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1 listopada to dzieñ szczególny, dzieñ w którym
wspominamy naszych bliskich, przyjació³, znajomych,
których ju¿ nie ma wœród nas. Dzieñ spotkañ w rodzinnym
gronie, rozmów, wspomnieñ, zadumy i refleksji.
¯yczymy Pañstwu byœcie œwiêto te, spêdzili w ciep³ej
i spokojnej atmosferze i bezpiecznie wrócili do domu
z waszych œwi¹tecznych wyjazdów.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Bronis³aw Gajewski

Burmistrz
El¿bieta Wasiak

Mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego
w sztafetowych biegach prze³ajowych
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
prof. Jana Radomskiego w Tychowie po raz
7 by³ gospodarzem Mistrzostw
Województwa Zachodniopomorskiego w
sztafetowych biegach prze³ajowych szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Zawody odby³y siê
17 paŸdziernika 2013r. na terenie parku
przy ZSP w Tychowie. W organizacji
zawodów udzia³ bra³y: Wojewódzki
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie,
Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
Bia³ogardzie, Starostwo Powiatowe w
Bia³ogardzie, Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
R a d o m s k i e g o w Ty c h o w i e o r a z

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy
ZSP Tychowo. Po raz pierwszy impreza
zosta³a objêta patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty.
W zawodach udzia³ wziê³y dziesiêcioosobowe zespo³y mistrzów 21 powiatów
województwa zachodnio-pomorskiego w
kategoriach szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z
podzia³em na rywalizacjê dziewcz¹t i
ch³opców. W tym roku ponownie zawody
zosta³y rozszerzone o udzia³ osób
niepe³nosprawnych, dla których równie¿
by³ zorganizowany specjalny bieg.
Wszyscy uczestnicy po dobiegniêciu do
mety otrzymali pami¹tkowe medale, a do

