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17 sierpnia w Dobrowie odby³o siê folkowe spotkanie  
"Dobrowianek" z Zespo³ami Ludowymi: "Radoœæ"                          
z Tychowa, "Ostrowianie" z Ostrowca, "Jagody" z Niedalina, 
"Soko³y" i Kapela Ludowa "Swaty" z Koszalina. Wyst¹pi³a 
tak¿e nasza solistka Klaudia Barska . G³ównym celem  
zorganizowania  Dobrowieckiej Nuty by³o przedstawienie 
lokalnej spo³ecznoœci zaprzyjaŸnionych Zespo³ów, które 
kultywuj¹, kulturê ludow¹. Spotkanie przebiega³o                         
w doskona³ej atmosferze przy wspólnej zabawie wraz                      
z mieszkañcami naszej miejscowoœci. Sk³adamy 
podziêkowanie dla ludzi dobrej woli, którzy wsparli nasz¹ 

imprezê . Dziêki waszej pomocy mog³yœmy zaprezentowaæ siebie oraz inne Zespo³y  
z którymi wystêpujemy na przegl¹dach, festiwalach i prezentacjach piosenki 
folkowej; dziêkujemy serdecznie Ani Chmielewskiej i jej mê¿owi, Burmistrz 
El¿biecie Wasiak, Zdzis³awowi Polekowi, Radnym z Dobrowa: Krzysztofowi 
Kubiszowi, Józefowi Wójcikowi, Sklepom Wielobran¿owym:  Gra¿yna Kubisz, 
Gra¿yna i Miros³aw Surdyk, Monika i Rados³aw Mitak, Maria Stelmach oraz naszej 
fance Annie Rydzkowskiej. Dziêkujemy Dyrektorowi Gok Rajmundowi Wasiakowi, 
So³ectwu Dobrowo, Mariuszowi Wiœniewskiemu, Stra¿y Po¿arnej z Tychowa oraz 
Policji za zabezpieczenie terenu. Dziêkujemy wszystkim którzy pomagali przy 
przygotowywaniu placu, za œliczne dekoracje wykonane na Œwietlicy przez dzieci                
i opiekunkê œwietlicy Sylwiê Wilgos, za prace przy rozk³adaniu namiotów: Markowi 
Paw³owskiemu, Krzysztofowi Szwejdzie, Kacprowi i Zbyszkowi Rybarkiewiczom, 
Zdzis³awowi i Grzegorzowi Polkom, Miros³awowi Janoszczykowi oraz Dariuszowi 
Jagodziñskiemu. Irenie Peri¿ok za pomoc przy podawaniu posi³ków i napojów. 
Dziêkujemy naszemu Ksiêdzu Proboszczowi za mszê i modlitwê jak¹ odprawi³ na 
Placu. Sk³adam podziêkowanie moim kole¿ankom "Dobrowiankom" za pomys³                    
i ciê¿k¹ pracê jak¹ wykona³y przy organizacji tak wspania³ej imprezy jak¹ by³a 
"Dobrowiecka Nuta".   Z  pozdrowieniami "Dobrowianki".

21.07.br. odby³y siê Dru¿ynowe 
sp³awikowe zawody wêdkarskie                    
o Puchar Burmistrza Miasta Tychowa 
na jeziorach Tyczewo i Tyczewo II,               
w których wziê³o udzia³ 8 dru¿yn trzy 
osobowych. I miejsce i Puchar 
Burmis t r za  wygra ³ a  d ru¿yna                      
w sk³adzie: Jerzy Sêdzicki, Pawe³ 
Dybiñski,  Marcin Jackiewicz.               
II miejsce zajê³a dru¿yna w sk³adzie: 
Piotr Wasiak, Micha³ Wasiak, 
Zygmund Wasiak. III miejsce zajê³a 
dru¿yna w sk³adzie: Grzegorz 
Sikorski, Krzysztof Ponikwia, 
S³awomir Derlecki. Ka¿da dru¿yna 
otrzyma³a Puchar, medale oraz 
u p o m i n k i .  W i n d y w i d u a l n e j  
klasyfikacji wygra³: I miejsce- 
Krystian Szerzeñ; II miejsce- Piotr 
Wasiak; III miejsce- Miros³aw Smyk. 
W indywidualnej  klasyfikacji  
wêdkarze otrzymali  statuetki .  
Najd³u¿sz¹ rybê z³owi³ Pawe³ 
Dybiñski 21,5 cm Okoñ. Zarz¹d Ko³a 
Wêdkarskiego „Tychowo - Gmina" 
sk³ada podziêkowanie dla Pani 
Burmistrz Tychowa za catering, Panu 
Dyrektorowi Tychowskiego Oœrodka 
Kultury za ufundowanie pucharów, 
medali i statuetek, Klaudii WoŸniak              
i Anieli Lis za pomoc przy obs³udze 
gastronomii. 

