn, Beata Bassa

25 października 2013r. w Gminnym 
Przedszkolu „Dębowa Chatka”
 w Tychowie w grupie 3 latków odbyła się 
u r o c z y s t o ś ć  PA S O WA N I A  N A  
PRZEDSZKOLAKA.
Dzieci długo przygotowywały się do tej 
ważnej chwili poznając zasady bycia 
dobrym i dzielnym przedszkolakiem. 
Podczas  uroczystości na którą zaproszeni 
zostali rodzice, maluchy zaprezentowały 
wierszyki, piosenki i tańce. W obecności 
Pani dyrektor złożyły ślubowanie po czym 
zos ta ły  uroczyśc ie  Pasowane na  
Przedszkolaka i udekorowane znaczkami              
z logo przedszkola oraz otrzymały dyplomy 
i rożki obfitości ufundowane przez Radę 
Rodziców Przedszkola. Na zakończenie 
wszyscy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.Warto zaznaczyć,  że  
Pasowanie na Przedszkolaka odbyło się w 
naszym przedszkolu po raz pierwszy. 
Uroczystość dostarczyła bardzo wielu 
pozytywnych wrażeń zarówno dzieciom 
jak i rodzicom i innym obecnym członkom 
rodzin. Dzieci spisały się na medal a swoją 
dzielną  postawą wobec tylu nieznanych 
dorosłych osób obecnych na uroczystości 
udowodniły, że zasłużyły na przyjcie do 
grona dzielnych przedszkolaków.
30 października odbyło się spotkanie 
integracyjne - święto „Pieczonego 
ziemniaka”. Przedszkolaki brały udział               
w konkursach i zawodach sportowych. 
Układały ziemniaczane puzzle, nawlekały 
ziemniaczane korale, „sadziły” ziemniaki, 
itp. Konkurencji nie brakowało, dzieci 
aktywnie uczestniczyły w zabawie. 
Wszystkie zostały obdarowane słodkim 
upominkiem. Impreza zakończyła się 
poczęstunkiem z pieczonego ziemniaka               
i kiełbaski. Spotkanie dostarczyło dzieciom 
wiele radości. 
- 14 listopada
Kierownik  z  Pos te runku  Po l i c j i                         
w Tychowie przy współudziale  Komendy 
Powiatowej Policji w Białogardzie oraz 
pomocy uczennic z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im Prof. Jana 
Radomskiego w Tychowie  w ramach akcji 
„ C a ł a  P o l s k a  C z y t a  D z i e c i o m ”  
zorganizował spotkanie dla dzieci na temat 
„Bezpieczeństwo na drodze”. Policjanci 
p rzygotowal i  „Mias teczko  ruchu  
drogowego” - drogę, przejście dla pieszych, 
pojazdy oraz znaki drogowe. Dzieci mogły 
się wcielać w role pieszych oraz 
kierowców. Panowie policjanci wykazali 
się dużą cierpliwością i umożliwili udział w 
zabawie wszystkim dzieciom. To spotkanie 
pozwoliło utrwalić i wzbogacić wiedzę 

przedszkolaków na temat bezpieczeństwa 
na drodze. Maluchy podziękowały gościom 
za wspaniałe, ciekawe spotkanie. Wręczyły 
skromne upominki i zaśpiewały piosenką. 
Serdecznie dziękujemy Kierownikowi                 
z Posterunku Policji w Tychowie, 
policjantom z  Komendy Powiatowej 
Policji w Białogardzie oraz uczennicom    
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im 
Prof Jana Radomskiego w Tychowie  za 
bardzo interesujące spotkanie. 
- 15 listopada ogłoszono wyniki konkursu 
na najładniejszy karmnik i budkę lęgową. 
Rodzice wykazali się dużą pomysłowością 
oraz zdolnościami, prace były bardzo 
różne. Komisja w składzie  J. Pawłowicz, 
A. Mikołajun,   A. Bujanowska, D. Pucek o 
długich i burzliwych obradach wyłoniła 
zwycięzców konkursu. 
W kategorii Najładniejszy karmnik”
1 miejsce zdobył Jakub Jaskólski
2 miejsce Julia i Jaś Augustyniak
3 miejsce Jakub Żerdziński
W kategorii „Najładniejsza budka lęgowa”
1 miejsce zdobyła Aleksandra Żuk
2 miejsce Jakub Jaskólski
3 miejsce Adrian Gajda 18 listopada     
w przedszkolu wszyscy zainteresowani 
mogli zakupić karmniki i budki lęgowe.  
Pieniądze ze sprzedaży przekazano na Radę 
Rodziców.  Zainteresowanych zakupem 
pięknych prac, zapraszamy do przedszkola.  
Dzięku jemy r odzicom za  u dzia ł                       
w konkursie. 

