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W sobotê 23 sierpnia na boisku w Dobrowie 
odby³ siê ju¿ po raz drugi Lokalny Przegl¹d 
Zespo³ów Ludowych  pn. „Na Dobrowieck¹ 
Nutê”. Impreza rozpoczê³a siê od uroczystego 
otwarcia boiska sportowego. Boisko wiejskie 
zosta³o zmodernizowane i ogrodzone w ramach 
dofinansowania ze œrodków UE PROW 2007-
2013 Dzia³anie Odnowa i Rozwój Wsi.
Przeciêcia wstêgi dokonali: Senator RP 
Gra¿yna Anna Sztark, Burmistrz Tychowa 
El¿bieta Gumiñska - Wasiak, Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej w Tychowie Bronis³aw 
Gajewski, Przewodnicz¹ca Komisji Mienia 
Komunalnego Anna Chmielewska,   
przedstawiciel LZS „Gryf” Dobrowo Dariusz 
Jagodziñski, Radny  Miejski Krzysztof Kubisz i 
Prezes LZS „Gryf” Dobrowo Zbigniew 
Rybarkiewicz oraz przedstawicielka ZODR 
Barzkowice Ewelina Gielmuda. Po uroczystym 
przeciêciu wstêgi odby³ siê festyn na boisku z 
okazji zakoñczenia lata, który otworzy³ i 
poprowadzi³ Dyrektor Gminnego Oœrodka 
Kultury Rajmund Wasiak. Na wstêpie 
Burmistrz Tychowa Pani El¿bieta Gumiñska- 
Wasiak powita³a zespo³y ludowe, wszystkich 
zaproszonych goœci ,  podziêkowa³a 
mieszkañcom za liczne przybycie jak równie¿ 
skierowa³a podziêkowania do ZODR 
Barzkowice za dofinansowanie kosztów 
imprezy.
G ³ ó w n y m  c e l e m  z o rg a n i z o w a n e j  
Dobrowieckiej Nuty by³o zaprezentowanie 
l oka lne j  spo ³ ecznoœc i  twórczoœc i  
folklorystycznej i kultury ludowej przy 
w s p ó ³ p r a c y  z  k u l t y w u j ¹ c y m i  j ¹  
zaprzyjaŸnionymi zespo³ami ludowymi, a tak¿e 
ocalenie od zapomnienia dawnych tradycji 
ludowych, ukazanie m³odym ludziom 
wspó³czesnej tradycji ludowej. 
Wystêpy rozpoczê³a solistka z Dobrowa 
Klaudia Barska a nastêpnie dorobek swój 
zaprezen towa³y  Zespo ³y  Ludowe:  
„Dobrowianki” ,„Biadule” z Kinowa, „Radoœæ” 
z Tychowa, „S¹siedzi zza miedzy” z 

Lokalny Przegl¹d Zespo³ów Ludowych w Dobrowie pn „Dobrowiecka Nuta”

Wyszeborza. W trakcie prezentacji zespo³ów 
na p³ycie boiska odby³y siê liczne konkurencje 
rekreacyjno-sportowe dla dzieci i m³odzie¿y. 
Oprócz sportowych zmagañ dzieci korzysta³y 
z atrakcji takich jak: dmuchane zamki, suchy 
basen, wata cukrowa i popcorn. Ponadto swoj¹ 
ofertê zaprezentowali lokalni producenci 
rzemios³a i artyku³ów spo¿ywczych. Na 
stoiskach wystawiono miody z pasieki 
Tadeusza Monastyrskiego z Tychowa i 
Romualda Wojtowicza z Dobrowa oraz 
produkty rybne z firm Pommernfisch z 
Tychowa i Freadrichs z Dobla, sery z firmy 
Arla Foods z Tychowa a tak¿e rzeŸby 
wykonane przez miejscowego artystê z 
Dobrowa Zdzis³awa Polka. 
Wieczorn¹ czêœæ festynu uœwietni³ zespó³ 
muzyczny „Simple Trio” przy którym odby³a 
siê zabawa taneczna do póŸnych godzin 
nocnych. 
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20 sierpnia komisja w sk³adzie: 
Andrzej So³tys, Burmistrz Tychowa El¿bieta 
Gumiñska-Wasiak, Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Bronis³aw Gajewski, konserwator 
zabytków, projektant oraz przedstawiciele i 
wykonawcy remontu firma Gotyk dokona³a 
otwarcia kapsu³y z wie¿y koœcio³a w Tychowie, 
która jest w trakcie remontu. W kapsule odkryto 4 
monety z 1772 r., 1 monetê z 1861 r. oraz list 
napisany po niemiecku z 1933 r. Zaplanowano, by 
uzupe³niæ kapsu³ê o materia³y wspó³czesne i razem 
z odnalezionymi pami¹tkami umieœciæ na wie¿y 
koœcio³a po zakoñczeniu remontu. Wie¿a 
remontowana jest w ramach pierwszego etapu prac 
, które rozpoczê³y siê od modernizacji konstrukcji 
dachu, fundamentów, murów i muru zakrystii. 
Drugi obejmie prace konserwatorskie. W 1976 
roku, podczas prac modernizacyjnych wnêtrza 
koœcio³a, zmieniono jego orientacjê, przenosz¹c 
o³tarz na œcianê zachodni¹. Po remoncie wróci on 
w pierwotne miejsce- na œcianê wschodni¹. Ostatni 
gruntowny remont koœció³ w Tychowie przeszed³ 
kilkadziesi¹t lat temu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 
œwi¹tynia jest jednym z najcenniejszych zabytków 
naszego regionu. Prace remontowe zosta³y 
wycenione na oko³o 1,4 mln z³otych. Dlatego te¿ 
najwa¿niejszym celem Komitetu Rewitalizacji 
Zabytkowego Koœcio³a by³o zdobycie œrodków na 
jego restauracjê. Przez 6 lat uda³o siê zebraæ 
odpowiedni¹ kwotê i rozpocz¹æ prace remontowe.

