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8 marca w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie odbyło się 
spotkanie z okazji przypadającego w dniu 
11 marca Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa.   
W uroczystości wyrażającej uznanie dla 
p r a c y  i  d z i a ł a l n o ś c i  s p o ł e c z n e j  
przedstawicieli organu wykonawczego 
sołectw obok sołtysów trzech Gmin 
Powiatu Białogardzkiego uczestniczyli w 
spotkaniu: Senator RP Anna Sztark, 
Burmistrz Tychowa Elżbieta Gumińska-
Wasiak, 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie Bronisław Gajewski, 
Przewodniczący Rady Gminy Białogard 
Jan Budzyński oraz Wiceburmistrz Karlina 
Piotr Woś. W trakcie spotkania wiele uwagi 
poświęcono roli sołtysów w życiu lokalnej 
społeczności oraz ich udziałowi w realizacji 
zadań powierzonych samorządom 
gminnym. Bycie sołtysem zobowiązuje. To 
służba społeczna często męcząca, czasem 
niewdzięczna ale dająca jednocześnie wiele 
satysfakcji. Wiedzą to Ci, którzy swoją 
postawą i pracą zdobyli uznanie i szacunek 
mieszkańców swoich sołectw. W Polsce jest 
obecnie około 40 tysięcy sołtysów, kobiet                
i mężczyzn. Jeszcze 40, 50 lat temu kobieta 
sołtys to był ewenement. Dzisiaj coraz 
częściej sołtysami zostają kobiety. To efekt 

Sekretarz Gminy Białogard 
Małgorzata Klajno, 

Ogólnopolski Dzie�  Sołtysa w Tychowie

zmian zachodzących w społeczeństwie, 
zwłaszcza tym mieszkającym na terenach 
wiejskich. W naszej gminie dla przykładu 14 
kobiet pełni funkcję sołtysa co stanowi 70% 
ogółu sołtysów w gminie. W podziękowaniu 
za dotychczasową pracę i osiągnięcia obecni 
na uroczystości sołtysi z całego powiatu 
białogardzkiego uhonorowani zostali 
dyplomami, wręczonymi przez Senator RP 
Annę Sztark i przedstawicieli władz 

samorządowych ich rodzimych gmin. 
Ponadto, każdy z sołtysów otrzymał 
Poradnik Sołtysa od Pani Senator. 
Oprawę artystyczną uroczystości 
zapewniły zespoły „Dobrowianki”      
i „Radość”, Echo Pomorzanki działające 
przy BSM Białogard a także Creazy Step 
z Karlina oraz lokalni soliści Ania 
Liksza, Paulina Dudzińska, Klaudia 
Barska i Szymon Gołdyn.
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W sobotnie popołudnie 8 marca w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tychowie z okazji Dnia Kobiet specjalnie dla 
wszystkich mieszkanek naszej gminy z koncertem 
swoich największych przebojów wystąpił znany z 
telewizyjnego programu „Must Be the Music” 
zespół THE SATURNBAND. Licznie przybyłe 
Panie niezależnie od ilości wiosen znakomicie 
bawiły się przy muzyce disco-polo. Były hity, 
wspólne śpiewanie a na koniec bisy. Aby dopełnić 
tradycji tychowskiego Dnia Kobiet, wszystkie 
obecne na koncercie Panie obdarowane zostały 
wiosennymi prymulkami.

Dzień Kobiet
5 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
Gminy w Tychowie odbyło się spotkanie 
poświęcone realizacji zadań Terenowej Rady 
do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy 
Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego w 
zakresie oceny stanu wykonywania kary 
ograniczenia wolności i pracy społecznie 
użytecznej w obszarze właściwości Sądu 
Okręgowego w Koszalinie oraz ustalenia 
potrzeb dla prawidłowego wykonywania kar 
oraz środków zabezpieczających.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady 
oraz zaproszeni goście: przedstawiciele 
samorządu, prezydenci, starostowie, 
burmistrzowie, wójtowie oraz dyrektorzy 
zakładów karnych i aresztów śledczych 
podległych Okręgowemu Inspektoratowi 
S ł u ż b y  Wi ę z i e n n e j  w  K o s z a l i n i e .
Spotkanie otworzyła Pani Burmistrz Tychowa 
Elżbieta Gumińska–Wasiak, członek 
Terenowej Rady do Spraw Społecznej 
Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu 
Koszalińskiego SSO, która po przywitaniu 
gości w nowo oddanej do użytku Sali 
Widowiskowej GOK i przedstawieniu celu 
spotkania się przekazała głos Pani 
Przewodniczącej Ewie Dikolenko, która 
przedstawiła zadania i cele Rady oraz stopień 
ich realizacji, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania wolnościowej kary ograniczenia 
wolności w celu zmniejszenia przeludnienia 
jednostek penitencjarnych.
Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w 
Koszalinie SSO Bogdan Lewandowski zabrał 
głos na temat struktury orzekanych kar 
ograniczenia wolności oraz projektowanych 
zmian przepisów w tym zakresie. Omówił 
szeroko projektowane zmiany w zakresie 
przepisów prawa karnego, które wejdą w życie 
w dniu 1 lipca 2015 r. Podstawowymi karami 
będą kary ograniczenia wolności i rodzi się 
potrzeba stworzenia warunków do realizacji 
tych kar.
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w 
Koszalinie Pan płk Krzysztof Olkowicz 
przedstawił prezentację dot.: liczby skazanych 
przez sądy I instancji, rodzajów orzekanych kar 
w okresie 2002-2010, wymiaru kar 
pozbawienia wolności orzekanych w sądach I 
instancji w latach 2003-2010, orzeczeń sądów 
skutkujących pozbawieniem wolności w roku 
2008 i latach kolejnych, wskaźnika prizonizacji 
w Unii Europejskiej, kary ograniczenia 
wolności orzeczonej w sądach rejonowych w 
2010. 
Określił zakres, w jakim polityka karna 
zastąpiła funkcję opiekuńczo-socjalną państwa, 
podając przykłady orzeczeń. Przypomniał, że 

Terenowa Rada miała być formą współpracy 
między sądem a samorządem. Podkreślił, że 
dzisiejsze spotkanie jest kolejną próbą 
zacieśnienia współpracy między sądami a 
samorządami.
Pani  Przewodnicząca I I I  Wydziału  
Penitencjarnego Sądu Okręgowego w 
Koszalinie SSO Elżbieta Witkowska 
przedstawiła zasady oraz dane statystyczne 
dotyczące działania Systemu Dozoru 
Elektronicznego przez Sąd Okręgowy w 
Koszalinie w odniesieniu do statystyk 
ogólnopolskich. SDE w Okręgu Koszalińskim 
wprowadzono 2 lata temu. Wydział 
Penitencjarny Sądu Okręgowego w Koszalinie 
jest jednym z największych wydziałów w 
Polsce. 70% są oto dozory udzielone skazanym, 
przy 30% odmów z powodu: warunków 
technicznych, wyrażenia zgody wszystkich 
osób zamieszkujących lokal, przekroczenia 
okresu roku pozbawienia wolności, czy 
wywiadu środowiskowego. 
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania w 
asyście „radzieckich sałdatów” udali się do 
Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu 
Śledczego w Koszalinie, gdzie zwiedzili 
Oddział Zewnętrzny oraz historyczne 
poradzieckie bunkry atomowe.  