Wieści z przedszkola

Komunikat dla posiadaczy 
zwierząt gospodarskich 

z gatunków: 
bydło, owce, kozy, świnie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa informuje, że z powodu prac 
konserwacyjnych systemu informaty-
cznego w dniach 14-23 grudnia 2013 roku:
- Nie będzie możliwości składania 
zgłoszeń drogą elektroniczną poprzez sieć 
Internet, za pomocą aplikacji CK IRZ. 
Zgłoszenia należy składać w formie 
papierowej lub na nośniku elektro-
nicznym w biurze powiatowym ARiMR.
- Ulegnie wydłużeniu czas wydania 
paszportów i duplikatów paszportów 
bydła, co spowoduje, że nie będą one 
wydawane w dniu złożenia zgłoszenia 
bydła do rejestru w biurze powiatowym 
ARiMR.
ARiMR zwraca s ię  z  prośbą o 
wcześniejsze składanie w biurze 
powiatowym ARiMR:
wniosków o przydzielenie puli numerów, 
zgłoszeń nadanie numeru siedziby stada.
                                                                             
Za utrudnienia bardzo przepraszamy
Kierownik BP ARiMR w Białogardzie
Andrzej Adamczewski
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Informacja

Sołectwo Dobrowo w roku 2013 zdobyło 
następujące nagrody:

- statuetka, dyplom za zajecie III miejsca w 
konkurs ie  "Rozwojowe i  Przy jazne  
Środowisku Sołectwo"+ 400 zł

- Dyplom za zajecie V miejsca- wieniec 
dożynkowy + 200 zł

- Dyplom za zajecie X miejsca w "Potyczkach 
Sołeckich" +150 zł

- Dyplon za zajecie III miejsca w kategorii 
"Najładniejsze Stoisko Dożynkowe" + 400 zł
na rzecz sołectwa przybyło 1150 zł w/w 
zostanie przeznaczona na zakup obuwia dla 
zespołu "Dobrowianki" i zakup pompy 
studziennej.  Dziękuję za zaangażowanie i 
pomoc w dążeniu do osiągania lepszych 
wyników. Dziękuje za zaangażowanie i pomoc 
w życiu sołectwa Dobrowo Panu Józefowi 
Wójcikowi i Krzysztofowi Kubiszowi.
Sołtys 
Maria Stelmach 
wraz 
z Radą Sołecką

NIE dla czadu!

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym 
silnie trującym gazem. Dostaje się do 
organizmu przez układ oddechowy. Dostaje 
się do organizmu przez układ oddechowy, a 
następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. 
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie 
tlenu we krwi i  może powodować 
uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. 
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj 
okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz 
na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego 
czy oleju opałowego- nie rzadziej niż raz na 
pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma 
obowiązek m.in. przeglądu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA 
TLENKIEM WĘGLA?
-ból głowy
-ogólne zmęczenie
- t r u d n o ś c i  z  o d d y c h a n i e m ,  o d d e c h  
przyspieszony, nieregularny
-senność
-nudności
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony,                
a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny 
zagrożenia powodują, że jest on całkowicie 
bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia 
trucizny), traci i-jeśli nikt nie przyjdzie mu                   
z pomocą- umiera.

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego 
powietrza:
-natychmiast otwórz okna i drzwi, by                                 
z pomieszczenia usunąć truciznę
-jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze
-rozluźnij mu ubranie- rozepnij pasek, guziki, 
ale nie rozbieraj go, gdyż nie można 
doprowadzić do przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze 
zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp 
do wykonania sztucznego oddychania i masażu 
serca. Wezwij służby ratownicze: pogotowie 
ratunkowe- tel. 999, straż pożarną tel. 998 lub 
112.

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ 
BEZPIECZNYM?
-zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
-stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
-nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
-z pomocą fachowców dokonuj okresowych 
przeglądów komina, urządzeń grzewczych                  
i instalacji wentylacyjnej,
-n ie  spa la j  n iczego  w zamknię tych  
pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane
-zainstaluj czujnik tlenku węgla w tej części 
domu, w której sypia  twoja rodzina- to bardzo 
skuteczne urządzenia, które uratowały już 
niejedno życie.
Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność 
tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku 
węgla są także urządzenia wykrywające 
jednocześnie tlenek węgla i inne groźne 
substancje.

Nowy Sołtys

Na zebraniu wiejskim dnia 06.11.2013 r. 
wybrano w drodze tajnych wyborów władze 
sołectwa Bukówka: Sołtys  Bukówka  –  Pan 
Piotr Klimczak. Członkowie Rady sołeckiej: 
Pani Celina Kacperek, Pani Iwona Bartczak, 
Pan Mariusz Kiwilsza, Pan Kazimierz 
Orłowski. Życzymy powodzenia i owocnej 
pracy. 

Obchody Święta Narodowego 
na sportowo w Bukówku

11 listopada br. dla upamiętnienia rocznicy 
odzyskania niepodległości na boisko     
w Bukówku  dzieci i młodzież sołectwa     
i  zawodnicy LKS „Graf” Bukówko zostali 
zaproszeni na wspólne obchody. Odbyły się 
konkurencje sportowe dla poszczególnych 
grup wiekowych dzieci i młodzieży oraz 
rozegrany został mecz piłki nożnej, który 
sędziowany został przez Pana  Jerzego Rybaka.
Rozpalono ognisko przy którym na patykach 
dostarczonych przez nowo wybranego sołtysa 
Pana Piotra Klimczak ,pieczono kiełbaski,  
pieczywo, popijając colą (zakupione     
z funduszy darczyńców dla LKS „Graf”),  
zajadano ciasto dostarczone przez mamę 
zawodnika Panią Kamilę Koperską z Retowa. 
Natomiast  wszyscy przybyli  młodzi 
mieszkańcy i zawodnicy biorący udział     
w konkurencjach otrzymywali wafelki 
czekoladowe „Prince Polo XXL” ufundowane 
przez Państwo  Chmielewskich.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkich 
darczyńcom i uczestnikom spotkania.
Radna, Prezes LKS „Graf” 
Anna Chmielewska