ksi¹dz Proboszcz 

Komisyjne otwarcie kapsu³y koœcio³a w Tychowie

T³umaczenie znalezionego listu:

Tychowo, dn.13 czerwca 1933 r.

W dniu dzisiejszym w warsztacie pa³acowych majstrów i in¿ynierów 
Friedricha Heusel, zosta³a otworzona znaleziona pod czas remontu 
kopu³y koœcio³a miedziana kapsu³a.
W niej znajduje siê ju¿ nieczytelne resztki gazety oraz 5 srebrnych monet:
1 sztuka z roku 1764(12 talarów cesarza Friedricha), 2 sztuki z 1764-6 
talarów cesarskich,3- z 1772,3 sztuki z 1772,4 z 1774,a ostatnia z 1861. A 
tak¿e kulê(pocisk), pochodz¹cy z broni,któr¹ zosta³a przedziurawiona 
stara kapsu³a. Wszystkie znalezione rzeczy s¹ chowane do tulei,która 
zosta³a wodoodpornie zalutowana i schowana do kapsu³y.

Rada Parafialna  Podpisy

15 sierpnia br. zmar³ jeden z ostatnich potomków 
r o d u  v o n  K l e i s t ,  d a w n y c h  w ³ a œ c i c i e l i  
Tychowa,Heinrich von Kleist-Retzow. Na sta³e 
mieszka³ w Niemczech.

Urodzony w 1929 roku w Kikowie Heinrich von Kleist-
Retzow by³ potomkiem zamieszkuj¹cego te tereny do 
koñca II Wojny Œwiatowej rodu. Po wojnie, jak 
wiêkszoœæ Niemców opuœci³ Pomorze zachodnie ale 
zawsze pamiêta³ o swojej rodzinnej ziemi i czêsto j¹ 
odwiedza³. W latach 90-tych, sprawuj¹c funkcjê 
genera³a zakonu Joannitów nawi¹za³ kontakty z 
w³adzami gminy i doprowadzi³ do utworzenia w 
Tychowie Stacji Joannitów, która od wielu lat nios³a 
pomoc potrzebuj¹cym jej mieszkañcom. W uznaniu 
dzia³alnoœci na rzecz gminy i jej mieszkañców Rada 
Miejska w Tychowie w dniu 31 marca 2011 roku nada³a 
Heinrichowi von Kleist-Retzow tytu³ Honorowego 
Obywatela Tychowa. W ubieg³ym roku przyje¿d¿a³ do 
Polski, by odnowiæ swoje œluby z ¿on¹. Taka uroczystoœæ 
odby³a siê w koœciele w Kikowie. Zmar³ w wieku 85 lat.

Dzieje rodu von Kleist s¹ trwale zwi¹zane z histori¹ 
terenów obecnej Gminy Tychowo i Powiatu 
Bia³ogardzkiego. Wiele interesuj¹cych na ten temat 
informacji mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce Jane Pejsa „W imiê 
lepszych Niemiec. ¯ycie Ruth von Kleist-Retzow 1867-
1945”.

ZMAR£ HONOROWY OBYWATEL TYCHOWA
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R e d .  -  C z y  
Bia³ogardzka 
T e l e w i z j a  
Kablowa jest 
tak naprawdê 
Bia³ogardzka ?
A.Œ - Maj¹c na 
uwadze obszar 
œ w i a d c z o n y c h  
u s ³ u g  m o ¿ n a  
s t w i e r d z i æ ,  ¿ e  