Terenowa Rada do Spraw Społecznej
Readaptacji i Pomocy Skazanym
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Dzień Kobiet w Słoninie
8 marca w świetlicy wiejskiej w Słoninie obyła się 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet, na którą zaproszone 
zostały wszystkie mieszkanki tej miejscowości. 
Wśród nich mieliśmy również ogromną przyjemność 
gościć Radną Panią Annę Chmielewską. Przybyłe 
panie obejrzały przedstawienie w wykonaniu dzieci ze 
świetlicy. Przy symbolicznej lampce szampana 
wzniesiony został toast za wszystkie panie z okazji ich 
święta. Chłopcy wręczyli wszystkim kobietom 
kwiatka oraz przygotowane wcześniej laurki. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a na 
wszystkich zgromadzonych czekał  słodki 
poczęstunek.

Dzień Kobiet 
w Trzebiszynie
8 marca w świetlicy w Trzebiszynie mieszkanki 
tej miejscowości zorganizowały sobie wieczorek 
z okazji Dnia Kobiet. Panie przygotowały 
mnóstwo smakołyków. Była symboliczna lampka 
szampana oraz tradycyjne życzenia. Całą imprezę 
uświetnił występ pana Wiktora Rakoczego, który 
został zaproszony wraz z żoną. Wszystkie panie 
wspólnie z panem Wiktorem śpiewały pieśni 
biesiadne. Atmosfera była bardzo miła, a 
uroczystość trwała do późnych godzin.

Dzień Kobiet 
w Warninie
8 marca w świetlicy w Warninie odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet, na którą 
zaproszono wszys tk ie  mieszkanki  te j  
miejscowości. Panowie przybyłym paniom 
złożyli życzenia z okazji ich święta i podarowali 
kwiaty. Atmosfera była bardzo ciepła i wszyscy 
zgromadzeni miło spędzili czas.

Wpływowa
i przedsiębiorcza!

W sobotnio-niedzielnym (8-9 
m a r c a )  w y d a n i u  G ł o s u  
Koszalińskiego ukazał się 
artykuł pn. „Kobiety mają 
moc!”. Przedstawiono w nim 
subiektywne zestawienie 
d z i e s i ę c i u  n a j b a r d z i e j  
p r z e d s i ę b i o r c z y c h  i  
wpływowych kobiet z naszego 
regionu. Listę otworzyła Pani 
D o k t o r  E l ż b i e t a  Z i n k e  
ordynator Oddziału Kardiologii 
w Szpitalu Wojewódzkim w 
Koszalinie. 2 miejsce należy do 
Burmistrz Tychowa Pani 
Elżbiety Gumińskiej-Wasiak. 
Zaraz za Panią Burmistrz 
znalazły się takie Panie jak: 
Grażyna Bielawska-Cieśla 
Prezes Energetyki Cieplnej w 
Koszalinie, Grażyna Anna 
Sztark Senator RP, Teresa 
Żurowska Radca Prawny, Olga 
Roszak-Pezała Wójt gminy 
Mielno, Marzena Sutryk 
d z i e n n i k a r k a ,  D o r o t a  
Chrzanowska Przewodnicząca 
Rady Powiatu Szczecinek, 
Urszula Ptak Przewodnicząca 
rady Miejskiej w Złocieńcu, 
Anna Mieczkowska Członek 
Z a r z ą d u  Wo j e w ó d z t w a  
Z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o .         
Mimo, że Redakcja Głosu na 
wstępie nadmieniła, że to ocena 
subiektywna cieszymy się, że 
nasza Pani Burmistrz znalazła 
się na tak wysokiej pozycji w 
tym zestawieniu.Wszystkim 
Paniom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Nowe zakupy 
na świetlicach

W  m a r c u  n a j b a r d z i e j  
potrzebujące świetlice naszej 
gminy: Słonino, Smęcino, 
Pobądz, Sadkowo, Kowalki 
wyposażone zostały w nowe 
stoliki oraz krzesełka. Łącznie 
zakupiono 16 stołów oraz 90 
krzesełek. Już wkrótce świetlice 
wzbogacą się o nowe zestawy 
komputerowe finansowane z 
projektu realizowanego przez  
Związek Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na 
terenie gmin zrzeszonych w 
Związku Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty”.
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Wielkanocna Pisanka

Gminny  Ośrodek   Kultury   w   Tychowie  z 
okazji  Świąt  Wielkanocnych organizuje  
k o n k u r s  p l a s t y c z n y  p t .  „ P i s a n k a  
Wielkanocna”.  Pisanki  wezmą  udział   w  
wystawie zorganizowanej w sali Biblioteki 
Publicznej gminy Tychowo. 
Konkurs skierowany jest do dwóch grup 
odbiorców:
I GRUPA: dzieci i młodzież szkolna
Kat. 1 – Przedszkole / Zerówka
Kat. 2 – uczniowie klas I-III
Kat. 3 – uczniowie klas IV-VI 
Kat. 4 - uczniowie Gimnazjum  
II GRUPA: dorośli mieszkańcy Gminy 
Tychowo 
W konkursie mogą wziąć udział jedynie 
pisanki wykonane techniką dowolną na 
tradycyjnym materiale – jajko bądź 
wydmuszka. Prace winny być opatrzone 
metryczką zawierającą poszczególną GRUPĘ, 
imię i nazwisko autora oraz:
- poszczególną kategorię, nazwę szkoły ( I 
GRUPA )
- miejscowość i tel. kontaktowy ( II GRUPA ) 
Prace należy złożyć  do 11 kwietnia 2014 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.
Autorzy najlepszych pisanek zostaną 
nagrodzeni. Zachęcamy wszystkich do 
wzięcia udziału w konkursie.