Optymistyczne wyniki 
LKS „GRAF”  Bukówko
Zakończona runda jesienna rozgrywek piłki 
nożnej klubów terenu Gminy Tychowo wyłoniła 
końcowe wyniki. LKS „Graf” Bukówko 
zdecydowanie przoduje w osiągnięciach. 
„Seniorzy”  kl.  „Okręgowa” Płn.  uplasowali 
s i ę  n a  1 0  m i e j s c u  ( n a  1 4  d r u ż y n  
rozgrywających), „Trampkarze” uplasowali się 
na  3 miejscu (na 8 drużyn rozgrywających) 
również drużyny „Orlików” i  „Żaków”  
przynoszą zaszczytne wyniki swoich 
rozgrywek.  Należy nadmienić, iż zawodnicy 
„Seniorów”  nie rozgrywają żadnych meczy dla 
swoich kibiców na  boisku w Bukówku.  Pełniąc  
obowiązki gospodarza mecze rozgrywane są na 
s tad ionie  w Tychowie .  Liczymy na   
przychylność władz samorządowych Starostwa 
białogardzkiego w wydaniu niezbędnych 
decyzji  do przebudowy boiska wBukówku.                                     
W imieniu zarządu,  sympatyków piłki nożnej 
składam  gratulacje  trenerom, zawodnikom, 
działaczom za osiągnięcia,  dziękując  proszę o 
dalsze zaangażowanie. GOSiGK dziękuję  za 
daleko idącą pomoc i współpracę. Składam 
jednocześnie podziękowanie  Panu Jerzemu 
Kulczykowi  za swoje przodujące osiągnięcia 
promujące naszą  Gminę Tychowo i  LKS 
„GRAF”, którego jest członkiem. 
Prezes Anna Chmielewska
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KOMUNIKAT  ZARZĄDU  
KOMITETU  NA  RZECZ 

REWITALIZACJI  ZABYTKOWEGO  
KOŚCIOŁA  PARAFIALNEGO  

W  TYCHOWIE

KOMUNIKAT  NR  11  
z  15.11.2013 r.

Przewodniczący Komitetu 
Bronisław Gajewski

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w 
okresie od 21-10-2013 r. do 15-11-2013 r. 
na nasze konto wpłynęły następujące 
kwoty: 
•3 wpłaty indywidualne  ( 1 – Wrocław) - 
75,00 zł
•Za pośrednictwem  ks. Proboszcza  -      
400,00 zł
• Kwesta  1-11-2013 r.   -   4.828,70 zł
• Kwesta 10-11-2013 r. -   1.487,09 zł
• Taca 1-11-2013 r.      -   4.640,88 zł
•II cz. kwesty stacjonarnej w 
kwiaciarni         -238,19 zł
•Odsetki bankowe    -   1.315,32 zł
Razem:                        12.984,30 zł

Stan konta na 15-11-2013 r . 
-  434.781,03 zł

Sołectwo Motarzyn-Doble informuje, że trwa realizacja projektu 
pt.: ”O tym jak zmarli pobudzili żywych” finansowanego przez 
Fundację Nauki Dla Środowiska „Działaj Lokalnie” na ratunek 
historii. Organizujemy akcję ratowania motarzyńskiego cmentarza. 
Chętnych zapraszamy do pomocy. Zamierzamy przywrócić 
zaniedbany cmentarz do stanu nieuwłaczającego jego powadze. 
Postanowiliśmy przeprowadzić prace porządkowe (odkrzaczenie, 
uporządkowanie), poddać renowacji zniszczone nagrobki, zadbać o 
zieleń. Chcemy też zbadać historie rodzin pochowanych na 

„ O tym jak zmarli pobudzili żywych”
cmentarzu. Cmentarz został już oczyszczony z chaszczy. Nawiązaliśmy 
kontakt z Biurem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz 
współpracujemy z Zespołem Szkół Średnich w Tychowie. Poprzez nasze 
działania odwiedzili nas potomkowie dawnych mieszkańców 
Motarzyna, którzy obecnie mieszkają w USA. W dniu 8.11.2013 odbyło 
się spotkanie z historykami z Biura Dokumentacji Zabytków w 
Szczecinie. Temat spotkania „Trudne dziedzictwo na naszych 
poniemieckich ziemiach”. Dziękuję wszystkim za przybycie na 
spotkanie. Sołtys Motarzyn-Doble Teresa Jakimiuk.

Gimnazjaliści sprzątają!
30 października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II i opiekuna 
przeprowadzono akcję: „ Pamiętamy, chociaż inni zapomnieli”. W pierwotnym założeniu miała ona na 
celu porządkowanie zaniedbanych grobów na tychowskim cmentarzu. Jako że spotkała się z tak 
olbrzymim odzewem wśród uczniów – zgłosiło się aż 67 osób, stąd poszerzono zakres działań o 
grabienie liści, zalegających po silnych wiatrach. Mimo obaw, młodzież stanęła na wysokości zadania. 
Z wielkim zaangażowaniem wykonywano wszystkie czynności, z wyczuciem i taktem zachowywano 
się  w tym wyjątkowym miejscu. Prace zakończyło symboliczne zapalenie zniczy.   Rozochocona 
sukcesem młodzież, zgodnie z prośba ks. proboszcza, wygrabiła również teren wokół kościoła.
Młodzi ludzie swa postawą udowodnili, że potrafią bezinteresownie pracować, zaangażować się oraz zachować 

adekwatnie do miejsca.
Dziękuję osobom, które 
sprawowały pieczę nad 
młodzieżą: p. Helenie 
Gągale, p. Wojciechowi 
Szatkowskiemu i ks. 
Andrzejowi Sołtysowi oraz  
p.  Dyrektor Józefie 
Pawłowicz za umożliwienie 
przeprowadzenia przedsię-
wzięcia.