nadal jest Bia³ogardzka ale ju¿ nie miejska 
lecz powiatowa (Bia³ogard, Karlino, 
Tychowo, Stanomino, Pêkanino).Równie¿ 
tematy poruszane w programie lokalnym 
Panorama Bia³ogardzka dotycz¹ terenu 
powiatu.
Red.- Proszê mi powiedzieæ jak 
d³ugo dzia³acie w bran¿y medialnej i 
czy to ca³y czas ta sama forma 
dzia³alnoœci czy siê rozwijacie? 
A. Œ. – Tak oczywiœcie ca³y czas 
sukcesywnie siê rozwijamy. Bardzo trudno 
jest w krótkim wywiadzie przedstawiæ 16 
letni¹ historiê dzia³alnoœci ale postaram siê 
to zrobiæ omawiaj¹c tylko najwa¿niejsze 
wydarzenia i tak: 
- do koñca 1998 roku stworzyliœmy 
jednolit¹ sieæ ³¹cz¹c¹ wszystkie osiedla 
BSM w Bia³ogardzie z jednym studiem 
reemisyjnym programy rtv w dwóch 
pakietach programowych.
- w roku 1999 rozpoczêliœmy rozbudowê 
sieci kablowej na terenie miasta Bia³ogard, 
g³ównie w oparciu o kanalizacjê 
teletechniczn¹ TP S.A.
- w 2001 roku rozpoczêliœmy emisjê 
p r o g r a m u  l o k a l n e g o  P a n o r a m a  
Bia³ogardzka. 
- na pocz¹tku 2003 roku rozpoczêliœmy 
œ w i a d c z e n i e  u s ³ u g  w  z a k r e s i e  
dwukierunkowej transmisji danych – 
internet.
- od 2007 roku œwiadczymy t¹ us³ugê w 
Karlinie.
- w 2010 roku rozszerzyliœmy nasz¹ ofertê 
o sygna³ telewizji cyfrowej.

- w 2011 mieszkañcy Stanomina uzyskali 
mo¿liwoœæ korzystania z naszej oferty a w 
2013 Pêkania i wreszcie 2014 Tychowa.
Red.- Gdy widzieliœmy siê ostatnio 
wspomina³ Pan o ofercie BTK jej 
zmianach b¹dŸ rozszerzeniu. Czy 
mo¿e Pan przedstawiæ Nam jak ona 
wygl¹da dzisiaj?
A. Œ. - Staramy siê aby nasza oferta by³a 
atrakcyjna i konkurencyjna. Staramy siê 
reagowaæ na oczekiwania naszych 
abonentów a oferta obecnie prezentuje siê 
nastêpuj¹co: 
- trzy pakiety telewizji analogowej z paczk¹ 
DVB-T w pakiecie Podstawowym.
- telewizja cyfrowa z blisko 180 
programami.
- czas na przedstawienie najbardziej 
dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê us³ugê jak¹ 
jest dwukierunkowa transmisja danych – 
internet. Oferujemy tu mo¿liwoœæ 
korzystania z nastêpuj¹cych produktów:
- telemetria, skierowana g³ównie do 
zarz¹dców nieruchomoœci i operatorów 
mediów (woda, energia elektryczna, gaz, 
co, cw) w skrócie powiem, ¿e ta us³uga daje 
mo¿liwoœæ zdalny odczyt zu¿ycia mediów i 
kontrolê ich parametrów.
- transmisja video. Monitoring obiektów 
lub konkretnych obszarów.
- i oczywiœcie najbardziej znana us³uga to 
dostêp do internetu w gospodarstwach 
domowych. Tu odnotowujemy sta³y 
wzrost. W tym segmencie oferujemy trzy 
konfiguracje z których najbardziej 
popularny jest dostêp z prêdkoœci¹ 20 
Mb/s – AMATOR. Jest to sta³y bez limitu z 
gwarantowan¹ prêdkoœci¹ dostêp do 
internetu. 
- w ostatnim okresie uruchomiliœmy nowy 
pakiet z gwarantowan¹ prêdkoœci¹ 30 
Mb/s.
Red. - Proszê nam przybli¿yæ t¹ 
now¹ us³ugê, z czego ona wynika i do 
kogo ona jest skierowana ?
A. Œ.- Jest to œciœle zwi¹zane z rozbudow¹ 
sieci Bia³ogardzkiej Telewizji Kablowej o 