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie, informuje, iż z 
uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne 
dużo wcześniej niż w poprzednich latach 
pracownicy Ośrodka rozpoczęli usuwanie 
śmieci leżących na poboczach dróg.  
Rozpoczęto jak zwykle od głównych dróg 
dojazdowych do gminy czyli od dróg 
wojewódzkich Nr 167 i 169 prowadzących z 
Koszalina i z Białogardu do Tychowa. Śmieci 
jak każdego roku w rowach przydrożnych 
było sporo. Taka ilość zbieranych codziennie 
- przez kilka tygodni - śmieci nie zaskoczyła 
pracowników Ośrodka. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że Państwo, którzy nie mają 
na co dzień do czynienia z pracą o takim 
charakterze nie przypuszczają nawet ile 
śmieci znajduje się przy drogach. Dlatego ze 
w z g l ę d u  n a  C z y t e l n i k ó w  Wi e ś c i  
Tychowskich załączamy zdjęcia, na których 
prezentujemy ich masę. Przypuszczamy 
bowiem, że nikt z Państwa nie uwierzyłby 

3  gdyby usłyszał, że zebrano 34 m  
nieczystości stałych (śmieci) wyrzuconych 
przy drogach przez jeden okres  zimowy. 
Co do ilości śmieci leżących w rowach z 
pewnością spory w tym udział kierujących i 
pasażerów przejeżdżających pojazdów, 
trudno jednak logicznie uzasadnić skąd biorą 

się w rowach worki z odpadami 
komunalnymi (kuchennymi) części 
pojazdów zderzaki i opony lub worki 
używanych pampersów. GOSiGK 
Tychowo.

ŚMIECI W ROWACH

KONKURS PLASTYCZNY GOK 
ROZSTRZYGNIĘTY
25 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie  
rozstrzygnięty został konkurs  pt.: „Wiosna. Ach to Ty!” 
skierowany do dzieci i młodzieży uczestniczącej w 
zajęciach świetlicowych na terenie gminy Tychowo. Po 
dokonaniu przeglądu i oceny prac komisja powołana 
przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tychowie postanowiła przyznać nagrody w 
następujących kategoriach: Przedszkole: I m-ce Michał 
Misiak- Sadkowo, II m-ce Martyna Szczepanik- 
Tychowo, III m-ce Maja Różańska- Słonino. 
Wyróżnienie otrzymali: Jakub Barucha- Sadkowo, 
Paweł Adamczyk- Kowalki, Marek Gałan- Warnino. W 
kategorii uczniowie klas I-III m-ce I Jakub 
Strzałkowski-Słonino, m-ce II Jakub Patyk- Warnino,     
m-ce III Wiktoria Nowak- Trzebiszyn. Wyróżnienie 
otrzymali: Kamil Cygan- Słonino, Kornelia 
Leszczyńska- Dobrowo, Honorata Walczak- Kikowo, 
Klaudia Peplińska- Kikowo, Jakub Gałecki- Warnino. 
W kategorii uczniowie klas IV-VI m-ce I Paulina 
Tereszcyn- Pobądz, m-ce II Wiktoria Świątczak- 
Tychowo, m-ce III ex aequo: Kinga Hyjek- Sadkowo, 
Dominika Galasińska- Kikowo. Wyróżnienie 
otrzymały: Oliwia Jeremicz- Trzebiszyn, Zuzia 
Podstawska- Tychowo. W kategorii uczniowie 
gimnazjum: m-ce I Natalia Podstawska- Tychowo, m-
ce II Lucyna Król- Pobądz, m-ce III Klaudia 
Jączkowska- Trzebiszyn. Wyróżnienie otrzymał Filip 
Tereszczyn-Pobądz. Wyróżnienie poza konkursem 
otrzymali również Bogumiła, Paweł i Tymoteusz 
Budniewscy ze Słonina. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy.

DOBROWO

Sołtys sołectwa Dobrowo w raz z Radą Sołecką zwracają się z uprzejmą 
prośbą do mieszkańców wsi o dbałość o swoje obejścia, a jeśli to możliwe 
tworzenie rzeczy, ogrodów itp. o niecodziennym wyglądzie. Jak również, 
prosimy o nie zanieczyszczanie sąsiedztwa, w którym żyjemy. 
Z podziękowaniem Sołtys Sołectwa Dobrowo Maria Stelmach

***
W Dobrowie odrestauro-
wano dwie studnie, które 
na dzień dzisiejszy nie 
posiadają badania wody 
tym samym woda nie 
służy do spożycia, ale 
można ją używać do 
podlewania ogródków, 
prania, odświeżenia się w 
podróży itd. Przy pomocy 
mieszkańców i funduszu 
sołeckiego teren wokół 
studni zagospodarujemy, 
a  s a m y m  s t u d n i o m  
nadamy dawny   wygląd, 
k t ó r y  w p ł y n i e  n a  
wizerunek wsi. Prosimy 
mieszkańców o pomysły i 
pomoc w zagospodaro-
waniu. 

Sołtys sołectwa Dobrowo 
Maria Selmach.
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28 lutego w świetlicy w Trzebiszynie 
zorganizowano dla dzieci i młodzieży 
„Podchody”. Wszyscy uczestnicy tworzyli 
jedną grupę „piratów” i warz z flaga piratów 
wyruszyli na poszukiwanie skarbów. 
Zadaniem „piratów” było odnalezienie 
dziewięciu miejsc, w których znajdowały się 
zagadki przybliżające ich do odnalezienia 
skarbu ukrytego w srebrnym sezamie. Po 
długich poszukiwaniach skarb został 
odnaleziony, a piraci zaczęli świętować swój 
sukces przy ognisku. 

Ferie Zimowe w świetlicach
22 lutego dzieci ze świetlicy w Słoninie wraz z 
opiekunem wykonywali prace porządkowe na 
pobliskim placu zabaw a także sprzątali na terenie 
całej wioski. Dzieci były bardzo zadowolone ze 
swoich działań. W przerwach na odpoczynek każdy 
mógł przekąsić coś słodkiego. Natomiast po 
z a k o ń c z o n y c h  p r a c a c h  p o r z ą d k o w y c h  
zorganizowane zostało ognisko podczas, którego 
wszyscy świetnie się bawili.  

Podczas ferii zimowych w Warninie 
niedaleko placu zabaw zorganizowane 
zostało ognisko na które przybyły dzieci i 
młodzież z Warnina oraz okolic. Oprócz 
pieczenia kiełbasek zorganizowane zostały 
różnego rodzaju zabawy. Ponadto odbył się 
dzień sportu podczas którego uczestnicy 
zmagali się w różnych konkurencjach 
sportowych. W międzyczasie na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek. 

27 lutego w świetlicy wiejskiej w Pobądzu odbył 
się bal przebierańców. W zabawie mogły 
uczestniczyć wszystkie dzieci i młodzież z 
Pobądza oraz okolic. Dla dzieci przygotowano 
wiele zabaw m.in. taniec z balonem, kalambury, 
taniec na gazecie oraz wiele innych. Wszyscy 
obecni świetnie się bawili a przebierańcy pięknie 
prezentowali się w swoich strojach. W trakcie 
zabawy uczestnicy mogli częstować się 
pysznościami zakupionymi na tą zabawę.