     
opiekun SU   
Violetta 
Andryszczuk-Wasiak
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18 października, na drugiej godzinie 
lekcyjnej odbyło się uroczyste ślubowanie 
uczniów klasy pierwszej. Uroczystość 
miała miejsce w holu Zespołu Szkół                   
w Dobrowie. Wszyscy zebrani odśpiewali 
polski hymn narodowy, po czym nastąpiło 
wprowadzenie Flagi Rzeczypospolitej. 
Uczniowie klasy I, pięknie i odświętnie 
ubrani, bardzo mocno przejęci, ustawili się 
na środku sceny. Tego dnia mieli pierwszą 
możliwość publicznego zaprezentowania 
swoich umiejętności artystycznych. Nad ich 
występem czuwała wychowawczyni 
pierwszaków, Pani E. Hołota. Po tej 
specyficznej premierze, Dyrektor Z. S.                 
w Dobrowie, Pani Jolanta Pawlik, dokonała 
aktu pasowania najmłodszych na uczniów 
naszej szkoły. Pierwszoklasiści złożyli 
uroczyste ślubowanie. Po chwili Pani 
Dyrektor wręczyła im pierwszy ważny 
d o k u m e n t :  l e g i t y m a c j ę  s z k o l n ą .  
Następnie  członkowie Samorządu 
Uczniowskiego podarowali swoim małym 
kolegom i koleżankom skromne upominki. 
Prezenty wręczały pierwszakom także 
dzieci z ,,zerówki”. Po tym wydarzeniu apel 
został zakończony. Uczniowie wrócili na 
lekcje, a pierwszaki do swojej klasy, gdzie 
czekali na nich rodzice i wychowawczyni. 

Wieści z ZS w Dobrowie

OBCHODY DNIA EDUKACJI W SZKOLE
 W DOBROWIE
Dzień 14 paździer nika w Zespole Szkół                          
w Dobrowie obchodzimy każdego roku wyjątkowo. 
To szczególna data. W tym dniu świętujemy Dzień 
Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany 
Dniem Nauczyciela. Nie bez powodu, gdyż to 
właśnie tego dnia mamy okazję obdarować naszych 
pedagogów kwiatami i złożyć Im życzenia, dziękując 
za ciężką pracę i wysiłek włożony w naszą edukację. 
Z okazji tego święta odbył się apel przygotowany 
przez uczniów z koła artystycznego, którym kieruje 
Pani K. Jabłońska. 
Głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrowie, 
Pani J. Pawlik. W swoim przemówieniu nakreśliła rys 
historyczny tego święta, przypomniała nazwiska 
wielkich Polaków, którzy przyczynili się do 
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pani 
Pawlik złożyła życzenia wszystkim pracownikom 
naszej placówki. Dziękowała nauczycielom                      
i wychowawcom za ich trud i poświęcenie,                        
w szczególności zaś za to, że są z uczniami zarówno   
w chwilach dobrych jak i złych, że mogą oni zawsze 
liczyć na pomoc i wsparcie ze strony innych 
nauczycieli i wychowawców jak i ze strony Dyrekcji 
Szkoły.
W imieniu społeczności szkolnej życzenia                          
i podziękowania złożył przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego, S. Kęsy, który powiedział:,, Trudno 
znaleźć słowa odpowiednie, aby podziękować Wam 
za Waszą pracę, poświęcenie i za serce, które 
wkładacie w naszą edukację i wychowanie. Nasze 
podziękowanie to wdzięczność, to obietnica, że 
dzięki Wam wyrośniemy na ludzi wartościowych.”
Gorące życzenia i podziękowania wszystkim 
nauczycielom bez względu na to, czego uczą, złożyła 
też Burmistrz, Pani E. Wasiak. Wszyscy pracownicy 
szkoły otrzymali symboliczną różę od obu Pań. 
Okazałego torta ufundowali Państwo G. i K. Kubisz.

   9  listopada 2013 roku w Zespole 
Szkół w Dobrowie odbył się 
uroczysty apel poświęcony 
r o c z n i c y  O d z y s k a n i a  
Niepodległości przez Polskę. 
Uroczystości przyświecało motto: 
,, PAMIĘTAJCIE O TYCH, CO 
JUŻ POWROTU NIE MAJĄ”
Otwarcia akademii dokonała 
Dyrektor Zespołu Szkół w 
Dobrowie, Pani Jolanta Pawlik. 
Przybliżyła uczniom historię 
R z e c z p o s p o l i t e j  s i ę g a j ą c  
wydarzeń z XVIII w., kiedy to 
nasz kraj zaczął się chylić ku upadkowi, by ostatecznie stracić wolność na 123 lata. 
Pani Dyrektor mówiła o znaczeniu i roli niepodległości w naszym codziennym 
życiu. Niepodległość to porządek w nas samych, to nasza ,,mała ojczyzna”; miejsce, 
gdzie się urodziliśmy, zapach lasu, bliscy ludzie. To możliwość dokonywania 
wyborów, to wartości, jakie wyznajemy. To dobry moment, by zdać sobie sprawę, jak 
piękne jest nasze życie.
Uroczystość prowadzoną przez A. Kofanov i S. Kęsego przygotowali uczniowie 
klasy III gimnazjum wspierani przez kolegów i koleżanki z klasy II., a opiekę nad 
nimi sprawowali Pani M. Wiktorska i P. R. Dzinkowski. Publiczność starania 
młodzieży nagrodziła owacją na stojąco. Poczet flagowy, wspólne odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego to nieodłączne elementy wszystkich świąt państwowych. 
Jak każdego roku, podkreśliliśmy niezwykłość Święta Niepodległości, przypinając 
własnoręcznie wykonane kotyliony. Prezentowane przez młodych artystów treści 
pomogły nam poznać i utrwalić ważne wydarzenia w historii naszego kraju. Dziś ten 
dzień skłania nas do zadumy nad dokonaniami wielkich ludzi, którzy tę 
niepodległość wywalczyli i za nią zginęli.
 Narodowe Święto Niepodległości to dobry moment na to, by sobie przypomnieć, jak 
piękne jest nasze życie, dlatego mamy obowiązek pielęgnować ofiarowaną nam 
niepodległość.

