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Dnia 15.02.2014 roku w miejscowości Spała k/ Łodzi 
odbyły się 23 Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów 
Lekkiej Atletyki.  Uczestniczył w nich również  członek 
LKS „Graf” Bukówko Pan Jerzy Kulczyk mieszkaniec 
Tychowa, który zdobył dwa złote medale zajmując                        
I miejsca w konkurencji mężczyzn kategorii wiekowej 50 
– 54 lat na 1000 metrów z czasem 03:02,71  otrzymaną 
liczbą punktów 876  oraz na  3000 metrów z czasem 
10:21,16 otrzymaną liczbą punktów 776.
W imieniu sympatyków i swoim własnym składam 
serdeczne gratulacje z osiągniętych wyników, życząc 
dalszych startów i kolejnych sukcesów. Prezes LKS 
„Graf” Bukówko Anna Chmielewska

„Złote medale”
 Jerzego Kulczyka 2 lutego 2014 r.  na hali w Tychowie odbył się turniej o „Puchar Burmistrz 

Tychowa” , którego fundatorem była Pani Burmistrz  Elżbieta Gumińska 
Wasiak, a  gospodarzem GOSiGK w Tychowie. Rozgrywki rozegrane zostały 
pod bacznym okiem sędziego Pana Wiesława Ostrysz. Pani Burmistrz  
wręczyła kolejnym zwyciężonym drużynom dyplomy i statuetki:  I miejsce 
zajął zespół LKS „Graf” Bukówko, II miejsce MGLKS „Głaz” Tychowo, III 
miejsce O. Z. Dobrowo,  IV miejsce „Jesion-Oldboje”,  V miejsce LZS 
„Gryf” Dobrowo. Zostały przyznane i wręczone również dyplomy i statuetki 
dla piłkarzy w kategoriach:  „Piłkarza Fair Play”  otrzymał Pan Bartłomiej 
Zmaczyński z LZS „Gryf” Dobrowo,  „Najlepszym zawodnikiem” został Pan 
Czesław Filipiak z OZ Dobrowo, tytuł „Najlepszego strzelca” otrzymał Pan 
Przemysław Wrzesiński” z LKS „Graf” Bukówko, „Najlepszym 
bramkarzem” został zawodnik LKS „Graf” Bukówko Pan Arkadiusz 
Jabłoński. W imieniu zawodników, sympatyków piłki nożnej i swoim 
własnym składam serdeczne podziękowanie organizatorom, w szczególności 
fundatorowi Pani Burmistrz  Elżbiecie Gumińskiej Wasiak oraz Panu 
Wiesławowi Ostrysz za sprawną organizację turnieju. Prezes LKS „Graf” 
Bukówko Anna Chmielewska

„Turniej o Puchar Burmistrz Tychowa”
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Uchwałą nr XXIX/411/13 z dnia 17 grudnia 2013 
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 
ustanowił rok 2014 Rokiem Gryfa. W uchwale 
kładzie się nacisk na rozwijanie tożsamości 
regionalnej i poszanowanie dziedzictwa 
kulturowego Pomorza Zachodniego. Uchwała 
podkreśla konieczność podjęcia działań 
kulturalnych i edukacyjnych, mających na celu m. 
in. popularyzację historii regionu, w tym 
szczególnie wiedzy o roli dynastii Gryfitów, 
panującej przez ponad 500 lat na Pomorzu.
Termin został wybrany nieprzypadkowo, w roku 
2014 przypada bowiem 800- lecie najstarszego 
datowanego wizerunku pomorskiego Gryfa – 
pochodzi on pieczęci z dokumentu Bogusława II                 
z 1214 r. dla klasztoru w Trzebnicy na Śląsku. Gryf 
był już wcześniej używany przez książąt 
pomorskich, a na przestrzeni dziejów jego 
wizerunek upowszechnił się jako symbol i godło 
ziem, miast i mieszkańców całego Pomorza. Po 
drugiej wojnie światowej jego wyobrażenie 
zawarto w herbach Pomorza Zachodniego                     
i Wschodniego, jest on również godłem Kaszubów. 
Gryfa można uznać także za symbol tworzącej się 
tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego. 
Szczególnie tutaj, w regionie przygranicznym, 
zamieszkanym od kilku pokoleń przez ludność 
przybyłą po drugiej wojnie światowej z różnych 
stron byłej Rzeczpospolitej oraz przez liczną 
mniejszość niemiecką, ważne jest wykorzystanie 
zachowanych symboli dla budowy i podtrzymania 
tej tożsamości. Taka regionalna świadomości 
oparta być musi między innymi na znajomości 
historycznej oraz kulturowej dziedzictwa Pomorza, 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu w którym 
na władzę sprawowali  Gryfici ,  a jego 
mieszkańcami byli Słowianie, Kaszubi i Niemcy. 
Przyjmując wskazane w uchwale Sejmiku                     
i w uzasadnieniu główne cele ustanowienia Roku 
Gryfa 2014 oraz uwzględniając historyczną                    
i  kulturową rolę Pomorza Zachodniego 
organizatorzy zakładają następujące główne cele 
obchodów:

1. Rozwijanie i wzmacnianie tożsamości 
regionalnej mieszkańców Pomorza 
Zachodniego, 

2. Integracja mieszkańców całego Pomorza 
Zachodniego, społeczności lokalnych 
miast, gmin i powiatów wokół symbolu 
Gryfa,

3. Popularyzacja zachowanego do naszych 
czasów dziedzictwa kulturowego 
Pomorza z okresu panowania Gryfitów

4. Popularyzacja dorobku kulturowego 
mieszkańców Pomorza Zachodniego                
w wymiarze historycznym i współcze-
snym,

5. Promocja Pomorza Zachodniego i jego 
bogactwa kulturowego oraz możliwości 
rozwoju jego kultury i gospodarki.

Koordynator obchodów Roku Gryfa 2014:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.zamek.szczecin.pl; 
zamek@zamek.szczecin.pl

Rok Gryfa 

Dodatkowe 30 mln zł na kredyty z linii CSK
Od 18 lutego 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
udostępniła współpracującym z nią bankom, dodatkowe 30 mln zł na dopłaty do 
udzielanych w 2014 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa 
CSK). To druga transza pieniędzy przekazana na dopłaty do tych kredytów, 
wcześniej w styczniu ARiMR przekazał bankom 10 mln zł na ten cel. O kredyty 
CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-
Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku 
Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO 
S.A. Pieniądze na kredyty z tej linii będą dostępne na platformie internetowej 
"Obsługa limitów on-line". Dzięki temu  banki współpracujące z Agencją będą 
mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją 
prowadzić. Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod 
koniec 2010 roku. Stały się one alternatywą dla już wcześniej wprowadzonych 
kredytów inwestycyjnych,  w wypadku których Agencja płaci za kredytobiorców 
część   należnego bankom   oprocentowania. Nowy rodzaj kredytów (CSK) 
polega na tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, 
a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia 
Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że 
nie może to być więcej niż 35% całości otrzymanego kredytu. Tak obliczone 
wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie  rolnik otrzymuje - 75% kwoty pomocy po zrealizowaniu 
inwestycji, a pozostałe 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu 
ostatecznej spłaty kredytu.  Kredyty CSK można zaciągać na okres 
od 5 do 10 lat. Więcej informacji na temat kredytów można znaleźć na stronie 
Agencji: www.arimr.gov.pl. 
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Białogardzie Andrzej Adamczewski

Zarząd LKS „Graf” Bukówko
zwraca się z serdeczną prośbą  o przekazywanie

kwot   1 % podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego

poprzez
Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej

nr  KRS 0000138192
Należy pamiętać wpisać w PIT !!