 W dniach 24/25 lutego w świetlicy wiejskiej 
„Pod Dębami” w Dobrowie odbył się 
„Otwarty Turniej Tenisa Stołowego”. Na 
imprezę przybyły dzieci i młodzież z 
Dobrowa oraz okolic. Zainteresowanie było 
bardzo duże . Uczestników podzielono na 3 
grupy: dzieci ze szkoły podstawowej, 
młodzież z gimnazjum oraz młodzież ze 
szkoły ponadgimnazjalnej. W grupach grał 
„każdy z każdym” i w ten sposób wyłoniono 
zwycięzcę. Rywalizacja była bardzo zacięta. 
Na koniec zawodów wszyscy uczestnicy 
zasiedli do wspólnej biesiady przy ognisku. 
Ponadto dla wszystkich zorganizowany został 
słodki poczęstunek.

Podobne imprezy odbywały się również 
na pozostałych świetlicach w naszej gminie.
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 Wiosna, 
Ach to Ty                                                         

21 marca powitaliśmy 
wiosnę w Pobądzu. Jednym 
z polskich zwyczajów 
związanym z nadejściem 
w i o s n y  j e s t  t o p i e n i e  
M a r z a n n y - k u k ł y  
s y m b o l i z u j ą c e j  z i m ę .  
Zwyczaj topienia Marzanny, 
k t ó r e g o  c e l e m  b y ł o  
p r z e p ę d z e n i e  z i m y ,  
przywołanie wiosny. Dzieci 
wykonały na zajęciach w 
świetlicy Marzanny, które 
były przepiękne i kolorowe. 
O godz. 15.00 pod opieką 
dorosłych dzieci wyruszyły   
w orszaku wiosennym do 
pobliskiej rzeki, gdzie 
najpierw spalono Marzanny, 
a następnie wrzucono do 
rzeki. Wszyscy wrócili 
szczęśliwie na plac zabaw, 
gdzie czekało ognisko z 
pieczonymi ziemniaczkami, 
przy którym biesiadowano 
do  samego  wieczora .  
Zabawa sprawiła wielką 
frajdę dzieciom. Wiosna 
przyszła do nas z hukiem, 
bowiem przywitała nas 
pierwszą "wiosenną burzą"  

Również 21 marca w świetlicy wiejskiej w 
Kowalkach odbyło się ognisko z okazji   
pierwszego dnia wiosny. W dniu tym dzieci 
pożegnały zimę, a radośnie przywitały wiosnę 
topiąc w pobliskiej rzece „marzannę” przez 
siebie wcześniej wykonaną. Po powrocie 
czekało na nich przygotowane ognisko, przy 
którym dzieci wraz z opiekunem mogły upiec 
pyszne kiełbaski. Wszyscy świetnie się bawili a 
na twarzach dzieci gościł uśmiech. 

W świetlicy wiejskiej „Pod dębami” w  Dobrowie 
podczas ferii zimowych odbyła się realizacja projektu 
pn.: „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” 
dofinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. 
Założeniem projektu było przede wszystkim pomoc 
osobom starszym i schorowanym. W ciągu dwóch 
tygodni dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie 
pomagała osobom starszym w codziennych pracach tj. 
pomoc w zakupach, pomoc w przygotowaniu posiłku, 
sprzątanie mieszkań, przygotowanie oraz dostarczenie 
opału a także prace porządkowe na terenie posesji. 
Ponadto dla podopiecznych projektu w świetlicy 
zorganizowane zostały „popołudnia z poezją” podczas, 
których dzieci czytały wybrane fragmenty z literatury a 
także wystawiały przedstawienia. Zorganizowane 
zostały również spotkania z artystą Panem Wiktorem 
Rakoczym, który  zaprezentował  wszystkim 
zgromadzonym utwory wielkich artystów takich jak: 
Czesław Niemen, Marek Grechuta czy Leonard Cohen  a 
także utwory własnego autorstwa. Podczas realizacji 
projektu dla dzieci zorganizowano również zajęcia 
wypoczynkowe. Składam serdeczne podziękowania dla 
Pań oraz dzieci biorących udział w realizacji projektu, 
zespołowi „Dobrowianki” za pomoc udzielaną w czasie 

Podziękowania

Serdeczne  podz iękowan ia  d l a  
mieszkańców Słonina za zakup stołu do 
t en i sa  s to łowego  o raz  f i rmie  
„Provident” za przekazanie prezentów 
na miejscową świetlicę składa 
opiekunka świetlicy z dziećmi.

Opiekunka oraz dzieci ze świetlicy „Pod 
dębami” w Dobrowie również dziękują 
firmie „Provident” za wspaniałe 
prezenty (zabawki, artykuły szkolne).

Pożyteczne ferie 2014 w Dobrowie

trwania projektu, Panu Wiktorowi 
Rakoczemu za poświęcony czas i 
wspaniałą oprawę muzyczną oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji projektu. 
Małgorzata Jagodzińska.

Pożegnanie zimy 
w świetlicy w Kowalkach
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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 :

2. Wysokość wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego dla poszczególnych nieruchomości przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli z pkt.  1.
3. Wysokość wadium dla poszczególnych nieruchomości przedstawiono w kolumnie nr 6 tabeli z pkt. 1.
4. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu zostaną wydzierżawione na okres 3 lat.
5. Czynsz dzierżawny podlega aktualizacji corocznie o stopień inflacji.
6. Termin wnoszenia opłat – 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.
7. Otwarcie części jawnej przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie -termin i godzina przetarg  zostały określone w 

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

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

pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia wadium).
14. Z warunkami przetargu można zapoznać się do dnia 10 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie, w godz. 8.00 – 15.00 w pokoju nr 17
15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- w terminie do dnia 10 kwietnia 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 10 kwietnia 2014 r. do godz. 15 . Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem „pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę części działki nr …..”(należy wpisać numer działki z tabeli z pkt. 
1).
16. 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,
16. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
17. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
18. Osobie, która wycofa się z przetargu przed jego otwarciem wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
19. Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zostanie niezwłocznie po przetargu zwrócone.
20. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet części czynszu dzierżawnego. 
21. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, Burmistrz Tychowa odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone 
wadium ulegnie przepadkowi.
22. 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.

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

1 2 3 4 5 6 7

Lp. Położenie nieruchomości Położenie przedmiotu

dzierżawy nieruchomości 

Przeznaczenie

nieruchomości

Wywoławcza

wysokość

miesięcznego

czynszu
dzierżawnego

Wysokość wadium [zł] Termin przetargu:

1. Obr.001 miasto Tychowo część działki nr 

565/123, o pow. 0,0667 ha 

KW nr KO1B/00029035/8

Obr.001 miasto Tychowo 

część działki  nr 565/123, o 

pow. 0,0001 ha. oznaczona na 

załączniku nr 1

ustawienie 1 szt.

pojemnika na

odzież używaną 

15,00 zł+ 23 %

VAT

2,50 15 kwietnia 2014 r.
godz. 9.00

2. Obr.001 miasto Tychowo część działki  nr

224/14,o pow. 0,0893 ha. 