Teksty H. Dziedzic
Zdjęcia: A. Tokarska

PAMIĘTAJCIE O TYCH, CO JUŻ POWROTU NIE MAJĄ

Konkurs plastyczny GOK 
rozstrzygnięty!
15 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury                    
w Tychowie rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny pt.: „Polska Niepodległa”. Konkurs 
skierowany był do uczniów Przedszkola, Szkół 
Podstawowych oraz Gimnazjum. Po dokonaniu 
przeglądu i oceny prac komisja powołana przez 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w składzie: 
przewodniczący Rajmund Wasiak, członkowie: 
Elżbieta Zdolińska i Mariusz Wiśniewski 
postanowiła przyznać nagrody rzeczowe                   
w następujących kategoriach: Przedszkole: I m-ce 
Milena Frańczak- SP Tychowo, II m-ce Jakub 
Barucha- SP Tychowo, wyróżnienie otrzymali: 
Maksymilian Kubiczek- Przedszkole „Dębowa 
Chatka” i Maria Galińska-SP Tychowo. W kategorii 
Uczniowie klas I-III wygląda to następująco: I m-ce 
Cezary Jędrachowicz- ZS Dobrowo, II m-ce Oskar 
Dorosiński- SP Tychowo, III m-ce Agata 
Dorosińska- SP Tychowo. W kategorii Uczniowie 
klas IV-VI m-ce I zajęła Kasia Boczkowska- SP 
Tychowo, m-ce II zajął Wojciech Kielar- ZS 
Dobrowo a m-ce III zajęła Paulina Tereszczyn- SP 
Tychowo. W kategorii tej wyróżnienie otrzymała 
Weronika Rudnik- ZS Dobrowo. W kategorii 
Uczniowie gimnazjum m-ce I Jakub Grobelny- 
Gimnazjum Tychowo, m-ce II Aleksandra Traczyk- 
ZS Dobrowo, m-ce III Angelika Traczyk-ZS 
Dobrowo. Wszystkim laureatom gratulujemy .

UROCZYSTE 
ŚLUBOWANIE
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Burmistrz Tychowa
ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychowo

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące działki nr : 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Lp. Położenie 
nieruchomości  

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

Wywoławcza 
wysokość 

rocznego 

czynszu  

dzierżawy 
wyrażony w 

dt pszenicy 

Wysokość 
wadium 

[zł] 

Wysokość 
postąpienia  

[zł] 

Termin 
przetargu: 

1. Osówko działka 
nr 28 o 

powierzchni 1,95 

ha 

KW nr 
KO1B/00034290

/1 

Nieruchomość  
gruntowa  

niezabudowana  

Opisana w 

ewidencji gruntów 
jako RIV a, RIVb, 

RV 

 

Kompleksy 
glebowe o 

najwyższej 

przydatności 

rolniczej.  

4,4815 
co stanowi 

kwotę 414,49 

zł. 

82,00 10,00 23 grudnia 
2013 r. 

 
godz. 10.00 

2. Osówko działka 
nr 46 o 

powierzchni 1,43 

ha 

KW nr 
KO1B/00034290

/1 

Nieruchomość  
gruntowa  

niezabudowana  

Opisana w 

ewidencji gruntów 
jako RIV a,  

Kompleksy 
glebowe o 

najwyższej 

przydatności 

rolniczej. 
Pozostałe 

tereny rolne. 

4,4650 
co stanowi 

kwotę 412,97 

zł. 

80,00 10,00 23 grudnia 
2013 r. 

 
godz. 11.00 

3. Sadkowo część 

działki 310 o 

powierzchni  

0,21 ha (grunty 
opisane w 

ewidencji 

gruntów jako 

PsIV) 
KW nr 39356 

Nieruchomość  

gruntowa  

niezabudowana  

Opisana w 
ewidencji gruntów 

jako RV a,PsIV 

Pozostałe 

tereny rolne 

0,6450 

co stanowi 

kwotę 59,66 

zł. 

11,00 5,00 23 grudnia 
2013 r. 

 
godz. 12.00 

4. Warnino działka 

148/4 o 
powierzchni 

0,3203 ha 

Kw nr 31880 

Nieruchomość  

gruntowa  
niezabudowana  

Opisana w 

ewidencji gruntów 

jako S- RV 

Pozostałe 

tereny rolne 

1,2515 

co stanowi 
kwotę 115,32 

zł. 