(rubryka – inne informacje) nazwy klubu „Graf” Bukówko

Wszystkim darczyńcom za przekazane wsparcie finansowe 
naszego klubu z góry dziękuję

Prezes  Anna Chmielewska

PODARUJ 1% SWEGO PODATKU !
NA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA AMICUS W TYCHOWIE
Swymi działaniami ZMIENIAMY „DARY LOSU” OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM

KRS:0 0 0 0 1 6 3 4 2 3
DZIĘKUJEMY BARDZO PAŃSTWU ZA WSPARCIE !!!
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Burmistrz Tychowa

ogłasza 

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychowo

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące działki nr :

1. Wysokość wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego dla poszczególnych nieruchomości przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli z pkt.  1.
2. Wysokość wadium dla poszczególnych nieruchomości przedstawiono w kolumnie nr 6 tabeli z pkt. 1.
3. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu zostaną wydzierżawione na okres 2 lat.
4. Czynsz dzierżawny podlega aktualizacji. Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze 

roku kalendarzowego.
5. Otwarcie części jawnej przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie -termin i godzina przetargu zostały określone w kolumnie nr 8 

tabeli z pkt. 1.
6. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywa się w obecności oferentów.
7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo 

do udziału w przetargu. 
8. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniające warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
9. Termin niejawnej części przetargu komisja przeprowadzająca przetarg ustali w dniu otwarcia części jawnej przetargu.
10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
11. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są posiadać dokument stwierdzający prawo do uczestnictwa w przetargu (tj. dowód osobisty, pełnomocnictwo oraz 

dowód wniesienia wadium).
12. Z warunkami przetargu można zapoznać się do dnia 24 marca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie, w godz. 8.00 – 15.00 w pok. nr 17
13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- w terminie do dnia 24 marca 2014 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 

00
- złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Tychowo w terminie do 24 marca 2014 r. do godz. 15 . Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę działki nr …..”(należy wpisać numer działki z tabeli z pkt. 1).
14. Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego,
15. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
16. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
17. Osobie, która wycofa się z przetargu przed jego otwarciem wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
18. Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zostanie niezwłocznie po przetargu zwrócone.
19. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet części czynszu dzierżawnego. 
20. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, Burmistrz Tychowa odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium 
ulegnie przepadkowi.
21. 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 15 lub dane są niekompletne oraz nie zawierają dowodów, o których mowa w pkt 16.
 d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

22. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Burmistrz Tychowa
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Sprzedam - kupię  - zamienię

∞ Zapraszamy chętne mamy chcące 
wrócić do pracy. Domowa opieka dla 
waszych  poc iech  p rzez  dwie  
doświadczone mamy. Zapewniamy 
w y ż y w i e n i e  i  d o j a z d  d l a  
n i e z m o t o r y z o w a n y c h .  Wi ę c e j  
informacji pod nr tel:  514 292  799.

∞ Sprzedam działkę o powierzchni 
1500m w Modrolesie. Na działce 
znajduje się budynek mieszkalny (nr 

2domu 12/1) o powierzchni 60m . Tel. 
94 31 114 55

∞ Zamienię 3-pokojowe mieszkanie 
przy  ul. Mroczkiewicza w Tychowie 
na jednopokojowe na osiedlu 
Kochanowskiego.  tel. 798-765-116.

∞Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Tychowie przy ul. Bobolickiej 1/1 (I 

2
piętro) o pow. 62 m , garaż, 
pomieszczenie gospodarcze. Kontakt 
tel. 600 024 553.

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

Przeprosiny
W związku z opublikowaniem 

zdjęcia na portalu 
„demotywatory.pl", zawierającego 

krzywdzące i obraźliwe hasło 
dotyczące miasta Tychowo, 

przepraszam przede wszystkim 
władze Tychowa z Panią Burmistrz 
na czele, wszystkich urzędników 

gminnych, a także każdego 
mieszkańca miasta i gminy 
Tychowo, którzy poczuli się 