KW nr KO1B/00016870/9

Obr.001 miasto Tychowo 

część działki  nr 224/14,o pow.

0,0001 ha. oznaczona na 

załączniku nr 2

ustawienie 1 szt.

pojemnika na

odzież używaną

15,00 zł+ 23 %

VAT

2,50 15 kwietnia 2014 r.

godz. 9.30

3. Obr.001 miasto Tychowo część działki  nr

361,o pow. 0,71 ha. KW nr 

KO1B/00016870/9

Obr.001 miasto Tychowo 

część działki  nr 361,o pow. 

0,0001 ha. oznaczona na 

załączniku nr 3

ustawienie 1 szt.

pojemnika na

odzież używaną

15,00 zł+ 23 %

VAT

2,50 15 kwietnia 2014 r.

godz. 10.00

4. Obr.033 Dobrowo część działki nr 171,o 

pow. 0,9011 ha. 

KW nr KO1B/00027517/7

Obr.033 Dobrowo część 

działki nr 171,o pow. 0,0001 

ha. oznaczona na załączniku nr

4

ustawienie 1 szt.

pojemnika na

odzież używaną

15,00 zł+ 23 %

VAT

2,50 15 kwietnia 2014 r.

godz. 10.30

5. Obr.033 Dobrowo część działki  nr 311,o 

pow. 0,0621 ha.

KW nr KO1B/00027517/7 5

Obr.033 Dobrowo część 

działki  nr 311,o pow. 0,0001 

ha. oznaczona na załączniku nr

5

ustawienie 1 szt.

pojemnika na

odzież używaną

15,00 zł+ 23 %

VAT

2,50 15 kwietnia 2014 r.

godz. 11.00

6 Obr.034 Słonino część działki  nr: 5/3/0,o 

pow. 0,1252 ha. 

KW Nr 22284.

Obr.034 Słonino część działki  

nr: 5/30,o pow. 0,0001 ha. 

oznaczona na załączniku nr 6

ustawienie 1 szt.

pojemnika na

odzież używaną

15,00 zł+ 23 %

VAT 

2,50 15 kwietnia 2014 r.

godz. 11.30
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Konkurs "Przedsiębiorcza Kobieta 
Wiejska" roku 2014

Plebiscyt ma na celu podkreślenie roli i wkładu kobiet 
wiejski na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Zadaniem plebiscytu jest prezentacja tych rolniczek, 
mieszkanek wsi, które swoim działaniem przyczyniają się 
do wzrostu innowacyjności w gospodarstwach, ochrony 
środowiska, osiągają sukcesy na rynku, swoją wiedzą i 
doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi.
Czytelnicy miesięcznika Echo Zachodnio-pomorskiej Wsi 
oraz odwiedzający stronę www.zir.pl co miesiąc będą 
wybierać Przedsiębiorczą Kobietę Wiejską, a następnie 
spośród laureatek z każdego miesiąca zostanie wybrana 
Przedsiębiorczą Kobietę Wiejską Roku 2014.Zgłoszenia 
kandydatek do tytułu "Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska" 
dokonuje się za pomocą ankiety zgłoszeniowej.
Ankiety wraz ze zdjęciem kandydatki należy przesyłać na 
adres:
Zachodniopomorska Izba Rolnicza, ul. Smolańska 4, 70-
026 Szczecin lub na adres mailowy izba@zir.pl.
Wypełniona ankieta musi być czytelnie podpisana i 
zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu 
możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia.
Laureatką tytułu Przedsiębiorczej Kobiety Wiejskiej 
danego miesiąc a zostanie kandydatka, która otrzyma 
największą ilość głosów internautów w danym miesiącu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 91 484 40 72 lub 94 346 05 14 od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 8.00 - 16.00 . Zapraszamy do udziału w 
Plebiscycie wszystkie Panie, które chciałyby poszczycić się 
swoją pracą i osiągnięciami.

PRZEDSIĘBIORCZĄ KOBIETĄ WIEJSKĄ 
MIESIĄCA STYCZEŃ ZOSTAŁA Anna Chmielewska 

mieszka w Bukówku. Od 
2007 pełniła funkcję sołtysa 
sołectwa Bukówko. Niestety 
z przyczyn zdrowotnych 
musiała rezygnować z tej 
funkcji.
Pani Ania jest Radną Gminy 
Tychowo (drugą kadencję) - 
pe łni  funkcję przewo-
dniczącej Komisji Mienia, 
Budże tu ,  Ro ln ic twa  i  
Leśnictwa, jest również 
Prezesem Ludowego Klubu 
S p o r t o w e g o  " G r a f "  
Bukówko klasy okręgowej. 
Oprócz tego obejmuje 
s t a n o w i s k o  P r e z e s a  
"Caritas" Parafii Dobrowo 
(od 2008 roku) oraz jest 
członkiem Komisji oceny 
wniosków w Mieleńskiej 
Lokalnej Grupie Rybackiej 
w Sarbinowie.
P a n i  A n n a  z a  s w o j ą  
działalność została wiele 
razy wyróżniona, między 

innymi:
brązową odznaką Minister Sportu "ZA ZASŁUGI DLA 
SPORTU" w listopadzie 2012 roku, odznaczeniem 
Prezydium Rady Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS 
w Szczecinie "ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA LZS" za 
wkład w rozwój kultury fizycznej i turystyki w środowisku 
wiejskim we wrześniu 2012 roku, "SREBRNĄ ODZNAKĄ 
HONOROWĄ" przez Koszaliński Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej w listopadzie 2013 roku.
Oprócz tych wszystkich tak ważnych wyróżnień posiada 
liczne statuetki, puchary, podziękowania, dyplomy, 
wyróżnienia. Swoją postawą pokazuje jak ważne jest 
angażowanie się w sprawy innych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 
 

 

 

Biuro Projektu: NIEPEŁNOSPRAWNI, ALE PRACUJĄCY! 

ul. Sienkiewicza 10, pok.108, 78-100 Kołobrzeg 

Tel. 94 717 90 50/ 506 673 799 

 
 

Realizator projektu: Kompass Consulting Maciej Buczkowski ul. Gęsia 5 60-106 Poznań  tel. 61 843 43 43 www.kompass-consulting.pl  

Partner: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego  ul. Strzelecka 27/8 61-846 Poznań tel. 61 642 94 46 www.firs.org.pl 

Jesteś osobą niepełnosprawną? 

Szukasz pracy? 

Chcesz zostać kucharzem? Informatykiem? Florystą?......... 

Kursy są zbyt drogie? 