22,00 5,00 23 grudnia 
2013 r. 

 
godz. 13.00 

 
•Wysokość wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego dla poszczególnych 
nieruchomości przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli z pkt.  1.

•Wysokość wadium dla poszczególnych nieruchomości przedstawiono w kolumnie nr 6 tabeli 
z pkt. 1.

•Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.  wpłacenie 
na konto Urzędu Gminy Tychowo Bank Spółdzielczy Białogard, Oddział Tychowo nr 10 8562 
0007 0050 0050 2000 0170 wadium, w kwocie określonej w kolumnie  6 tabeli z pkt.1 

•Nieruchomości będące przedmiotem przetargu zostaną wydzierżawione na okres 2 lat.

• Czynsz dzierżawny podlega aktualizacji. Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej 
krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku 
kalendarzowego.

•Termin i godzina przetargu została określona w kolumnie nr 8 tabeli z pkt. 1.

•W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

•Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są posiadać dokument stwierdzający prawo 
do uczestnictwa w przetargu (tj. dowód osobisty, pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia 
wadium).

•Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego w przetargu stanowić będzie kwota opisana 
w kolumnie 5 tabeli z pkt. 1.

•Jeżeli w przetargu nie będzie żadnego postąpienia wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

•Osobie, która wycofa się z przetargu przed jego otwarciem wpłacone wadium zostanie 
niezwłocznie zwrócone.

•Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zostanie niezwłocznie po przetargu 
zwrócone.

•Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet I raty czynszu 
dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego stanowić będzie kwota, jaka została 
osiągnięta w postąpieniach przetargu. 

•W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy 
wadium ulegnie przepadkowi.

•Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości czynszu 
dzierżawnego. Wysokość postąpień przetargu przedstawiono w kolumnie 7 tabeli z pkt. 1. 

•Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość unieważnienia bądź odwołania przetargu 
bez podania przyczyny.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tychowie, 
pokój nr 17,  bądź telefonicznie pod nr 0 94 31 60 258.

Zmagania Amatorskiej Ligi Tenisa

Zakończyły się zmagania Amatorów w ramach 
rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego. 
Mecze rozgrywane były systemem „każdy               
z każdym” do dwóch wygranych setów, zaciętą, 
widowiskową i czasem wielogodzinną 
rywalizację można było obserwować na boisku 
ORLIK 2012 w Tychowie. Na wyniki 
poszczególnych meczy wpływ miało wiele 
czynników, m.in. wydolność zawodników, 
technika i taktyka gry, warunki klimatyczne               
i wiele, wiele innych szczegółów, a wyniki 
klasyfikacji końcowej przedstawione zostały 
poniżej:

• Grzegorz Gjedroić
• Łukasz Miękus
• Konrad Czupa

Jacek Rudziński, Roman Gołuchowski, 
Andrzej Chrzanowski, Jakub Jarząbek, Tomasz 
Jakubowski, Stanisław Miękus, Wojciech 
Szatkowski, Paweł Wadsenko

Najlepszym tenisistą Amatorskiej Ligi Tenisa 
Ziemnego Tychowo 2013 został p. Grzegorz 
Gjedroić, który zachował komplet zwycięstw, 
drugim był p. Łukasz Miękus, a trzecie miejsce 
zajął p. Konrad Czupa. Organizatorem 
rozgrywek był p. Wojciech Szatkowski. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w kolejnych rozgrywkach.

KOMITET MOTARZYN
Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego 
Kościoła w Motarzynie informuje, że podczas 
zbiórki publicznej w dniu 1.11.2013r. na cmentarzu 
w Tychowie została zebrana kwota: 778,79zł. 
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do uzyskania zebranej kwoty.
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B u r m i s t r z T y c h o w a
O   G Ł   A   S   Z   A

II przetarg  pisemny  nieograniczony  na  sprzedaż  
nieruchomości lokalowej

1) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość własna Gminy Tychowo, 
2stanowiąca nieruchomość lokalową nr 5 o powierzchni 57,50 m ,                    

2z przynależną piwnicą o powierzchni 18,00 m  z udziałem 208/1000 do 
gruntu i części wspólnych, położoną w Tychowie przy ulicy Kościelnej 
1, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 54, o powierzchni 
0,1800 ha, w obrębie ewidencyjnym 001 miasto Tychowo, gmina 
Tychowo, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę 
wieczystą nr 32435 dla lokalu oraz 31698 dla całej nieruchomości. 
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc,                      
2 przedpokoi i sieni. Lokal położony jest na I piętrze i poddaszu 
pięciorodzinnego budynku mieszkalnego.
2) Otwarcie części jawnej przetargu odbędzie się w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Tychowie w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 

0010 .
3) Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywa 
się w obecności oferentów.
4) Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie: dokument 
tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne 
dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 
5) Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta 
spełniające warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
6) Termin niejawnej części przetargu komisja przeprowadzająca 
przetarg ustali w dniu otwarcia części jawnej przetargu.
7) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
8) Cenę wywoławczą w przetargu stanowić będzie kwota 27.900,00 zł 
+ 23 %VAT (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 
00/groszy + 23 % VAT).
9) Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Tychowo , przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest symbolem A 39 MN, U, UZ – teren 
zabudowy mieszkaniowej z usługami.
10) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłacenie w terminie do dnia 16 grudnia 2013 r . na konto Urzędu 
Gminy Tychowo Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział Tychowo 
nr 10 8562 0007 0050 0050 2000 0170 wadium w kwocie 1.500,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/groszy),
• złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Tychowo w terminie 