IV Dru¿ynowe sp³awikowe zawody 
wêdkarskie o Puchar Burmistrza 

N a  V I I I  Œ w i a t o w y c h  
Igrzyskach Weteranów, które 
odby³y siê w Torino-W³ochy 
w dniach 3-11.08.2013r. 
zawodnik LZS Gryf Dobrowo 
Pan ZBIGNIEW CABAJ 
startuj¹c w podnoszeniu 
ciê¿arów w V grupie 
wiekowej, w wadze do 94kg 
w wynikiem 214kg (94kg 
rwanie i 120kg podrzut) 
zdoby³ srebrny medal. 
Jednoczeœnie te wyniki by³y 
zaliczane do Mistrzostw 
Œwiata Weteranów i tutaj te¿ 
zdoby³ srebrny medal. Warto 
nadmieniæ, ¿e w bie¿¹cym 
roku pan Zbigniew Cabaj                
w sumie zdoby³ 6 medali -              
1 z³oty i 5 srebrnych. 

20 sierpnia zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: 
„Budowê sta³ego targowiska miejskiego „Mój Rynek" przy                 
ul. Targowej w Tychowie ramach PROW 2007-2013".
W Tychowie targowisko „Mój Rynek" zostanie wybudowane przy 
ul. Targowej. Inwestycja w za³o¿eniu s³u¿yæ bêdzie rozwojowi 
spo³eczno-gospodarczemu oraz lokalnej przedsiêbiorczoœci,                   
a tak¿e poprawie ¿ycia mieszkañców Tychowa. Gminê. Ca³kowita 
wartoœæ projektu ok. 240 tys. z³ Tychowo otrzyma³o 
dofinansowanie w 75 % z³.

Kolejne medale naszego zawodnika

Targowisko „Mój Rynek" w Tychowie

Gratulujemy i ¿yczymy kolejnych 
sukcesów.
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W dniu 14 wrzeœnia 2013 r. (sobota) na terenie gminy 
Tychowo przeprowadzona bêdzie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego             
i elektronicznego oraz opon.  Zbiórka prowadzona 
bêdzie sprzed nieruchomoœci zamieszka³ych we 
wszystkich miejscowoœciach gminy (odpady, g³ównie 
opony pochodz¹ce z prowadzenia dzia³alnoœci 
handlowo-us³ugowej nie bêd¹ odbierane). Ze wzglêdów 
logistycznych w³aœciciele nieruchomoœci po³o¿onych w 
miejscach z utrudnionym dojazdem (siedliska po³o¿one 
w lesie lub z dala o centrum miejscowoœci), którzy maj¹ 
do oddania odpady wielkogabarytowe proszeni s¹                 
o wczeœniejsze zg³oszenie tego faktu do Urzêdu 
Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76 lub 
osobiœcie w pok. nr 20 w terminie do 12 wrzeœnia 2013 r. 
Ze wzglêdu na przed³u¿aj¹c¹ siê procedurê zwi¹zan¹           
z uruchomieniem Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów w Tychowie (PSZOK), tzw. odpady 
problematyczne (opakowania po farbach, lakierach, 
œrodkach ochrony roœlin, akumulatory, baterie) bêdzie 
mo¿na oddaæ w ramach zbiórki w dniu 14 wrzeœnia. 
Odpady takie powinny byæ oddzielnie zapakowane (np.: 
w karton lub worek) i oznaczone. 
Ze wzglêdu na to, ¿e zbiórka prowadzona bêdzie                   
w sobotê od wczesnych godzin porannych mieszkañcy 
proszeni s¹ o wystawienie odpadów do pi¹tku 13 
wrzeœnia 2013 r. w³¹cznie. W³aœciciele nieruchomoœci, 
od których w dniu 14 wrzeœnia nie odebrane zostan¹ 
wystawione odpady proszeni s¹ o telefoniczne 
zg³oszenie tego faktu do Urzêdu Miejskiego w Tychowie 
pod nr tel. 94 316 02 76. Informacje nale¿y przekazaæ              
w poniedzia³ek 16 wrzeœnia 2013 r.