Nie wiesz gdzie ich szukać? 

 

NIC STRACONEGO! 

Tylko kilka kroków dzieli Cię od spełnienia marzeń: 

1. Przyjdź do nas 

2. Wybierz kurs 

3. My go zorganizujemy i za niego zapłacimy 

4. Po kursie zapewnimy Ci 3 miesiące PŁATNEJ praktyki 

5. Na koniec znajdziemy dla Ciebie pracę! 

 

Nie trać czasu! 

Zapisz się już dzisiaj i znajdź z nami swoją 

wymarzoną pracę! 

NIEPEŁNOSPRAWNI, ALE PRACUJĄCY! 

NIC CIĘ TO NIE KOSZTUJE! 

To my zapłacimy za Twój dojazd na zajęcia i za wyżywienie! 

Wystarczy, że: 

- jesteś niepełnosprawny 

- nie pracujesz 

- masz 15-64 lata (lub więcej) 

- mieszkasz w jednej z gmin:  miasto Białogard, Białogard, Tychowo, Grzmiąca,  

Barwice, Szczecinek, Sianów, Polanów, Radowo Małe, Przybiernów, Warnice, 

Bielice, Pyrzyce, Przelewice, Lipiany, Bierzwnik, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, 

Mieszkowice 

KONTAKT 

Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 10, pok. 108, 78-100 Kołobrzeg, 

Tel.: 94 717 90 50, kom. +48 506 673 799 

e-mail: m.jablonska@kompass-consulting.pl 

Wybory Sołtysów
18 marca w Smęcinie odbyło się zebranie wiejskie. Po zakończeniu 
kadencji odbyły się wybory sołtysa. Po raz trzeci wybrano Panią Halinę 
Wąsowską. Pani sołtys gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy.
***
Natomiast 19 marca w Słoninie na zebraniu wiejskim wybrano nowego 
sołtysa- Pana Grzegorza Sikorskiego. Nowemu sołtysowi gratulujemy i 
życzymy powodzenia, a poprzedniej Pani sołtys Katarzynie Wrzesińskiej 
dziękujemy za dotychczasową pracę.
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120 sekund zabrakło do Finału
UKS ,, Dąbek” przy Gminnym Przedszkolu ,, Dąbowa 
Chatka” w Tychowie po raz pierwszy uczestniczył, w 
corocznym Turnieju Halowym  Piłki Nożnej dla dzieci 
im. Stanisława Figasa w Koszalinie. Impreza odbywała 
się w czasie ferii zimowych. W Turnieju UKS ,, Dąbek’’ 
reprezentowały dwie drużyny: 1 młodszych-
przedszkolaki i uczniowie klas I, II i III którzy w fazie 
grupowej grali  z UKS Niemnica wynik 0-0 z Olimpią 
Brzeżno 0-0 z Gwardią III Koszalin  0-3, oraz 
Sianowską Akademią Sportu 0-2 młodzi piłkarze zajęli 
trzecie miejsce w grupie i nie zakwalifikowali się do 
półfinału.2 starszych- starsi  uczniowie kl.V i VI w 
pierwszym turnieju pokonali  UKS Niemnice 2-1, 
Wiekowiankę Wiekowo 1-0 i przegrali Akademią 
Piłkarską z Kołobrzegu 3-0, zajeli  drugie miejsce i 
awansowali do półfinału. W półfinale spotkali  z Unią 
Białogard którą pokonali 1-0, z Darłowią Darłowo 0-0 i 
w meczy o awans do finału z Bałtykiem Koszalin  gdzie 
do ostatnich 120 sekund prowadziliśmy 2-0 , ostatecznie 
przegraliśmy 2-4. Opiekunowie Robert Radziuk  z Anną 
Gołuchowską w imieniu dzieci składają podziękowanie 
Kierownikowi GOSiGK w Tychowie Lechowi 
Chodynieckiemu za udostępnienie bezpłatnie autobusu 
na zawody i na basen. 

1 marca br. w hali sportowej  w Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Tychowie, 
odbył się turniej piłkarski o puchar Burmistrza Tychowa .

Halowy Turniej  „Oldbojów” o Puchar Burmistrza Tychowa

Kolejność końcowa :

Wyróżnienia indywidualne: 
- Najlepszy zawodnik - Mariusz  Mucha - Oldboje „Bokowina”  Wałcz
- Najlepszy bramkarz  - Maciej Marcinkiewicz - Oldboje „Szczęsny” Połczyn  
Zdrój
- Najlepszy strzelec – Marek Chmura - Oldboje „Szczęsny” Połczyn  Zdrój- 
11 bramek.
Organizatorzy  turnieju : Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej 
w Tychowie       i klub sportowy  „Jesion-Trans Oldboje” Tychowo dziękują  
Pani Dyrektor Gimnazjum w Tychowie- Józefie Pawłowicz za udostępnienie  
hali. Turniej sędziował Pan Wojciech Jankowski z Białogardu, któremu 
organizatorzy i zespoły składają serdeczne podziękowania. Turniej 
zakończono wspólny obiadem w restauracji  ”Jutrzenka”

Nazwa drużyny

OLDBOJE „SZCZĘSNY” POŁCZYN  ZDRÓJ
OLDBOJE „BOKOWINA” WAŁCZ
OLDBOJE „ISKRA” BIAŁOGARD

„OLDBOJE”  II  TYCHOWO„
OLDBOJE”  I TYCHOWO

Miejsce
I
II
III
IV
V

Ilość zdobytych punktów

12
6
5
4
1

17/18 marca 2014r. w Dobrowie i Tychowie odbyło się szkolenie z zakresu 
obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności 
niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez 
Internet w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na 
terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W 

szkoleniu uczestniczyło 
łącznie 60 osób, a na 
z a k o ń c z e n i e  k a ż d y  
u c z e s t n i k  o t r z y m a ł  
świadectwo ukończenia 
kursu.  

Szkolenie komputerowe
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Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
LKS „Graf” Bukówko
Dnia 21 marca 2014 roku odbyło się zebranie  
sprawozdawczo – wyborcze  LKS „Graf” Bukówko, 
którego wybrani zostali:
Prezesem – Anna Chmielewska
V-ce Prezesem Piotr Głusek
Sekretarzem – Jacek Chmielewski
Skarbnikiem – Sławomir Wąsacz
Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Jerzy Rybak
Członek  -  Mariusz Kilian
Członek  -  Mirosław Głusek
W zebraniu uczestniczyli członkowie klubu oraz 
zaproszeni goście:                                                         
Pani Elżbieta Gumińska-Wasiak – Burmistrz 
Tychowa, Pan Bronisław Gajewski – 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie, Pan 
Grzegorz Maciejasz – Prezes KOZPN,  Pan 
Krzysztof Bagiński – Przewodniczący Rady 
Powiatowego Zrzeszenia LZS

Mistrzostwa Powiatu w Biegach 
Przełajowych Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów „Tychowo 2014 ”
Organizatorzy: 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Białogardzie oraz Gminny Ośrodek Sportu 
i Gospodarki Komunalnej w Tychowie, zapraszają 
na mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych, które 

00  
odbędą się  4 kwietnia /piątek/ 2014r. o godz.10 na 
stadionie miejskim w Tychowie.