00do 16 grudnia 2013 r. do godz. 15 . Ofertę należy złożyć w formie 
pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „pisemny nieograniczony 
przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Kościelnej w 
Tychowie."
1)Oferta powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu                       
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
1) Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się do dnia 
13 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie, w godz. 8.00 – 
15.00 w pokoju nr 17. 
4) Osobie, która wycofa się z przetargu przed jego otwarciem wpłacone 
wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
5) Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zostanie 
niezwłocznie po przetargu zwrócone.
6) Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę nabycia nieruchomości 
stanowić będzie kwota, jaka została osiągnięta w przetargu. Powyższą 
kwotę należy uiścić 7 dni przed datą zawarcia umowy notarialnej.
7) Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
8) W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Tychowa odstąpi od sprzedaży, 
a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
9) Komisja przeprowadzająca przetarg ma prawo odmówić 
przystąpienia do części niejawnej przetargu osobom, których 
zgłoszenia:
a) nie odpowiadają warunkom przetargu,
b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
c) nie zawierają danych zawartych w pkt 11 lub dane są niekompletne 
oraz nie zawierają dowodów, o których mowa w pkt 12.
d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.
20. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo 
zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania 
przyczyny na każdym jego etapie.

Burmistrz Tychowa

Załącznik do Zarządzenia nr  63/13 Burmistrza Tychowa z dnia 21 listopada  2013 r. 
w sprawie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę  nieruchomości 

gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu
I ogłoszenia wykazu nieruchomości.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących mienie Gminy Tychowo przeznaczone do oddania 

w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 2010, Nr.102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza 

się do oddania w dzierżawę w trybie I przetargu pisemnego  nieograniczonego następujące 
nieruchomości:

 
 

Lp
. 

Położenie 
nieruchomoś

ci  

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
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1. Drzonowo 
Białogardzki
e działka nr 

4/1 o 
powierzchni 
0,1148 ha 

Nieruchomość  
gruntowa  

niezabudowana  
Opisana w 
ewidencji 

gruntów jako 
RV 

KW nr 
KO1B/0000712

9/4 

Projektowane 
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15 

sierpnia  
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półrocze 
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a 

2. Osówko 
działka nr 88 

o 
powierzchni 

0,27 ha 

Nieruchomość  
gruntowa  

niezabudowana  
Opisana w 
ewidencji 

gruntów jako 
RV, PsV 

KW nr 779 

Pozostałe tereny 
rolne 
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3. Warnino 
działka nr 
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powierzchni 
0,0617 ha 

Nieruchomość  
gruntowa  

niezabudowana  
Opisana w 
ewidencji 

gruntów jako 
RV ,  

KW nr 7143 

Pozostałe tereny 
rolne 

1,1520 2 lata Za I 
półrocze 

do 
15 

sierpnia  
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półrocze 
do  

15 lutego 
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średniej 
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publikowanej 
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go 
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Zgodnie z zapisami § 12ust. 2 pkt 2uchwały nr LIII/359/10 Rady Miejskiej       
w Tychowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania         
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż trzy lata luba na czas nieoznaczony w przypadku gdy       
w okresie wywieszenia wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia lub           
w terminie 3 dni roboczych po tym okresie zostanie złożony tylko jeden wniosek          
o dzierżawę rada wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu bądź dzierżawy bez 
przetargu.

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie przez 
właściciela posesji lub obiektu pisemnego zgłoszenia 
świątecznej dekoracji posesji do konkursu w postaci  „Karty zgłoszeniowej 
do konkursu”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013 roku. 
Do konkursu przystąpić może władający (osoba fizyczna) nieruchomością 
zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak również władający- osoba 
prawna (władająca firmą lub instytucją) położoną na terenie gminy Tychowo. 
Regulamin konkursu i deklaracja zgłoszeniowa dostępne są na stronie 
internetowej Gminy Tychowo www.tychowo.pl, w Urzędzie Miejskim w 
Tychowie pok. 21 oraz u sołtysów wsi.
Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miejskim w pok. 21 
na stanowisku pracy ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy Tel. 94 31 60 
275. Dla laureatów i uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne 
nagrody pieniężne. Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 
konkursie.

BURMISTRZ TYCHOWA OGŁASZA KONKURS
NA  „NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ”
NA TERENIE GMINY TYCHOWO  W ROKU 2013/2014
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Sprzedam - kupię  - zamienię

Sprzedam mieszkanie 65 m. kw. (połowa 
bliźniaka), garaż, budynek gospodarczy. 
Działka 0,008 ha ogrodzona,  położona       
w Tychowie przy ul. Bobolickiej 29. tel. 
(94)3187911, 517979013.

S p r z e d a m  o b i e k t  w o l n o s t o j ą c y      
w Dobrowie 300m2 pomieszczeń 
użytkowych, podpiwniczony na działce 
1900m2. Obecnie znajduje się tam sklep        
i kawiarnia, można przeznaczyć na 
przedszkole lub dom opieki całodobowej. 
cena za m2 1500 zł. kontakt 666-044-744 
lub 943111482 można obejrzeć dom na 
tablicy.pl bądź osobiście. 