Zwyciêzcy Lokalnego Konkursu 
Grantowego „Dzia³aj  Lokalnie  
VIII"2013.
 
Decyzj¹ Komisji Konkursowej Lokalnego Konkursu 
Grantowego rekomendowano do dofinansowania 14 
projektów na ³¹czn¹ kwotê 55 000,00 PLN. Z terenu 
Gminy Tychowo dofinansowanie otrzymaj¹ dwa 
Stowarzyszenia: 
-Spo³eczny Komitet Odbudowy Zabytkowego 
Koœcio³a w Motarzynie przy Radzie So³eckiej- Projekt 
pt.: "O tym jak zmarli pobudzili ¿ywych" - 4200 PLN
- Ludowy Zespó³ Sportowy GRYF w Dobrowie - 
Projekt pt.: "WeŸmy sprawy w swoje rêce" integracja 
mieszkañców – 4000 PLN Serdecznie gratulujemy 
wszystkim wnioskodawcom i ¿yczymy sukcesów                 
w podejmowaniu aktywnoœci na rzecz dobra wspólnego.

Zapraszamy rolników i ich domowników z woj. zachodniopomorskiego do udzia³u                      
w BEZP£ATNYCH szkoleniach zawodowych!  Projekt "Nowe Kwalifikacje - Nowa Praca" 
skierowany jest do osób odchodz¹cych z rolnictwa oraz ich domowników, zamieszka³ych w 
woj. zachodniopomorskim na obszarach wiejskich (wg. Kodeksu Cywilnego), na terenach 
gmin: Szczecinek, Bia³y Bór, S³awno, Bobolice, Grzmi¹ca, Barwice, Tychowo. 
BEZP£ATNE SZKOLENIA ZAWODOWE do wyboru: 
FRYZJERKA - 120 godz.  W programie: zagadnienia zwi¹zane ze specyfik¹ zawodu 
fryzjera i organizacj¹ pracy w salonie fryzjerskim z uwzglêdnieniem przepisów sanitarnych     
i BHP; kosmetyk¹ i budow¹ w³osa; nowoczesnymi technikami fryzjerskimi; farbowaniem             
i stylizacj¹. Szkolenie nakierowane jest na praktyczne aspekty pracy fryzjera, kompleksowo 
przygotowuj¹c Uczestnika do prowadzenia  samodzielnej dzia³alnoœci w tej dziedzinie.
KOSMETYCZKA - 120 godz. W programie: zagadnienia zwi¹zane teori¹ kosmetyki; 
podstawami dermatologii; budow¹ skóry i rozpoznawaniem jej typu; technikami zabiegów 
kosmetycznych upiêkszaj¹cych, leczniczych i relaksuj¹cych; pielêgnacj¹ oprawy oczu; 
manicure i pielêgnacj¹ d³oni; pedicure. Szkolenie nakierowane jest na praktyczne aspekty 
pracy kosmetyczki. 
DORADZTWO ZAWODOWE - ka¿dy z Uczestników weŸmie udzia³ w indywidualnych 
konsultacjach z doradc¹ zawodowym. Podczas konsultacji indywidualnych zostanie opraco-
wany Indywidualny Plan Dzia³ania. W trakcie spotkañ grupowych zostan¹ poruszone tematy 
zwi¹zane z okreœleniem trudnoœci zawodowych, okreœleniem wstêpnych celów 
zawodowych, ocen¹ postaw wobec przysz³oœci, okreœleniem mocnych i s³abych stron, 
wypracowaniem œcie¿ek rozwoju zawodowego Uczestników.
SZKOLENIE KOMPUTEROWE - ka¿dy Uczestnik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ udzia³u                
w kursie komputerowym, po zakoñczeniu którego otrzyma zaœwiadczenie o nabyciu 
umiejêtnoœci obs³ugi komputera. W programie: bazy danych; arkusz kalkulacyjny; poczta 
mailowa; sieæ Internet; podstawowe programy pakietu Office.
KA¯DY UCZESTNIK ZOBLIGOWANY JEST DO UDZIA£U WE WSZYSTKICH 
TRZECH FORMACH WSPARCIA: 1. Indywidualnym i grupowym doradztwie 
zawodowym, 2. Kursie komputerowym, 3. Wybranym szkoleniu zawodowym 
przekwalifikowuj¹cym). Zapewniamy: profesjonalnie wyposa¿one sale szkoleniowe, 
profesjonaln¹ kadrê trenersk¹,  grupy szkoleniowe do 10 osób,  szkolenia komputerowe 80 
godz., szkolenia zawodowe 120 godz.,  indywidualne doradztwo zawodowe 2 godz.,  
doradztwo grupowe 4 godz., wy¿ywienie podczas zajêæ, zwrot kosztów dojazdu. 
Rekrutacja trwa! Oczekujemy na Pañstwa zg³oszenia! Ostatnie wolne miejsca!
 BIURO PROJEKTU Centrum Szkoleñ i Innowacji ul. Zwyciêstwa 40/46 (CH Jowisz,                  
I piêtro), 75-037 Koszalin tel./fax: 94 343 34 83, tel. 505 422 575 e-mail: nknp@csi.info.pl