nowe obszary oraz zastosowanej 
technologii przesy³u sygna³u.
Red. -  Jakich to obszarów dotyczy ? 
A. Œ.- Dotyczy to piêciu lokalizacji w 
Bia³ogardzie i po³owy obszaru miasta 
Tychowo. Wspomnê te najwiêksze i tak w 
Bia³ogardzie to obszary przylegaj¹ce do oœ. 
Olimpijczyków z ul. Szpitaln¹, Lutyków z 
Kaszubsk¹, Gdyñska i Witkacego. W 
Tychowie to g³ównie obszary o zabudowie 
jednorodzinnej w zad³u¿ ulicy Bobolickiej z 
przyleg³ymi.
Pragnê nadmieniæ, ¿e w Tychowie 
posiadamy ju¿ sieæ zlokalizowan¹ w 
kanalizacji teletechnicznej TP S.A. co daje 
nam mo¿liwoœæ przy³¹czania nowych 
odbiorców co ju¿ czynimy w zad³u¿ ul. 
Dworcowej, Bobolickiej oraz w budynkach 
spó³dzielni mieszkaniowej Przytorze.
Red. - Wspomina³ Pan równie¿ o 
nowych technologiach przesy³u 
sygna³u ?
A. Œ. - W du¿ym uproszczeniu tak 
naprawdê ta technologia stosowana jest 
ju¿ od dawna. W naszym przypadku od 
1998 roku. Mam tu na myœli transmisjê 
sygna³u œwiat³owodami. Jednak z ta 
ró¿nic¹, ¿e do tej pory odbywa³a siê ona od 
g³ównego wêz³a poprzez g³ówne 
magistrale œwiat³owodowe do odbiornika 
optycznego w jakimœ rejonie, np. oœ 
Olimpijczyków.  Nastêpnie kablami 
koncentrycznymi do budynków a tam do 
lokali. Obecnie zastosowana technologia 
umo¿liwi transmisjê sygna³u i jego 
zarz¹dzanie z jednej stacji zarz¹dzaj¹cej 
poprzez œwiat³owody do lokalu abonenta. 
Bardzo Panu dziêkujê za rozmowê. 

Wywiad z Panem Andrzejem Œwirko Prezesem Bia³ogardzkiej Telewizji Kablowej 

Konkurs plastyczny GOK

Gminny Oœrodek Kultury w Tychowie uprzejmie 
informuje o organizowanym konkursie plastycznym 
pt. „Za rok znów bêd¹ wakacje”. Konkurs 
skierowany jest do dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych 
na zajêcia w œwietlicach wiejskich na terenie gminy 
Tychowo. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ prace 
wykonane w technice dowolnej. Komisja oceni i 
przyzna nagrody za I, II, i III miejsce w kategoriach 
wiekowych: Kat.1- Przedszkole; Kat.2- uczniowie 
klas I-III;  Kat.3- uczniowie klas IV-VI; Kat.4 – 
uczniowie gimnazjum. Prace nale¿y z³o¿yæ do 26 
wrzeœnia w Gminnym Oœrodku Kultury w Tychowie.

Zapisy na zajêcia 
taneczne i wokalno-instrumentalne
Gminny Oœrodek Kultury w Tychowie 
informuje, ¿e trwa nabór dzieci i 
m³odzie¿y na zajêcia wokalno-
instrumentalne prowadzone przez 
instruktora Pana Stanis³awa Panasiuka. 
Zajêcia prowadzone s¹ w ka¿da sobotê w 
godz. 10.00-15.00 w Gminnym Oœrodku 
Kultury (II piêtro) oraz zajêcia taneczne 
prowadzone przez instruktorkê Pani¹ 
Iwonê Kruk. Zajêcia taneczne 
prowadzone s¹ w ka¿dy pi¹tek w godz. 
16.00-18.00 w Sali Widowiskowej GOK. 
Zapisy trwaj¹ do 26 wrzeœnia u instruktorów.

Bia³ogardzka Telewizja Kablowa w 
Bia³ogardzie, poszukuje osób chêtnych do 
wspó³pracy w charakterze przedstawiciela 
BTK na terenie miasta Tychowo. Do 
g³ównych obowi¹zków przedstawiciela 
bêdzie nale¿a³o pozyskiwanie nowych 
abonentów BTK. Szczegó³owych informacji 
udzielamy pod nr tel. 507-100-691
Z powa¿aniem Ewa Baca BOK BTK

Piotr Tokarski
Pole tekstowe

Piotr Tokarski
Pole tekstowe
Zajęcia taneczne prowadzone są w każdy piątek w godz. 16.00-18.00 w Sali Widowiskowej GOK. Zapisy trwają do 26 września u instruktorów.

Piotr Tokarski
Pole tekstowe
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Polsko-Niemieckie spotkanie 
partnerów w Tychowie

20 sierpnia w Urzêdzie Miejskim w Tychowie odby³o siê 
spotkanie z Burmistrzami z Niemiec: gm. Neverin, gm. 
Neuenkirchen, gm. Blankenhof, gm. Brunn, gm. Stawen. 
Spotkanie mia³o na celu omówienie wspólnych planów 
inwestycyjnych w celu realizacji trans granicznych 
projektów dofinansowanych z Programu Wspó³pracy 
INTERREG V  A Meklemburgia-Pomorze Przednie / 
Brandenburgia / Polska w perspektywie finansowej 
2014-2020.