swojej szko³y zawieŸli okaza³y puchar
i nagrody w postaci sprzêtu sportowego.
W biegach szkó³ podstawowych
zwyciê¿yli uczennice i uczniowie ze Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Goleniowie. Œwietnie
spisali siê reprezentanci Powiatu
Bia³ogardzkiego.
Dziewczêta z SP 4
Bia³ogard po dobrym biegu ukoñczy³y
zawody na VI miejscu. Rewelacj¹ w
rywalizacji ch³opców okazali siê uczniowie
z SP Tychowo. Przez d³ugi czas
utrzymywali siê na prowadzeniu, tocz¹c do
ostatnich metrów zaciêt¹ rywalizacjê o
z³ote medale. Ostatecznie ukoñczyli
zawody na II miejscu, przegrywaj¹c z
liderami z SP 2 Goleniów o przys³owiowy
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w³os. Opiekunem uczniów z Tychowa jest
Pawe³ Drozdowski. W sk³ad zespo³u
wchodzili: Marcel Adamowicz,
Przemys³aw Beœka, Dawid Deskiewicz,
Patryk Ga³an, Mariusz Mazur, Jakub
Czeszun, Ariel Nymka, Kacper Ga³an,
Jakub ¯erdziñski i Tomasz Oryl.
Rywalizacjê gimnazjalistek wygra³y
uczennice Gimnazjum
w Gryfinie.
Najszybszymi biegaczami w biegu
gimnazjalistów pochwaliæ siê mog³o
Gimnazjum nr 1 ze Œwidwina. Ch³opcy z
Gimnazjum w Tychowie zakoñczyli
zawody na XV pozycji. W biegach
rewelacyjnie spisali siê reprezentanci ZSP
Tychowo. Najpierw w biegu dziewcz¹t
uczennice z Tychowa przez ponad 20 minut
prowadzi³y bieg z przewag¹ dochodz¹c¹ do
100 metrów. Niestety na ostatniej zmianie
musia³y uznaæ wy¿szoœæ trzech sztafet. Przy
niewielkich ró¿nicach w czo³ówce
triumfowa³y dziewczêta z I LO w
Ko³obrzegu. Tychowianki przegra³y
rywalizacjê o br¹zowy medal o 2 sekundy
trac¹c do zwyciê¿czyñ 13 sekund. Jest to
najmniejsza ró¿nica miêdzy IV a I miejscem
w piêtnastoletniej historii rozgrywania
biegów sztafetowych w ramach Licealiady.
Zaciêt¹ rywalizacjê na trasie toczy³y: Agata
Terela, Karolina Kozie³, Katarzyna
Gostomczyk, Karolina Szczepañska,
Klaudia Zachajczuk, Anna Wargacka,
Patrycja Szeliga, Edyta Borowska, Anna
Liksza i Marta Grabarczyk. W rywalizacji
najstarszych uczniów kibice mogli
obserwowaæ popisowy bieg ch³opców z
ZSP Tychowo. Po pierwszej i drugiej
zmianie zajmowali oni drugie miejsce. Od
trzeciej zmiany wyszli na prowadzenie,
stopniowo zwiêkszaj¹c przewagê nad
rywalami. Ostatecznie na mecie
wyprzedzili uczniów z VI LO w Koszalinie
o 35 sekund. Jest to najwiêksza przewaga z
jak¹ kiedykolwiek wygrywa³ zespó³ mêski
w ramach Licealiady. Swoje zwyciêstwo
uczniowie z Tychowa osi¹gnêli po bardzo
dobrym biegu i wyj¹tkowo wyrównanym
sk³adzie zespo³u, który tworzyli: Kacper
Zieliñski, Dawid Wawrzon, Oskar Tukalski,
Kamil Biñczyk, Piotr Skaziñski, Szymon
Andrusiów, Jakub Szmid, Gracjan Jagosz,
Jakub Groñski i £ukasz £achañski.
Zwyciêzcy otrzymali z³ote medale, okaza³y
puchar i prawo reprezentowania
województwa zachodniopomorskiego w
Fina³ach Krajowych Licealiady. W szranki
z najlepszymi szko³ami z ca³ej Polski
uczniowie ZSP Tychowo stan¹ w kwietniu
2014 roku w £odzi. Liczymy na równie
udany bieg. Opiekunem obu zespo³ów jest
Józefa Grabarczyka.
W trakcie zawodów najlepsze szko³y
otrzyma³y dyplomy, puchary, medale. W
poszczególnych biegach wœród osób
dekoruj¹cych byli: Krzysztof Rembowski
Zachodniopomorski Wicekurator Oœwiaty,
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Zbigniew Raczewski Wicestarosta
Bia³ogardzki, Bronis³aw Gajewski
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Tychowie, Krzysztof Dziadul Zastêpca
Burmistrza Tychowa, m³. bryg. Jacek
Szpuntowicz Komendant Powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Bia³ogardzie, Marcin Kuduk Wiceprzewodnicz¹cy Wojewódzkiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w Szczecinie,
Grzegorz Zaganiacz Przewodnicz¹cy
Okrêgowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego w Koszalinie, Edward
Jacewicz Sekretarz Koszaliñskiego
Oddzia³u Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
oraz podkom. Jacek Chodañ z Komendy
Powiatowej Policji w Bia³ogardzie. Wœród
kibiców mo¿na by³o zauwa¿yæ wielu
znamienitych goœci: Jan Podleœny Prezes
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Lekkiej
Atletyki, Józef Leszczyk Przewodnicz¹cy
Rady Miasta w Bia³ogardzie, Stanis³aw
Puna wieloletni Prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki,
mjr Janusz Wiœniewski Zastêpca Dyrektora
Aresztu Œledczego w Koszalinie Oddzia³
Zewnêtrzny Dobrowo, mjr Artur
Kaczmarek Zastêpca Dyrektora Aresztu
Œledczego w Koszalinie Oddzia³
Zewnêtrzny Dobrowo, prezesi klubów i
organizacji sportowych, radni i cz³onkowie
w³adz samorz¹dowych gmin i powiatów
województwa zachodniopomorskiego.
Mi³ym akcentem by³o wrêczenie
okolicznoœciowych medali osobom
zas³u¿onym dla sportu szkolnego w okrêgu
koszaliñskim. Nagrodzeni zostali Krzysztof
Rembowski Zachodniopomorski
Wicekurator Oœwiaty, Józef Grabarczyk
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadg i m n a z j a l n y c h w Ty c h o w i e i
Wi c e p r z e w o d n i c z ¹ c y O k r ê g o w e g o
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w
Koszalinie, Grzegorz Hermann Sekretarz
Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego w Bia³ogardzie oraz Roman
Tobo³a ze Szczecinka wieloletni dzia³acz
sportowy i spiker zawodów Szkolnego