BEZP£ATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW 
I ICH DOMOWNIKÓW

Kiedy wyst¹piæ po okresow¹ emeryturê rolnicz¹ 
informuje ARiMR 

Wielu rolników, którzy otrzymuj¹ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa              
w ramach PROW 2004 - 2006 i PROW 2007 - 2013 "Renty strukturalne", zastanawia siê co 
bêdzie po osi¹gniêciu przez nich 65 roku ¿ycia. Czêœæ z nich martwi siê, ¿e mo¿e wówczas 
pozostaæ bez œrodków do ¿ycia, poniewa¿ nie bêd¹ im przys³ugiwa³y unijne renty, a nie 
nabêd¹ jeszcze praw do rolniczych emerytur wyp³acanych przez Kasê Rolniczego 
Ubezpieczenia Spo³ecznego (KRUS). W takiej sytuacji mog¹ znaleŸæ siê mê¿czyŸni 
urodzeni po 31 grudnia 1947 r., którym renta strukturalna zosta³a przyznana na okres krótszy 
ni¿ do osi¹gniêcia wieku emerytalnego okreœlonego ustaw¹ o emeryturach i rentach 
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2013 r. Aby zapewniæ sobie w "okresie przejœciowym" Ÿród³o 
utrzymania musz¹ oni z³o¿yæ do KRUS wniosek o przyznanie okresowej emerytury 
rolniczej. Wysokoœæ tego œwiadczenia jest taka sama jak emerytury podstawowej okreœlonej 
w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników i jest ona wyp³acana do dnia osi¹gniêcia 
wieku emerytalnego przez rolnika. Szczegó³owe informacje na temat przyznawania 
okresowej emerytury rolniczej mo¿na uzyskaæ w terenowych placówkach KRUS.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 
2012 r., poz. 637)

 Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Andrzej Adamczewski

Dziêki dofinansowaniu z Pañstwowego 
Funduszu Osób Niepe³nosprawnych 
mogliœmy zakupiæ kolejny autobus 
przystosowany do przewozu osób 
niepe³nosprawnych. Ca³kowity koszt 
autobusu wynosi 163.630,84 z³ z czego 
otrzymaliœmy 60 % dofinansowania.