Kolejny Turniej w Lidze Orlików
005 kwietnia/sobota/ br. o godz.12  na 

„Orliku 2012” w Dobrowie, 
odbędzie się kolejny turniej „Ligii 
Orlików” w grupie kołobrzeskiej. 
Gospodarzem turnieju będzie LKS 
„Graf” Bukówku.

1 marca 2014 roku o godz. 13.00  na terenie 
boiska wiejskiego w Bukówku odbyło się 
spotkanie integracyjne pod nazwą'' Ferie na 
sportowo".   Dzieci i młodzież sołectwa  
Bukówko wzięły udział w różnych 
konkurencjach sportowych,  tj.: rzut piłką do 
celu, pokonywanie toru z przeszkodami, 
rzut lotką do tarczy, wyścig na czas.  
Rozegrany został także mecz piłki nożnej z 
udziałem najmłodszych zawodników.                                        
Po zakończonych konkurencjach Pan sołtys 
sołectwa Bukówko wręczył dyplomy i 
upominki dla zwycięzców i najmłodszych 
zawodników , które zostały ufundowane 
przez firmę ,,Chwostek" z Koszalina i Panią 
Agnieszkę  Pon ikwia  ze  S łon ina .                         
Na koniec imprezy wszyscy uczestnicy 
zasiedli przy wspólnym ognisku, gdzie 
każdy został poczęstowany pieczoną 
kiełbaską, napojami i słodyczami.                                                 
W imieniu swoim i Rady Sołeckiej składam 
serdeczne podziękowania dla Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Tychowie za 

ZIMOWISKO  DLA DZIECI
„FERIE NA SPORTOWO" W BUKÓWKU

wsparcie finansowe oraz mieszkańcom 
Bukówka za  pomoc w organizacji 
spotkania. Sołtys  Piotr Klimczak.

13 marca br. na „Orliku2012” w Tychowie odbyły się 
gminne eliminacje w kategorii U- 10 chłopców. W finale 
gminnym SP Tychowo pokonało 8-0 zespół UKS Dąbek 
Tychowo. Oba zespo ły nagrodzono słodkim 
poczęstunkiem ufundowanym przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie.
Skład zwycięskiego zespołu:
Głusek Michał, Rosiak Michał, Gałecki Jakub, Biedny 
Jakub, Dygas Michał, Gałan Paweł, Kosiorski Jakub, 
Kołotniuk Natan, Furmanek Miłosz, Wiktorski 
Sebastian, Farmas Bartosz, Jóźwiak Igor, Stańczak 
Bartosz, Kosiorski Kacper. Trener- Wiesław Ostrysz
Zwycięski zespół  reprezentował gminę Tychowo w 
turnieju Powiatowym 
w kategorii U-10 w Białogardzie w dniu 21.III.2014r. 
Niestety nasi zawodnicy nie zakwalifikowali  się do 
finału wojewódzkiego, który odbędzie się 9 kwietnia w 
Kołobrzegu. Zajęli 2 miejsce. Uzyskując następujące 
wyniki:
Gm. Tychowo – Gm. Karlino 1-1
Gm. Tychowo   - Gm. Białogard 8-0
Gm. Tychowo – Miasto Białogard 0-1  / po samobójczym 
golu Michała Rosiaka w doliczonym czasie gry/
Należy dodać, że Paweł Gałan i Michał Rosiak zostali 
powołani do reprezentacji powiatu na finał wojewódzki.

XIV Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Podobne niepowodzenie uzyskali chłopcy w kategorii  U-12, którzy pokonali Gm. 
Białogard 2-1 i ulegli 1-2 Gm. Karlino.
Skład zespołu:
Szulc Miłosz, Walczak Piotr, Taras Jakub, Kuzyan Bohdan, Witczak Daniel, Biegański 
Adam, Sypek Dominik, Beśka Marcin, Pawlik Michał, Sawosz Jakub. Trener- Paweł 
Drozdowski.
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Burmistrz Tychowa  podaje  do  publicznej  wiadomości
W   Y   K   A   Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego 
przetargu nieograniczonego

art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 656 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomość będącą własnością Gminy Tychowo 
stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną - działkę gruntu nr 
315/2 o powierzchni 0,1291 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0001 
miasto Tychowo Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie 
prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016872/3 Teren działki opisany 
jest w ewidencji gruntów symbolem RV. Na działce zlokalizowany jest 
słup z transformatorem. 
Cenę sprzedaży nieruchomości stanowić będzie kwota 73.800,00 zł 
brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100).
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego opisana jest jako B 3 MN, U teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz B3 a EE – teren stacji 
transformatorowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17,
78-220 Tychowo. Termin składania wniosków upływa z dniem 24 
kwietnia 2014 r.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie, 
stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w 
prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Burmistrz Tychowa

Burmistrz Tychowa  podaje  do  publicznej  wiadomości
W   Y   K   A   Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego 
przetargu nieograniczonego

art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 656 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomość będącą własnością Gminy Tychowo 
stanowiącą nieruchomość gruntową – działkę gruntu nr 138/2 o 
powierzchni 0,0930 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Doble. Dla 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę 
wieczystą nr 17243. Teren działki opisany jest w ewidencji gruntów 
symbolem dr – droga. Nie jest to droga w rozumieniu przepisów o 
drogach publicznych. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość 
w chwili zawarcia umowy notarialnej sprzedaży zostanie obciążona 
służebnością gruntową - przechodu i przejazdu na rzecz 
każdodotychczasowych właścicieli nieruchomości stanowiących 
działki nr 32/4,  156/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Doble.
Cenę sprzedaży nieruchomości stanowić będzie kwota 74.292,00 zł 
brutto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście 
dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).
Dla terenu brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren 
nieruchomości opisany jest jako: drogi pozostałe.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17,
78-220 Tychowo. Termin składania wniosków upływa z dniem 24 
kwietnia 2014 r.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie, 
stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w 
prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. 