Zwi¹zku sportowego.
ZSP Tychowo na organizacjê zawodów
pozyska³o wielu sprzymierzeñców, co
umo¿liwi³o zapewnienie nagród wszystkim
uczestnikom zawodów. Wartoœæ nagrody
zale¿a³a od szczêœcia w losowaniu. Do
najcenniejszych w tym roku zaliczamy
rower górski, rower stacjonarny, Mini
wie¿a HI FI, radiomagnetofon, 2
odtwarzacze DVD, 3 odtwarzacze mp3. Do
wygrania by³ równie¿ sprzêt sportowy i
ró¿nego rodzaju upominki. W sumie 1900
nagród. Dla wszystkich przygotowana by³a
grochówka oraz ciep³e napoje
Sponsorzy Zawodów
Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
Szczecinie, Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
Starostwo Powiatowe w Bia³ogardzie,
Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty,
ULKS Tychowo, ZSP Tychowo, Firma
Transportowa „Jesion Trans” Kamil
Jesionowski Przydargiñ, Ar-Bos Przewozy
Pasa¿erskie Arkadiusz Wojciechowski,
Firma Transportowa P.U.H „Mechanik”
Ryszard Drozdowski- Sponsor Nagrody
G³ównej- Rower Górski, Firma Budowlana
z Tychowa, Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Tychowie, Sklep Wielobran¿owy
Barbara i Zygmunt Ziomek, Trend – Meble
Ty c h o w o , A r l a F o o d s Ty c h o w o ,
Pommernfisch Tychowo, Friedrisch Polska,
Bio Centrum Zdrowia Maciej Danowski,
Jadwiga Matejko Sklep „Jowisz”, Sklep
Spo¿ywczy Irena Stefan Furmanek, Piotr
Serafin.
Tradycyjnie ju¿ gospodarze zawodów
zebrali bardzo wiele pochlebnych opinii od
uczestników zawodów oraz dzia³aczy
sportowych i goœci obecnych na zawodach,
za profesjonaln¹ organizacjê i mi³¹
atmosferê wytworzon¹ podczas zawodów.
Powszechne by³y g³osy, ¿e najlepsi
prze³ajowcy z województwa
z przyjemnoœci¹ wróc¹ na tychowskie trasy
w kolejnych latach.
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Mistrzostwa Powiatu
GRZYBOBRANIE
w Biegach Sztafetowych
4 paŸdziernika w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Prof.
Jana Radomskiego w Tychowie odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
w Biegach Sztafetowych na których dru¿yna ch³opców ze Szko³y
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie zajê³a
pierwsze miejsce. Zwyciêstwo to da³o naszej dru¿ynie szansê na
zaprezentowanie siê w Fina³ach Wojewódzkich Biegów
Sztafetowych które odby³y siê dnia 17.10.2013 r. równie¿ w
Tychowie. Dziewczêta z naszej szko³y osi¹gnê³y równie¿ bardzo
dobry wynik zajmuj¹c wysokie III miejsce. Sk³ad zwyciêskiego
zespo³u ch³opców: Adamowicz Marcel, Beœka Przemys³aw,
Deskiewicz Dawid, Ga³an Patryk, Beœka Marcin, Mazur
Mariusz, Czeszun Jakub, Nymka Ariel, Ga³an Kacper, ¯erdziñski
Jakub, Mazur Tomasz, Oryl Gracjan. Podczas Fina³ów
Wojewódzkich Biegów Sztafetowych nasz zespó³ zrobi³ spor¹
niespodziankê zdobywaj¹c Wicemistrzostwo Województwa.
Niewiele brakowa³o ¿eby sukces by³ jeszcze wiêkszy gdy¿ przez
du¿¹ czêœæ zawodów biegliœmy na pierwszym miejscu. Zawody
rozstrzygnê³y siê na ostatnich metrach trasy gdzie ostatecznie
musieliœmy uznaæ wy¿szoœæ dru¿yny z Choszczna która
osi¹gnê³a lepszy czas o nieca³¹ sekundê!!!

Ju¿ od wrzeœnia rozpocz¹³ siê na dobre sezon na grzyby, a ¿e
pogoda dopisa³a amatorów grzybobrania nie brakowa³o.
Ka¿dego dnia w lasach na terenie naszej gminy spotkaæ
mo¿na by³o grzybiarzy z obficie wype³nionymi koszami.
Dwa takie okazy przedstawiamy poni¿ej. S¹ to borowiki
znalezione w okolicach Drzonowa. Jeden z nich wa¿y 0,8
kg.