16 sierpnia dzieci uczêszczaj¹ce na œwietlicê, 
nocowa³y wraz z opiekunem i rodzicem jednego                 
z dzieci Pani¹ Ann¹ Przybysz na œwietlicy                     
w Kowalkach. Zorganizowano „Pi¿amowe Party" 
gdzie dzieci opowiada³y historie z dreszczykiem, 
historie zabawne. Najwiêkszym zainteresowaniem 
dzieci, cieszy³a siê walka na poduszki i robienie psot 
opiekunce i innym dzieciom. Dzieci rozwi¹zywa³y 
zagadki, by³a tak¿e „familiada". W³asnorêcznie 
zrobiona przez dzieci kolacja by³a bardzo smaczna, 
po której obejrza³y film na dvd, s³ucha³y muzyki. 
Nikomu nie chcia³o siê spaæ wiêc o godz. 4.30 na 
boisku zorganizowano poranne æwiczenia (z gr¹              
w pi³kê w³¹cznie). Rano dzieci z uœmiechem na 
buziach, i mi³ym zmêczeniem wróci³y do domów, 
gdzie dosypia³y noc na œwietlicy.   

„Pi¿amowe Party"

UWAGA MIESZKAÑCY!
ZBIÓRKA ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH

Nowy autobus do przewozu dzieci
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24 lipca o godz. 13 w œwietlicy wiejskiej w Sadkowie odby³o siê uroczyste 
otwarcie wystawy, pt: „ Poka¿, co masz na strychu. Wystawa staroci" 
realizowanej w ramach projektu po¿yteczne wakacje 2013, której 
organizatorem jest Fundacja Wspomaganie Wsi. Wystawê otworzy³a Pani 
so³tys Sadkowa-Gra¿yna Misiak przedstawiaj¹c wszystkim przyby³ym 
goœciom cele i zadania realizowanego projektu. Wœród obecnych byli 
m.in. Pani Burmistrz Tychowa- El¿bieta Wasiak, Pan Lech Chodnicki, Pan 
Radny- Mieczys³aw Chwa³a, Pani Radna Anna Chmielewska orz wielu 
mieszkañców Sadkowa i okolic. Na wystawie mo¿na by³o obejrzeæ 
przedmioty, które wysz³y z codziennego u¿ytku natomiast przez wiele lat 
s³u¿y³y naszym dziadom i pradziadom. By³y to m.in. maselnice, lampy 
naftowe, gramofony, magnetofon szpulowy czy maszyny do pisania. 
Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ przez miesi¹c w godzinach otwarcia 
œwietlicy. Dzieci bior¹ce udzia³ w projekcie w³asnorêcznie czyœci³y, 
naprawia³y oraz konserwowa³y wszystkie sprzêty zgromadzone na 
wystawê. Projekt trwa³ 10 dni, w których poza wyczerpuj¹cymi pracami 
na dzieci czeka³o wiele niespodzianek. Zorganizowana zosta³a m.in. 
wycieczka rowerowa do Kikowa, gdzie pod okiem Pana podleœniczego 
S³awomira Wiœniewskiego obejrzany zosta³ symboliczny cmentarz 
upamiêtniaj¹cy ¿o³nierzy, mieszkañców Kikowa i Krosinka poleg³ych na 
frontach I wojny œwiatowej. Kolejna atrakcj¹ by³ wyjazd do Podborska,             
w którym dzieci pod opiek¹ osób doros³ych zobaczyæ mog³y proradzieck¹ 
bazê do przechowywania g³owic j¹drowych- Tajny Obiekt Specjalny 
3001. Kolejna atrakcja przygotowana dla dzieci by³ to wyjazd do nowo 
otwartego Muzeum 6D Maszoperia znajduj¹cego siê w Ko³obrzegu. Za 
spraw¹ efektów specjalnych takich jak: mg³y, baniek mydlanych czy 
ruchomej pod³ogi oraz licznych malowide³ na œcianach zwiedzaj¹cy 
mogli przenieœæ siê do 1913 roku gdzie dowiedzieli siê, czym jest maszop 
czy checza. Ponadto dzieci mog³y z latarni morskiej podziwiaæ piêkny 
nadmorski krajobraz. Pomiêdzy wyjazdami przygotowywane zosta³y 
równie¿ liczne ogniska oraz piknik, na których dzieci mog³y podzieliæ siê 
wra¿eniami z realizowanego projektu a tak¿e odpocz¹æ po 
wyczerpuj¹cych pracach. Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê pani so³tys 
Gra¿ynie Misiak za ogromne zaanga¿owanie i dbanie o to, aby ca³a 
realizacja projektu przebieg³a pomyœlnie, Pani Ani Barucha, za czuwanie 