Targowisko miejskie 
Mój Rynek w Tychowie

Zakoñczono prace budowlane na Targowisku Miejskim przy                  
ul. Targowej w Tychowie. Wybudowana zosta³a wiata targowa, 
miejsce utwardzone do sprzeda¿y bezpoœredniej oraz budynek 
sanitarny z toaletami. Dokonano ju¿ odbioru technicznego 
robót budowlanych. Stacja Epidemiologiczna dokonuje badañ                 
i analiz wody. Czekamy na pozwolenie na u¿ytkowanie wówczas 
targowisko zostanie udostêpnione mieszkañcom. Inwestycja             
w 75 proc. zosta³a dofinansowana ze œrodków unijnych                         
z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Podziêkowania

Rada So³ecka z Borzys³awia sk³ada serdeczne 
podziêkowania  dla  Firmy "Darexim" z  
Borzys³awia, Marcie Krawczyk, Wioletcie 
Wojty³ko, Katarzynie Wójtów, Agnieszce 
Szafrañskiej, Krzysztofowi Stosio oraz dzieciom za 
nieodp³atn¹ pomoc przy malowaniu oraz 
uprz¹tniêciu placu wokó³ naszej nowo powsta³ej 
œwietlicy. Dziêkujemy Bardzo. 

Nowy Samochód dla 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tychowie

Projekt Gminy Tychowo na Zakup fabrycznie nowego, œredniego 
samochodu ratowniczo - gaœniczego z funkcj¹ ograniczenia ska¿eñ dla 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Tychowie otrzyma³ pozytywn¹ ocenê i 
znalaz³ siê na liœcie projektów rekomendowanych do dofinansowania z 
Regionalnego Programu Operacyjnego   WZ. Kwota dofinansowania 
to 500.000 z³. Postaraliœmy siê o dofinansowanie równie¿ wk³adu 
w³asnego z WFOŒiGW, który przeznaczy³   na ten cel 95 tys. z³ oraz od 
Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dodatkowo 
otrzymamy wsparcie w wysokoœci 100 tys. z³. Koszt samochodu z 
wyposa¿eniem to ok. 900 tys. z³. Czekamy na podpisanie umowy o 
dofinansowanie i jesieni¹ zostanie og³oszony przetarg nieograniczony 
na zakup samochodu z wyposa¿eniem. Realizacja do koñca 2014 r. 
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Wyjazd na basen
5 sierpnia zorganizowany zosta³ przez Radnego RM i 
Prezesa KS "D¹bek" Roberta Radziuka wyjazd na basen 
dla mieszkañców Borzys³awia. 40 osobowa grupa wybra³a 
siê do Dar³ówka. Pobyt w aqua parku by³ nie ma³¹ atrakcj¹ 
dla najm³odszych uczestników, a dla niektórych by³a to 
pierwsza wizyta na takim obiekcie. Ju¿ wkrótce  
planujemy kolejne wyjazdy.

Zakoñczono przebudowê 
Drogi w Starym Dêbnie
Zakoñczono przebudowê Drogi w Starym Dêbnie. Zosta³a 
dofinansowana w  ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – 
Rozwój. D³ugoœæ przebudowanych  piêciu odcinków ³¹cznie w 
ca³ej miejscowoœci to 997 m. Koszt przebudowy 828  tys. z³, w 
tym: 414  tys. z³ to wk³ad w³asny Gminy, dofinansowanie z 
bud¿etu pañstwa  414  tys.,00 z³. Wykonawc¹ by³a miejscowa 
firma REL- BUD. Roboty rozpoczêto w kwietniu a odbiór robót 
nast¹pi³ w dniu 19 sierpnia. Przebudowa drogi w Starym Dêbnie 
jest pi¹t¹ inwestycj¹ zrealizowan¹ w ramach NPPDL.    

Zakoñczono budowê chodnika 
do Trzebiszyna
Wspólnie z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich zakoñczono 
budowê chodnika z Tychowa do Trzebiszyna. Inwestycja 
realizowana by³a wieloetapowo. Powsta³ ci¹g rowerowo 
pieszy po którym mieszkañcy mog¹ bezpiecznie siê 
poruszaæ.

OCHOTNICZY   HUFIEC  PRACY     
W  BIA£OGARDZIE

OG£ASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO:
GIMNAZJUM DLA DOROS£YCH

dla wszystkich chêtnych, którzy:
 - ukoñczyli szko³ê podstawow¹
 - ukoñczyli 15 lat i nie ukoñczyli 18 roku ¿ycia
 - chc¹ zdobyæ przygotowanie zawodowe w wybranym kierunku 
(zawodzie)

ORAZ
ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ (równie¿ dla osób 

pe³noletnich) dla wszystkich chêtnych, którzy:
 - ukoñczyli gimnazjum
- otrzymali zgodê lekarza na kszta³cenia w wybranym zawodzie
- chc¹ zdobyæ kwalifikacje zawodowe i tytu³ pracownika 
wykwalifikowanego  w wybranym kierunku

Szkolenie zawodowe prowadzimy w nastêpuj¹cych kierunkach:
stolarz, malarz-tapeciarz, sprzedawca, mechanik pojazdów 

samochodowych,   elektryk, blacharz-lakiernik samochodowy, 
cukiernik, kucharz ma³ej gastronomii, piekarz, œlusarz, tapicer, 

murarz-tynkarz, ogrodnik, hydraulik
Praktyki zapewnia OHP, a ka¿dy uczeñ otrzyma

wynagrodzenie za pracê!