Piêkne okazy z tychowskich lasów

UWAGA – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W OKOLICY CMENTARZA W TYCHOWIE W DNIACH 1 i 2 LISTOPADA 2013 r.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê dniem
Wszystkich Œwiêtych i Dniem
Zadusznym informujemy planuj¹cych
odwiedziny na grobach najbli¿szych o
organizacji ruchu oraz po³o¿eniu
parkingów dla samochodów osobowych
w okolicach cmentarza w Tychowie.
Dojazd do cmentarza mo¿liwy bêdzie
ulic¹ S³oneczn¹ od ulicy Wolnoœci
oraz ulic¹ Ogrodow¹ od ulicy
Koszaliñskiej. Parkingi dla
samochodów osobowych znajduj¹ siê
przy ulicy S³onecznej (obok cmentarza),
ulicy Bobolickiej (obok starego oœrodka
zdrowia), ulicy Targowej (na terenie
targowiska) oraz zatoczce parkingowej
przy ulicy Wolnoœci (obok Apteki).
Prosimy pieszych oraz kieruj¹cych
pojazdami o wzmo¿on¹ uwagê i
ostro¿noœæ w okolicach dróg
dojazdowych do cmentarza. Informacja
graficzna na mapce.
3
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STOWARZYSZENIE AMICUS DZIÊKUJE!
Zarz¹d Stowarzyszenia Amicus w Tychowie w imieniu Wszystkich osób
niepe³nosprawnych z terenu gminy Tychowo sk³ada podziêkowanie
WSZYSTKIM DARCZYÑCOM za wsparcie finansowe pochodz¹ce z:
1) z odpisu 1% od podatku z rozliczeñ za 2012 rok od osób fizycznych
2) od DARCZYÑCÓW z dobrowolnych wp³at na nasze konto
3) od RADY GMINY z dotacji "Na dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych”.
To dziêki WAM mo¿emy nadal dzia³aæ na rzecz osób
niepe³nosprawnych. Jesteœmy bardzo wdziêczni za bezinteresown¹
pomoc za "DAR SERCA".
Równoczeœnie informujemy o uczestnictwie w turnusie
rehabilitacyjnym w Oœrodku "Beskid "w Sarbinowie Morskim w
drugiej po³owie lipca 2013 roku osób niepe³nosprawnych wraz z
opiekunami.
Podczas dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego nasi uczestnicy
korzystali ze specjalistycznych rehabilitacji i zajêæ. Pozdrowienia, z
podziêkowaniem i wyrazami szacunku- Z. Jarzêbska.

Wyniki konkursu „Ziemniaki Cudaki”
25 paŸdziernika w Gminnym Oœrodku Kultury w Tychowie
rozstrzygniêty zosta³ konkurs pt: „ Ziemniaki Cudaki” skierowany
do dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹cej w zajêciach œwietlicowych
na terenie gminy Tychowo. Po dokonaniu przegl¹du i oceny prac
komisja powo³ana przez Dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury w
sk³adzie: przewodnicz¹cy- Rajmund Wasiak, cz³onkowie:
Wiktor Rakoczy, El¿bieta Zdoliñska postanowi³a przyznaæ
nagrody rzeczowe w nastêpuj¹cych kategoriach: Przedszkole: I
m-ce ex aequo: Micha³ Misiak- Sadkowo i Pawe³ Adamczyk –
Kowalki, II m-ce Jakub Barucha- Sadkowo, III m-ce Maria
Szumska- Warnino, wyró¿nienie otrzyma³a Wiktoria Szotowicz-

Sadkowo. W Kat. uczniowie klas I-III m-ce I Pawe³ LipiñskiDobrowo, m-ce II Krzysztof Król- Pob¹dz, m-ce III Kacper PonikDobrowo wyró¿nienie otrzymali: Dominik Zakrzewski- Pob¹dz,
Micha³ Dygas- Smêcino i Klaudia Borzêcka- Tychowo. W kat.
uczniowie klas IV-VI m-ce I ex aequo: Paulina TereszczynPob¹dz i Kasia Boczkowska- Sadkowo, II m-ce ex aequo: Zbigniew
Król- Pob¹dz i Karol Zaborski- Smêcino, III m-ce ex aequo: Julia
Szotowicz- Sadkowo, Sebastian Ga³ecki- Warnino. W kat.
uczniowie gimnazjum: wyró¿nienie otrzyma³a Kinga CerkKowalki. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
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Konkurs plastyczny GOK rozstrzygniêty