Po¿yteczne wakacje 2013 „Poka¿, co masz na strychu. Wystawa staroci" 

nad bezpieczeñstwem wszystkich dzieci, Panu podleœniczemu S³awomirowi 
Wiœniewskiemu za poœwiêcenie swojego czasu, Pani Aleksandrze Miko³ajun za 
przygotowanie i pomoc w realizacji projektu.

Stra¿acy z tej jednostki w czynie spo³ecznym 
wykonali w remizie w Osówku szereg wa¿nych prac 
budowlanych.  W obecnym okresie to ju¿ 
niecodzienna rzadkoœæ. Œrodki na zakup materia³ów 
pozyska³a im Gmina natomiast sami wykonali  
docieplenie œcian zewnêtrznych styropianem                   
z malowaniem nowej elewacji  w³¹cznie. Wykonali 
te¿ now¹ nawierzchniê   w remizie, w pomieszczeniu 
gdzie gara¿uje wóz bojowy. Aby tak¹ nawierzchniê 
wykonaæ trzeba by³o zerwaæ star¹ posadzkê 
betonow¹, wybraæ ok. 50 cm starej podbudowy                     
i wszystko wywieŸæ. W to miejsce nawieŸli  
kruszywa i po zagêszczeniu u³o¿yli dwukolorowy 
polbruk. Wartoœæ w³o¿onej przez stra¿aków  pracy to 
kwota ok. 6.760 z³.  Zarz¹d jednostki OSP w Osówku 
pragnie poprzez Tychowskie Wieœci z³o¿yæ 
podziêkowanie stra¿akom ochotnikom, którzy 
bezinteresownie, kosztem w³asnego czasu wolnego 
pomagali w tym remoncie. S¹ to: Hojnor Stefan, 
Brzozowski Bogdan,  Janus Mateusz, Chojnacki 
Hubert, Janus £ukasz, Dziêcio³ Miros³aw, 
Matwiejczuk Janusz, Matwijczak W³adys³aw, 
Matwiejczak Andrzej i Matysiak Dariusz. 

Stra¿acy z OSP Osówko

KOMUNIKAT  ZARZ¥DU  
KOMITETU  NA  RZECZ 

REWITALIZACJI  
ZABYTKOWEGO  

KOŒCIO£A  PARAFIALNEGO  
W  TYCHOWIE

KOMUNIKAT  NR  8  z  14.08.2013 r.

Zarz¹d Stowarzyszenia informuje, ¿e w 
okresie od 15-07-2013 r. do 14-08-2013 
r. na nasze konto wp³ynê³y nastêpuj¹ce 
kwoty: 
- 3 wp³aty indywidualne - 255,00 z³
- Wp³. za poœrednictwem 
        Ks. Proboszcza - 250,00 z³
- Kwesta 11-08-2013 r. - 1.456,00 z³
- Odpisy 1% podatku - 13.176,42 z³
- Sk³adki cz³onkowskie - 60,00 z³
- Odsetki bankowe - 316,14 z³