Zapewniamy:
- bezp³atne kszta³cenie
- opiekê wykwalifikowanej kadry
- mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ w dzia³aj¹cych ko³ach
- udzia³ w konkursach i zawodach na szczeblu regionu, województwa 
i kraju

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ:
w Komendzie Ochotniczego Hufca Pracy

ul. 1 Maja 18 (pok. 307) w Bia³ogardzie, tel./fax 94 311 09 23, 
kom. 519 642  681 e-mail: ohpbialogard@wp.pl

Komunikat dla mieszkañców So³ectwa Dobrowo

Zgodnie z Uchwa³¹ NR XXXVII/303/14 RADY MIEJSKIEJ W 
TYCHOWIE z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru 

niektórych podatków i op³at w drodze inkasa oraz okreœlenia 
inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso 

INFORMUJEMY, ¿e Inkasentem do pobierania  podatków :
1) podatku od nieruchomoœci, 2) podatku rolnego, 3) podatku 

leœnego, 4) op³aty targowej, 5) op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

na terenie So³ectwa Dobrowo jest Radna Pani Anna Chmielewska.
Op³at mo¿na równie¿ dokonywaæ w formie przelewu bankowego 

lub u So³tysów oœciennych so³ectw.
Burmistrz Tychowa

El¿bieta Gumiñska - Wasiak
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Klub sportowy „Graf” dziêki osi¹gniêciom cz³onka klubu Pana 
Jerzego Kulczyka   z Tychowa odnosi kolejne sukcesy, promuj¹c  
gminê Tychowo. Pan Jerzy Kulczyk uczestniczy w biegach  kat. 
wiekowej 50 – 59 lat do 10 km  zajmuj¹c kolejne sukcesy;
I-sze miejsca -  z³ote medale, pami¹tkowe puchary, statuetki 
otrzyma³ za:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- XVII „BIEG ŒWIÊCÓW”  S³awno dnia,  24.05.2014
-  XXXV bieg „Trzebiatowska 10” Trzebiatów, dnia 07.06.2014
- I „DYCHA NED REG¥” Memoria³ Wojtka Pismenki Œwidwin, 
dnia 08.06.2014
- XXII „BIEG PAPIESKI” im. Œw. Jana Paw³a II  Karlino, dnia 
15.06.2014
- XIX  „Ogólnopolski bieg ku s³oñcu” o puchar wójta Gminy 
Ko³obrzeg  D¿wirzyno dnia , 26.06.2014
-  XII „BIEG 12 MOSTÓW” S³awno, dnia, 05.07.2014
-  I „ Nadmorski bieg uzdrowiskowy „  D¹bki , dnia 27.07.2014
- XXI Miêdzynarodowy „Bieg œw. Dominika” Gdañsk, dnia 
02.08.2014
IV miejsce – medal, pami¹tkowy puchar otrzyma³ startuj¹c 
poœród  ok. 100 uczestników w  VI „CROSS GÓRY CHE£MSKIEJ” 
Koszalin, dnia 16.08.2014
V miejsce – pami¹tkowy medal otrzyma³ równie¿ bior¹c udzia³ w 
biegu na 10 km „Bieg nie tylko dla kobiet”  Koszalin, dnia 
08.03.2014 roku.

W imieniu Zarz¹du LKS „Graf”, sympatyków  biegów i swoim 
w³asnym sk³adam serdeczne gratulacje, ¿ycz¹c zdrowia, dalszych 
sukcesów. 
Prezes Anna Chmielewska

Ju¿ po raz pi¹ty na ORLIK-u w Tychowie,  
odby³ siê wiosenny turniej tenisa ziemnego 
TYCHOWO OPEN. W tegorocznych 
rozgrywkach bra³o udzia³ 15 zawodników 
prezentuj¹cych naprawdê wysokie  
umiejêtnoœci techniczne. Zwyciêzc¹ V 
Turnieju Tenisa Ziemnego zosta³ Konrad 
Czupa, II-miejsce zaj¹³  Grzegorz Giedrojæ, 
a III-miejsce £ukasz Miêkus. W zawodach 
brali równie¿ udzia³: Marcin Bock, Jakub 
Jarz¹bek, Roman Go³uchowski, Pawe³ 
Wadsenko, Stanis³aw Miêkus, Andrzej 
Chrzanowski, Wojciech Szatkowski, Wiktor 
Rakoczy, Józef Grabarczyk, Tomasz Dudka, 
Artur Grabski, Tomasz Jakubowski. 
Organizatorem Turnieju by³ GOSiGK w 
Tychowie.  Zwyciêzcy gratulujemy i 
zapraszamy  wszystkich chêtnych do 
w z i ê c i a  u d z i a ³ u  w  r o z g r y w k a c h   
Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego.