Wieœci z przedszkola
10 paŸdziernika przedszkolaki by³y na
jesiennej wycieczce w lesie w Warninie.
Pogoda by³a piêkna wiêc spacer po lesie by³
wielk¹ przyjemnoœci¹. Przedszkolaki
podziwia³y piêkn¹, kolorow¹ „Pani¹
Jesieñ”, która ju¿ na dobre zagoœci³a w lesie.
Dzieci skorzysta³y tak¿e z placu zabaw i
polanki leœnej, gdzie mog³y wybiegaæ i
wybawiæ siê do woli. Wycieczka zakoñczy³a
siê grillem, który przygotowa³a rodzina
pañstwa Niæ - serdecznie dziêkujemy.
Kie³baski na powietrzu bardzo smakowa³y.
Bezpoœredni kontakt
z natur¹ bardziej
oddzia³uje na zmys³y i na d³u¿ej pozostanie
w dzieciêcej pamiêci. Do przedszkola
wróciliœmy z pe³nymi koszami darów
jesieni. Grzyby, kolorowe liœcie, mech i
ga³¹zki drzew iglastych zdobi¹ do dziœ nasze
k¹ciki przyrody. Serdecznie dziêkujemy
pani so³tys Urszuli Grydze za udostêpnienie
nam placu zabaw , oraz miejsca pod wiat¹,
gdzie So³ectwo Warnino zaprasza
wszystkich mieszkañców naszej gminy do
organizowania spotkañ .

15 paŸdziernika po
dokonaniu przegl¹du i oceny
48 prac plastycznych
nades³anych na konkurs pt.:
„Za rok znów bêd¹ wakacje!"
skierowanego do dzieci i
m³odzie¿y uczestnicz¹cych
w zajêciach w œwietlicach
gminy Tychowo, komisja
konkursowa powo³ana przez
Dyrektora Gminnego
Oœrodka Kultury w Tychowie
postanowi³a przyznaæ
nagrody w nastêpuj¹cych
kategoriach: Przedszkole: I
m-ce, Jakub Dorosiñski- Sadkowo, II m-ce ex aequo Wiktoria ZakrzewskaPob¹dz i Marek Ga³an- Warnino, III m-ce Milena Frañczak- Sadkowo;
wyró¿nienie otrzymali: Bartosz Trzpis- Warnino, Jakub Barucha i Micha³ Misiak
z Sadkowa. W kat. Uczniowie klas I-III: I m-ce zaj¹³ Pawe³ Ga³an- Warnino, II
m-ce Agata Dorosiñska- Sadkowo, III m-ce ex aequo: Patryk Roszak- Warnino i
Maria Mazurkiewicz- Smêcino, wyró¿nienie otrzyma³ Dominik PonikSmêcino. Kat. uczniowie klas IV-VI m-ce I zajê³a Paulina Tereszczyn- Pob¹dz,
II m-ce ex aequo: Kacper Roszak- Warnino i Weronika Pastuszko- Tychowo, mce III zaj¹³ Filip Tereszczyn- Pob¹dz, w tej kategorii wyró¿nienia otrzyma³y:
Wiktoria Œwi¹tczak i Ewelina Franielczyk z Tychowa. W kat. uczniowie
gimnazjum wygl¹da to nastêpuj¹co: I m-ce Bernadetta Jakubiec- Dobrowo, II
m-ce Kamil Wiktorski- Kowalki, III m-ce Lucyna Król- Pob¹dz. Wszystkim
laureatom serdecznie gratulujemy i zachêcamy do brania udzia³u w kolejnych
konkursach.