Razem: - 15.513,56 z³

Stan konta na 14-08-2013 r. - 

411.793,43 z³  

Przewodnicz¹cy Komitetu 
Bronis³aw Gajewski

Dziêkujemy Stra¿akom 

Wielkie podziêkowania i ogromne wyrazy 
szacunku dla jednostek stra¿y po¿arnej                   
z Tychowa, Sadkowa i Osówka, które jako 
pierwsze przyjecha³y na miejsce po¿aru 
budynku gospodarczego w Modrolesie                  
w nocy 20 sierpnia. Dziêki tak b³yskawicznej 
akcji naszych stra¿aków uda³o siê uchroniæ 
nie tylko okoliczne domostwa, ale ogromne 
po³acie lasu Nadleœnictwa Bia³ogard, które 
rosn¹ wokó³ Modrolasu. Szczególne 
podziêkowania kierujê do Pana Maæka 
Pniewskiego, który u¿yczy³ prywatnego 
ciê¿kiego sprzêtu, bez którego niemo¿liwe 
by³oby opanowanie tej trudnej sytuacji. To 
ju¿ nie wiem która z kolei akcja pokazuje, jak 
sprawni i skuteczni s¹ nasi stra¿acy. Za te 
wszystkie dzia³ania i postawê serdecznie 
Wam dziêkujê. 
Burmistrz Tychowa  El¿bieta Wasiak

Burmistrz    Tychowa

I n f o r m u j e  o  u m i e s z c z e n i u  w y k a z u   
nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y               
w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowego najemcy. Nieruchomoœæ 
stanowi lokal mieszkalny nr 1 po³o¿ony                   
w miejscowoœci Bukówko 4.

S z c z e g ó ³ o w e  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  
nieruchomoœci, termin i warunki przetargu 
umieszczone s¹ w og³oszeniu umieszczonym na 
stronie internetowej gmina@tychowo.pl.
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Sprzedam - kupiê  - zamieniê

•  S p r z e d a m  g a r a ¿  p r z y                                   
ul. Kochanowskiego (pr¹d) Tel.: 512-
585-110;
• Sprzedam dom do remontu lub 
wyburzenia w miejscowoœci Modrolas. 
Powierzchnia 54 m2, dwa pokoje, 
kuchnia, ³azienka, wszystkie media. 
Powierzchnia dzia³ki 900m2. Cena 
17.000 z³. Tel. 530 352 60.
• Sprzedam mieszkanie w Tychowie,               
3 pokoje, 5 6 m, na osiedlu Mroczkie-
wicza, cena 126.000z³. Telefon 
kontaktowy: 603 304 198.

LEGALNA PRACA 
W NIEMCZECH

poloniacare24@op.pl

-darmowe kursy z jêz. niemieckiego
-dla kobiet w wieku 18 - 65 lat
-za³atwiam wszystkie formalnoœci
-zapewniam dobre warunki pracy 
  i wysokie zarobki

opieka nad osobami starszymi

Polonia CARE 24
ul. Wyszyñskiego 71, Szczecinek 

512 585 110

94 340 80 45

Anna Gra¿yna Sztark
Senator RP

  
13.00 – Msza Œwiêta 
     14.00 – Uroczyste otwarcie do¿ynek 
                - wrêczenie statuetek Rolnikom Roku 
                    Gminy Tychowo 2013
                    14.45 – wystêpy zespo³ów ludowych Iskierki Radoœæ 
                       i Dobrowianki
                         15.15 – przejazd Old Time’rów – zabytkowych 
                              pojazdów samochodowych
                              15.25- 18.30 – XI Rekreacyjno-Sportowy 
                                 Turniej So³ectw Gminy Tychowo 
                                 18.30 – Program „Parodie i Satyry 
                                      czyli Boles³aw Gromnicki 
                                      i Andrzej Rybarczyk Show” 
                                     19.30 - og³oszenie wyników 
                                        i wrêczenie nagród: 
                                       -  w Konkursie wieñców do¿ynkowych
                                        -  w Konkursie na naj³adniejsze stoisko 
                                           do¿ynkowe w  XI Rekreacyjno-Sportowym 
                                            Turnieju So³ectw Gminy Tychowo
                                         19.00-20.00  – Zespó³ BE FREE  
                                              -zapowiedŸ zabawy tanecznej
                                         21.00 - 22.00 - Gwiazda Wieczoru – EXTAZY
                                            22.00 - 2.00   - Zabawa taneczna 
                                                                 Zespó³ BE FREE