Wiosenny Turniej Tenisa Ziemnego „TYCHOWO OPEN 2014”

Sukcesy LKS „Graf” Bukówko 
nie tylko w pi³ce no¿nej
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WYCI¥G Z OG£OSZENIA O USTNYM 
PRZETAGU OGRANICZONYM

BURMISTRZ TYCHOWA
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w 
Tychowie przy ul. Bobolickiej 17 oraz na stronie 
i n t e r n e t o w e j  U r z ê d u  w w w . t y c h o w o . p l ,  
www.bip.tychowo.pl zosta³o podane do publicznej 
wiadomoœci og³oszenie o organizowanym przetargu 
ustnym ograniczonym na sprzeda¿ nieruchomoœci 
gruntowej niezabudowanej nr 117/30 o powierzchni 
0,0226 m po³o¿onej w Tychowie. Ksiêga wieczysta nr 
1522. Nieruchomoœæ nie posiada bezpoœredniego dostêpu 
do drogi publicznej. Cena wywo³awcza: 7.995,00 z³. 
Wadium: 995,00 z³. Termin przetargu: 24 wrzeœnia 2014 

30r. godz. 12 .
Dodatkowe informacje o nieruchomoœci bêd¹cej 
przedmiotem przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie 
Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo 
pok. 17,  tel.  94 31 60  258. 

WYCI¥G Z OG£OSZENIA O USTNYM 
PRZETAGU NIEOGRANICZONYM

BURMISTRZ TYCHOWA
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w 
Tychowie przy ul. Bobolickiej 17 oraz na stronie 
i n t e r n e t o w e j  U r z ê d u  w w w . t y c h o w o . p l ,  
www.bip.tychowo.pl zosta³o podane do publicznej 
wiadomoœci og³oszenie o organizowanych przetargach 
ustnych nieograniczonych na sprzeda¿ nastêpuj¹cych 
nieruchomoœci: 
a. Niezabudowana dzia³ka gruntu nr 678 po³o¿ona w 
Tychowie, ul. Topolowa, o pow. 0,0901 ha. Ksiêga 
wieczysta nr 16147. Cena 57.810,00 z³ brutto. Wadium 

305.500, z³. Termin przetargu: 24 wrzeœnia 2014 r. godz. 9. .
b. Niezabudowana dzia³ka gruntu nr 686 po³o¿ona w 
Tychowie, ul. Bukowa o pow. 0,1000 ha. Ksiêga wieczysta 
nr 16155. Cena 63.960,00 z³ brutto. Wadium 6.400, z³. 

30Termin przetargu: 24 wrzeœnia 2014 r. godz. 11. .
c. Niezabudowana dzia³ka gruntu nr 692 po³o¿ona w 
Tychowie, ul. Bukowa o pow. 0,1310 ha. Ksiêga wieczysta 
nr KO1B/00016160/9. Cena 72.570, 00 z³ brutto. 
Wadium 7.200, z³. Termin przetargu: 24 wrzeœnia 2014 r. 

30godz. 10.
d. Niezabudowana dzia³ka gruntu nr 707 po³o¿ona w 
Tychowie, ul. Lipowa o pow. 0,0886 ha. Ksiêga wieczysta 
nr KO1B/00016174/0. Cena 57.810,00 z³  brutto. 
Wadium 5.500,  z³. Termin przetargu: 24 wrzeœnia 2014 r. 

30godz. 8. .
e. Niezabudowana dzia³ka gruntu nr 169 po³o¿ona w 
Dobrowie o pow. 0,1993 ha. Ksiêga wieczysta nr 
KO1B/00027517/7. Cena 62.730,00 z³ brutto. Wadium 
6.300,  z³. Termin przetargu: 24 wrzeœnia 2014 r. godz. 

3014. .
f. Zabudowana dzia³ka gruntu nr 298 po³o¿ona w 
Dobrowie o pow. 0,4977 ha. Ksiêga wieczysta nr 
KO1B/27517/7. Cena  z³ 85.000,00 z³ brutto. Wadium 
8.500,  z³. Termin przetargu: 24 wrzeœnia 2014 r. godz. 

3013. .
Dodatkowe informacje o nieruchomoœciach bêd¹cych 
przedmiotem przetargów mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie 
Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo 
pok. 17,  tel.  94 31 60  258. 

Zarz¹d Stowarzyszenia informuje, 
¿e w okresie od  15-07-2014 r. do 14-08-2014 r. 
na nasze konto wp³ynê³y nastêpuj¹ce kwoty:

1. 12 wp³at indywidualnych -       2.211,00 z³
      ( w tym 1  od urodzonej w Tychowie Ob. Niemiec 500 Euro)
2. Kwesta 10-08-2014 r. -       2.140,00 z³
3. Sk³adki cz³onkowskie -            30,00 z³
4. 1 % podatku -     15.877,04 z³
5. Odsetki bankowe -          196,12 z³
Razem:                                                  -     20.454,16 z³

Stan konta na dzieñ 14-08-2014 r.      -   259.286,24 z³
Przekazana dotacja dla Parafii Tychowo         -   250.000,00 z³
Koszty Stowarzyszenia od  2008 r. -       6.650,00 z³

Razem wp³ywy od 2008 r. -   515.936,24 z³

KOMUNIKAT  ZARZ¥DU  
KOMITETU  NA  RZECZ 

REWITALIZACJI  ZABYTKOWEGO  
KOŒCIO£A  PARAFIALNEGO  

W  TYCHOWIE

KOMUNIKAT  NR  8  z  14.08.2014 r.