obrażeni.
Z poważaniem 

kincho2  Miłosz Kruk

W dniu 29 marca 2014 r. r. (sobota) na terenie 
gminy Tychowo przeprowadzona będzie 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu  e lekt rycznego i  
elektronicznego, odpadów problematy-
cznych (oddzielnie zapakowane i oznakow-
ane) oraz opon.  Zbiórka prowadzona będzie 
sprzed nieruchomości zamieszkałych we 
wszystkich miejscowościach gminy (odpady 
pochodzące z prowadzenia działalności 
handlowo-usługowej np.: opony nie będą 
odbierane). Ze względów logistycznych 
właściciele nieruchomości położonych w 
miejscach z utrudnionym dojazdem 
(siedliska położone w lesie lub z dala od 
centrum miejscowości), którzy mają do 
oddania odpady wielkogabarytowe proszeni 
są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do 
Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 
94 316 02 76 lub osobiście w pok. nr 20 w 
terminie do 27 marca 2014 r.  

Ze względu na to, że zbiórka prowadzona 
będzie od wczesnych godzin porannych 
mieszkańcy proszeni są o wystawienie 
odpadów w godzinach popołudniowych dnia 
poprzedzającego ich odbiór tj. w piątek 28 
marca.  Właściciele nieruchomości, od 
których nie odebrane zostaną odpady 
wystawione przed posesje (w terminie i w 
sposób opisany powyżej),  proszeni są o 
telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu 
Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 
76. Informacje należy przekazać do wtorku 1 
kwietnia 2014 r. włącznie. W związku z tym, 
że samochody przeznaczone do odbioru 
odpadów wyposażone są w system pozyc-
jonowania (GPS) umożliwiający identyfik-
ację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia 
składane przez właścicieli nieruchomości o 
nieodebraniu odpadów będą weryfikowane z 
zapisami GPS pojazdów.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

U p r z e j m i e  i n f o r m u j ę ,  ż e  Z a r z ą d  
Województwa Zachodniopomorskiego 
ogłosił nabór zgłoszeń w ramach konkursu o 
tytuł „Sołtys Roku 2014".
Na realizację tego zadania planuje się 
przeznaczyć z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki 
finansowe w wysokości 15.000 zł (słownie: 
piętnaście tysiące złotych). Kandydata do 
tytułu „Sołtys Roku " mogą zgłaszać: rady 
sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co 
najmniej 10 osób, rady parafialne, 
organizacje pozarządowe i społeczne 
działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów 
oraz organy władzy samorządowej gmin: 
rady gmin, wójtowie, burmistrzowie i 
prezydenci miast. Do udziału w konkursie 
może zostać zgłoszony sołtys, który 

Konkurs o tytuł „sołtys roku 2014”
aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co 
najmniej jedną pełną kadencję. O wyborze 
kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w 
roku 2013.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 
15 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa i 
Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 
Szczecin. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data 
wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowych 
informacji udzielają pracownicy Wydziału 
Rolnictwa i Rybactwa pod nr. tel. 91 44 10 203 
lub 91 44 10 212, e-mail: rolnictwo@wzp.pl 
Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na 
stronie:http://bip.wzp.pl/index.php?option=co
m_content&view=article&id=41150:konkurs-
o - t y t u - s o t y s - r o k u - 2 0 1 4 & c a t i d =  
438:konkursy&Itemid=114.

„Pilnuj swojej wolności, 
żeby Cię nie zniewoliła”

prof. Ewa Latkowska - Żychska

“TYCHOWSKIE WIEŚCI” redaguje: Rajmund Wasiak, tel do redakcji:  94 314 68 94 

Żychska

Tajemnicą jesteś, 
z księgi czarów - zbiegłą, 
mgłą zaklętą, 
którą nieliczni tylko przejdą. 
Kobieto - puchu marny, 
a nie do zdobycia. 
Kobieto - ile w tym słowie 
- piękna, miłości i życia.

Burmistrz Tychowa 
Elżbieta 

Gumińska - Wasiak

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Bronisław Gajewski

Z bukietem róż nie mogę przyjść 
By złożyć Ci życzenia 

Lecz w słowach mych jest taka myśl 
Niech się spełnią Twe marzenia 

Dużo sukcesów oraz radości 
Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń 
Moc słodyczy nie tylko w Dniu Kobiet, 

Życzymy Wam Drogie Panie