Program: 

ENERTRAG

Andrzej Jakubowski 
Wicemarsza³ek Województwa 

Zachodniopomorskiego

Patronat Honorowy:

Sponsorzy:

Organizatorzy:

Gminna Tychowo

Gminny Oœrodek Kultury

Gminny Oœrodek Sportu 
i Gospodarki Komunalnej

SGB

Podziêkowania

W imieniu Rady So³eckiej w Dobrowie 
sk³adamy serdeczne podziêkowanie:

-  Panu Janowi  Borowczakowi                           
i  mieszkañcom koloni Dobrowo za 
zaanga¿owanie i pomoc w naprawie 
dróg lokalnych na koloni Dobrowo                   
i pomoc dla naszego so³ectwa.

- Rada So³ecka i mieszkañcy Dobrowa 
dziêkuj¹ zespo³owi „Dobrowianki" za 
zorganizowanie Pikniku „Dobrowiecka 
Nuta" w dniu 17.08.br. na terenie 
rekreacyjnym w Dobrowie.

- Panu Zdzis³awowi Polkowi za pomoc 
na rzecz so³ectwa i nieodp³atne 
wykonywanie prac rzeŸbiarskich na 
rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Dziêki 
Panu, Dobrowo nabiera swoistego 
uroku i kolorytu.
- Mieszkañcom Dobrowa za wk³ad 
w³asnego czasu przy utrzymywaniu 
estetyki i porz¹dku na terenie naszego 
so³ectwa. 
So³tys Dobrowa Maria Stelmach

Z wa¿nych przyczyn niezale¿nych 
od organizatora "V Bieg So³tysa" 

nie odby³ siê. Zawiedzionych 
uczestników chêtnych do wziêcia 

udzia³u w biegu serdecznie z ca³ego 
serca przepraszam. 

So³tys Anna Chmielewska.

DO¯YNKI WOJEWÓDZKIE 
KONKURS NA "NAJ£ADNIEJSZY WIENIEC 

DO¯YNKOWY" W BARZKOWICACH 

Zachodniopomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego               
w Barzkowicach serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do wziêcia udzia³u w konkursie na 
„Naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy". Konkurs odbêdzie 
siê dnia 8 wrzeœnia 2013 r. podczas obchodów Do¿ynek 
Wojewódzkich w czasie trwania XXVI Barzkowickich 
Targów Rolnych "Agro Pomerania 2013". Regulamin 
oraz karta zg³oszenia na stronie www.tychowo.pl 
Wszelkich informacji dotycz¹cych konkursu udziela 
Dzia³ Przedsiêbiorczoœci, Wiejskiego Gospodarstwa 
Domowego i Agroturystyki Zachodnio-pomorskiego 
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach:                  
e-mail: row.barzkowice @ home.pl, tel. (91) 479 40 48, 
(91) 479 40 59.

Szanowni Pañstwo!

W zwi¹zku z organizowanymi przez Gminê 
Tychowo "Do¿ynkami  Gminnymi
w Tychowie" serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkañców w dniu 7 wrzeœnia 
2013 r. na stadion sportowy przy ulicy Leœnej w 
Tychowie.Podczas do¿ynek rozegrany zostanie 
XI Turniej So³ectw Gminy Tychowo oraz 
konkursy na:
Naj³adniejsze Stoisko Do¿ynkowe                      
i Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy.

 Regulaminy konkursów zosta³y wys³ane do 
wszystkich so³tysów naszej gminy.  Prosimy 
o potwierdzenie uczestnictwa So³ectwa                 
w w/w konkursach do dnia 3 sierpnia 2013r. 
osobiœcie w Urzêdzie Miejskim w Tychowie 
pok. 21 lub telefonicznie pod nr 94 31 60 275.

                        

  

 
 