Przewodnicz¹cy 
Komitetu 

Bronis³aw Gajewski
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Sprzedam - kupiê  - zamieniê

Sprzedam mieszkanie w Rudnie o 
2 powierzchni 62,04m  (2 pokoje, 

kuchnia, ³azienka). Do mieszkania 
przynale¿y dzia³ka o powierzchni ok 

2900m . Kontakt 94  311 51 19;

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

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, 
ZU¯YTEGO SPRZÊTU RTV I AGD

W dniach 15-17 wrzeœnia 2014 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona bêdzie 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów problematycznych (oddzielnie zapakowane i oznakowane) 
oraz opon.  Zbiórka prowadzona bêdzie sprzed nieruchomoœci zamieszka³ych we 
wszystkich miejscowoœciach gminy (odpady pochodz¹ce z prowadzenia dzia³alnoœci 
handlowo-us³ugowej np.: opony nie bêd¹ odbierane). Ze wzglêdów logistycznych 
w³aœciciele nieruchomoœci po³o¿onych w miejscach z utrudnionym dojazdem 
(siedliska po³o¿one w lesie lub z dala od 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 11 wrzeœnia 2014 r. 
TERMINY ZBIÓRKI:
15 wrzeœnia 2014 r. – Tychowo. 
16 wrzeœnia 2014 r. – Borzys³aw, Buczki, Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, 
Dobrochy, Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo Bia³ogardzkie, Dziêcio³owo, Gi¿a³ki, 
Kowalki, Modrolas, Pob¹dz, Podborsko, Retowo, Skarszewice, S³onino, Smêcino, 
Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, We³dkowo, We³dkówko, Zaspy Wielkie.
17 wrzeœnia 2014 r. – Doble, Kikowo, Krosinko, Liœnica, Motarzyn, Nowe Dêbno, 
Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare Dêbno, S³awomierz, Trzebiec, Wicewo, Zastawa, 
¯ukówek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zbiórki prowadzone bêd¹ od wczesnych godzin porannych 
mieszkañcy proszeni s¹ o wystawienie odpadów w godzinach popo³udniowych dnia 
poprzedzaj¹cego ich odbiór. W³aœciciele nieruchomoœci, od których nie odebrane 
zostan¹ odpady wystawione przed posesje (w terminie i w sposób opisany powy¿ej), 
proszeni s¹ o telefoniczne zg³oszenie tego faktu do Urzêdu Miejskiego w Tychowie pod 
nr tel. 94 316 02 76. Informacje nale¿y przekazaæ do czwartku 18 wrzeœnia 2014 r. 
w³¹cznie.
W zwi¹zku z tym, ¿e samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposa¿one s¹ w 
system pozycjonowania (GPS) umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê miejsca i czasu przejazdu, 
zg³oszenia sk³adane przez w³aœcicieli nieruchomoœci o nieodebraniu odpadów bêd¹ 
weryfikowane z zapisami GPS pojazdów.

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w pogrzebie

œp. Stefanii Górniak

oraz tym wszystkim,
którzy wyrazili nam wspó³czucie 

z powodu Jej œmierci
najserdeczniejsze podziêkowania 

sk³ada pe³na ¿alu
Rodzina

Jak trudno ¿egnaæ na zawsze 
kogoœ, kto jeszcze móg³ byæ z 

nami.
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 

Pani Ma³gorzacie Wochnie, 
Córkom oraz Ca³ej Rodzinie 

z powodu œmierci
 œ.p. Czes³awa Wochny 

sk³ada Rada So³ecka 
oraz mieszkañcy 

So³ectwa Borzys³aw.

Burmistrz Tychowa i Rada Miejska 

serdecznie zapraszaj¹ na

DO¯YNKI GMINNE W TYCHOWIE ,TURNIEJ
I KONKURSY SO£ECKIE

które odbêd¹ siê na stadionie miejskim
przy ulicy Leœnej w Tychowie 
w dniu 6 wrzeœnia 2014 r..

Podczas do¿ynek rozegrany zostanie XII Turniej
So³ectw Gminy Tychowo oraz konkursy na
Naj³adniejsze Stoisko Do¿ynkowe
i Naj³adniejszy Wieniec
Do¿ynkowy.

Wszelkich informacji
dotycz¹cych konkursów
udziela Referat ds. 
Rozwoju
Gospodarczego Gminy
pok. 21.