Sprzedam lub wynajmę garaż w Dobrowie 
przy osiedlu. Cena sprzedaży 12000 zł, 
cena za wynajem 60 zł m-c kontakt: 
kom.666-044-744 lub 943111482.

Odstąpię dwa opłacone miejsca grzebalne, 
w tym jedno wymurowane, na cmentarzu 
w Tychowie przy alejce, tuż za kamieniem. 
Cena do uzgodnienia. Kontakt: tel. 507 
634 212

LEGALNA PRACA
W NIEMCZECH

poloniacare24@op.pl

-darmowe kursy z jęz. niemieckiego
-dla kobiet w wieku 18 - 65 lat
-załatwiam wszystkie formalności
-zapewniam dobre warunki pracy 
  i wysokie zarobki

opieka nad osobami starszymi

Polonia CARE 24
ul. Wyszyńskiego 71, Szczecinek 

512 585 110
94 340 80 45

Dobrowskie Podziękowania

Serdeczne podziękowanie 
właścicielowi Gospodarstwa Rolnego 
w Dobrowie Panu Janowi i Michałowi 

Michaliszyn za wszelką pomoc
 i zaangażowanie na rzecz sołectwa 

Dobrowo- użyczenie sprzętu ciężkiego 
wraz z zatrudnionymi pracownikami 

do przewożenia piasku, kamieni, 
kręgów studziennych i niwelowania 

skarp i zasypywania rowów itp.. 

***
Serdecznie dziękuję Komendantowi 
Powiatu Państwowej Straży Pożarnej 

Młodszy Brygadierowi Jacek 
Szpuntowicz za wycięcie suchych 
gałęzi przy drodze do szkoły i przy 
drodze Dobrówko które zagrażały 

bezpieczeństwu. Rada Sołecka
 i Sołtys Dobrowa Maria Stelmach

Rodzice z certyfikatem
W okresie od 02.09.2013 r. do 28.10.2013 r. 

odbył  s ię  cykl  spotkań grupowych                            
z pedagogiem rodzinnym Panem Robertem 
Falana, który w ramach realizacji projektu 
„Rodzina Razem” prowadził zajęcia „Szkoły 
dla Rodziców” w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tychowie. Główny celem 
spotkań było wsparcie rodziców w radzeniu 
sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. 
Zajęcia miały charakter warsztatów, 
składających się z krótkich omówień                         
i wprowadzeń tematycznych, ale ich istotą były 
ćwiczenia praktyczne i scenki. Cennym 
elementem warsztatów była wymiana 
doświadczeń pomiędzy uczestniczkami oraz 
wypróbowanie nowych umiejętności                        
w praktyce, w postaci zadań domowych. 
Uczestniczki  projektu były bardzo 

pozytywnie nastawione do zajęć, chętnie 
opowiadały o swoich doświadczeniach 
rodzicielskich, a jednocześnie były zaskoczone 
tym, jak w prosty sposób można rozwiązywać 
codzienne problemy. 
Uczestniczki przekonały się także, że Szkoła 

dla Rodziców to tak naprawdę wgląd w samego 
siebie, to spojrzenie na wiele problemów                  
z perspektywy swojego dziecka. Wymaga to od 
rodziców całkowite j  zmiany formy 
komunikowania się z własnym dzieckiem, 
zrozumienie jego uczuć przy jednoczesnym 
s tawianiu  granic  i  konsekwentnym 
przestrzeganiu ustalonych wspólnie reguł. 
Na zakończenie ostatnich zajęć uczestniczki 

otrzymały z rąk Kierownika GOPS – Pana 
Michała Walkusz i prowadzącego zajęcia – 
Pana Roberta Falana certyfikaty ukończenia 
„Szkoły dla Rodziców” potwierdzających 
nabyte  umieję tności  i  kompetencje  
opiekuńczo-wychowawcze. 
Wraz z certyfikatem każda z uczestnikiem 
otrzymała dodatkowo dwa poradniki 
książkowe nawiązujące do problematyki 
rodzicielstwa i wychowywania dzieci.

PODZIĘKOWANIE

Składam serdeczne podziękowanie 
mieszkańcom „BUKÓWKA” oraz 

miejscowości ościennych za daleko 
idącą pomoc, współpracę, 

i wyrozumiałość dla podejmowanych 
decyzji wynikających z obowiązku 

pełnienia funkcji „SOŁTYSA” 
w okresie od 17 grudnia 2007 roku.

Życzę jednocześnie zdrowia, szczęścia, 
wielu spełnień dla całych rodzin na 

długie lata.

Sołtys
Anna Chmielewska

Szanowni Państwo
W związku z prowadzonymi pracami nad Zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
w sprawie odstępstw od zakazów obowiązujących w 
stosunku do bobra europejskiego na terenie naszego 
województwa, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji 
o miejscach, w których stwierdzono występowanie bobra 
europejskiego, którego działalność powoduje szkody w 
odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, 
rybostanu, wody lub innych rodzaj mienia. Miejsca, które 
mogłyby być ujęte w ww. zarządzeniu nakazy podać z 
dokładnością do gminy obrębu i numeru działki. W 
przypadku odstępstwa na eliminowanie osobników bobra 
należy dodatkowo wskazać numer i dzierżawcę obwodów 
łowieckich oraz wskazanie aktualnego stanu liczebności 
populacji na tym terenie. Agnieszka Kosmal-Brzychcy 
BDSPB  ZOR ARiMR w Szczecinie IP 73093 TEl. (091) 
469-84-93 Fax (091) 439 47 63