Burmistrz Tychowa

W związku z nowym podejściem do finansowania projektów w 
ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Związek 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystąpił do opracowania 
Kontraktu Samorządowego, który integrował będzie wszystkie 
projekty planowane do realizacji przez przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego w 
nowej perspektywie finansowej. Obszarem objętym Kontraktem 
Samorządowym, realizowanym przez Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty są: Miasto i Gmina Kołobrzeg, Miasto i Gmina 
Białogard, Miasto i Gmina Karlino, Miasto i Gmina  Bobolice, 
Miasto i Gmina  Połczyn-Zdrój, Miasto i Gmina  Gościno, Miasto i 
Gmina Tychowo, Miasto i  Gmina Świdwin,  Gmina Dygowo, 
Gmina Biesiekierz, Gmina  Rąbino, Gmina Rymań, Gmina 
Siemyśl, Gmina Sławoborze, Gmina Ustronie Morskie, Gmina 
Brzeżno (ks.gis.parseta.pl).
Ważnymi partnerami w procesie tworzenia Kontraktu 
Samorządowego na wyznaczonym obszarze realizacji Kontraktu 
Samorządowego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są 
organizacje i przedsiębiorcy. Zgodnie z założeniami do Kontraktu 
Samorządowego, projekty przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych wskazane jako komplementarne do projektów 
jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na obszarze 
kontraktu Samorządowego Związku MiG Dorzecza Parsęty, będą 
dodatkowo premiowane w procedurze konkursowej wyboru 
projektów do finansowania.
Pod adresem ankiety.parseta.pl udostępnione zostały ankiety, 
służące do przekazania Państwa potrzeb i proponowanych do 
realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 
2014-2020 na obszarze Kontraktu Samorządowego tworzonego 
przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Wspólne propozycje projektów przyczynią się do stworzenia 
optymalnego programu rozwoju naszego regionu na najbliższe lata, 
czego konsekwencją będzie podnoszenie warunków i jakości życia 
wszystkich mieszkańców tego obszaru. 
Więcej informacji na temat Kontraktu Samorządowego na stronie 
ks.parseta.org.pl i pod nr tel. +48  94  311  35  49 oraz w siedzibie 
biura Związku, przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

 

Dotacje dla MSP i NGO 2014 - 2020

Nie wypalaj traw, bo jest to szkodliwe, 
niebezpieczne i grożą za to kary

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać 
dotkliwe kary finansowe, jeśli   stwierdzi, że doszło do wypalania 
gruntów rolnych przez rolnika. Zakaz wypalania gruntów rolnych 
jest bowiem jedną z norm, której zobowiązani są przestrzegać 
rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe w ramach PROW 2007-2013. Brak ich przestrzegania 
może doprowadzić do zmniejszenia o 3% płatności bezpośrednich, 
płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności na 
zalesianie gruntów rolnych, o które ubiega się rolnik. W przypadku, 
gdy rolnik świadomie wypala grunty rolne całkowita kwota 
należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20%. Jednakże 
na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, 
kierownik biura powiatowego może wydać decyzję o zmniejszeniu 
tej obniżki do wysokości nie mniejszej niż 15% lub zwiększyć ją 
nawet do 100%  należnej kwoty pomocy. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Białogardzie 

Andrzej Adamczewski

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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Sprzedam - kupię  - zamienię

• 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;
• S p r z e d a m  g a r a ż  p r z y  u l .  
Kochanowskiego w Tychowie-pełna 
elektryka (tanio!) kontakt 512  585  
110, 94  340 80 45;
• Kurki, koguty odchowane 9 (13zł.)  i 
11 (15 zł.) tygodniowe.  Z pełnym 
programem szczepień, prosto od 
producenta. Zamawiać:  Tychowo 
sklep Anatol ul. Bobolicka 16  i 
Sadkowo 57   tel. 883-799-677

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

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

RWiK informuje:
Biuro Obsługi Klienta czynne 

w każdy czwartek 
w godz. 7.00-15.00. 

W pozostałe dni tygodnia 
w siedzibie spółki Ustronie 
Miejskie 1 w Białogardzie.

UWAGA!!! 
SALON BODY FIT - OTWARTY

28 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12.00 
odbędzie się otwarcie salonu modelowania 
sylwetki BODY FIT w Tychowie przy ul. 
Bobolickiej 9. W ofercie znajdą Państwo 
m.in. bieżnię w podciśnieniu Vacu, rower w 
podciśnieniu Vacu, masaż relaksacyjny 
całego ciała jak i częściowy, masaż 
gorącymi kamieniami wulkanicznymi oraz 
makijaż. 
Co to jest bieżnia w podciśnieniu Vacu w 
skrócie - to specjalistyczne urządzenie, w 
którym tradycyjna bieżnia otoczona jest 
kapsułą z podciśnieniem. Podciśnienie 
wytwarzane jest przede wszystkim w takich 
miejscach, jak pośladki, uda i brzuch. 
Dzięki efektowi ssania poprawia się 
krążenie krwi, co znacznie przyspiesza 
proces ukrwienia tkanek, a tym samym 
ułatwia spalanie tłuszczu. Wyrównuje się 
także powierzchnia skóry i zmniejsza 
cellulit. Więcej informacji wkrótce.

Sołtys sołectwa Dobrowo zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do zwiedzania wyrzutni rakiet i 
wystawy rzeźb miejscowego rzeźbiarza Zdzisława 
Polka. Miejsce zwiedzania i wystawy: Dobrowo 

PODZIĘKOWANIE:
Serdecznie dziękuję Państwu Kłosowskim z 
Warnina za uprzątnięcie gruzu z zawalonego 
budynku, który szpecił wizerunek wsi. 
Dziękuję za sponsoring w postaci jednej 
wywrotki piasku na potrzeby sołectwa. 
Sołtys Maria Stelmach

ZAPROSZENIE:

KOMUNIKAT  ZARZĄDU  
KOMITETU  NA  RZECZ 

REWITALIZACJI  ZABYTKOWEGO  
KOŚCIOŁA  PARAFIALNEGO  

W  TYCHOWIE

KOMUNIKAT  NR  3  
z  14.03.2014 r.

Przewodniczący Komitetu 
Bronisław Gajewski

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w 
okresie od 15-02-2014 r. do 14-03-2014 r. 
na nasze konto wpłynęły następujące 
kwoty: 
1. 8 wpłat indywidualnych - 600,00 zł
(w tym  2  z  Wrocławia)
2. Wpłaty za pośrednictwem ks. 
Proboszcza -          500,00 zł
3.Kwesta 9-02-2014 r.-       1.820,00 zł
4. Składki członkowskie   -      60,00 zł
5. Odsetki bankowe -       1.882,71 zł

Razem:                              -   4.862,71 zł

Stan konta na dzień 14.03.2014r. -  

Paraf ia  Tychowo otrzyma ła                           
z  M i n i s t e r s t w a  K u l t u r y                           
i Dziedzictwa Narodowego dotację  
na remont Kościoła Parafialnego w 
wysokości 400.000,00 zł.                 

463.378,13 zł

Burmistrz Tychowa 
Elżbieta 

Gumińska - Wasiak

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Bronisław Gajewski

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja” życzą 

 