Do beneficjentów dzia³ania 112 PROW 2007-2013
„U£ATWIANIE STARTU M£ODUM ROLNIKOM
ARiMR przypomina o obowi¹zku z³o¿enia
ANKIETY MONITORUJ¥CEJ
Z³o¿enie ankiety monitoruj¹cej
jest
obowi¹zkiem beneficjenta premii dla
m³odych rolników na³o¿onym przepisem §
19 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
p a Ÿ d z i e r n i k a 2 0 0 7 r. w s p r a w i e
szczegó³owych warunków i trybu
udzielania pomocy w ramach dzia³ania
„U³atwianie startu m³odym rolnikom”
objêtego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200,
poz. 1443 z póŸniejszymi zm.). Ankieta
monitoruj¹ca zawiera informacje
niezbêdne do oceny spe³nienia przez
beneficjenta zobowi¹zañ zwi¹zanych z
otrzyman¹ pomoc¹, a tak¿e do oceny
sposobu i efektów wdra¿ania dzia³ania
„U³atwianie startu m³odym rolnikom” w
ramach PROW 2007-2013. Jest te¿
Ÿród³em danych, które s¹ wykorzystywane
w sprawozdaniach przekazywanych do
Komisji Europejskiej. Z tego wzglêdu
terminowe dostarczenie ankiety do ARiMR
6

jak i jej rzetelne opracowanie jest
niezmiernie wa¿ne zarówno dla
beneficjenta jak i dla ARiMR jako agencji
p³atniczej, która odpowiada za prawid³owe
rozdysponowanie i rozliczenie funduszy
UE przeznaczonych na wsparcie polskiego
rolnictwa. Ankietê monitoruj¹c¹ nale¿y
z³o¿yæ do oddzia³u regionalnego ARiMR,
nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 4 lat i 10
miesiêcy, licz¹c od dnia wyp³aty pomocy,
jednak nie póŸniej ni¿ do dnia up³ywu 5 lat
od wyp³aty pomocy. Formularz ankiety
wraz z instrukcj¹ mo¿na otrzymaæ we
wszystkich placówkach terenowych
Agencji. Dokumenty te s¹ równie¿
dostêpne na stronie internetowej ARiMR
pod adresem: www.arimr.gov.pl
Niedostarczenie ankiety monitoruj¹cej w
wymaganym terminie (w tym równie¿
niez³o¿enie jej w ogóle) wi¹¿e siê z
na³o¿eniem na beneficjenta pomocy sankcji
finansowej.
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PRZEDSZKOLAKI ZAGRA£Y TURNIEJ

12 paŸdziernika w hali
sportowej przy
Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Tychowie–
po raz pierwszy w tej
edycji Ligi ¯aków
KOZPN cieszyli siê z
gry– ¿acy grupy bia³ogardzkiej.
Organizatorem turnieju by³ Robert Radziuk,
jednoczeœnie koordynator rozgrywek w
grupie bia³ogardzkiej. W inauguracyjnym
turnieju w tej grupie, wziê³y udzia³
nastêpuj¹ce zespo³y: Akademia Pi³karska
Kotwica Ko³obrzeg, G³az Tychowo, Graf
Bukówko, Sokó³ Karlino, SP Karœcino, UKS
D¹bek Przedszkole Tychowo oraz UKS Unia

Bia³ogard. Tu¿ przed godzin¹ 10
koordynator rozgrywek– przywita³
uczestników imprezy, kibiców i liczne
grono goœci w osobach: Wiceburmistrza
Tychowa - Krzysztofa Dziadula, Dyrektor
Przedszkola w Tychowie – Genowefê
Kuczmerê, Ks. Proboszcza – Andrzeja
So³tysa, Koordynatora Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych – Lidiê Siwek oraz
Przedstawiciela Firmy Poldanor SA –
Macieja Ostrowskiego. Imprezê
uroczyœcie otworzyli: Zastêpca
Burmistrza Tychowo i Pani Dyrektor
Przedszkola- gospodarz imprezy. Grano
systemem ka¿dy z ka¿dym. Spotkania
trwa³y raz dziesiêæ minut. Sêdziowali –
zamiennie - trenerzy poszczególnych
zespo³ów. Na trybunach zasiad³o grubo
ponad stu kibiców: miejscowych
przedszkolaków, uczniów szkó³ i
cz³onków rodzin m³odziutkich pi³karzy.
Najm³odsz¹ ekip¹ by³a dru¿yna Gminnego
Przedszkola z Tychowa, reprezentowana
przez UKS D¹bek Przedszkole Tychowo.
By³ to ich pierwszy kontakt z pi³k¹ na
takich zawodach. St¹d widaæ by³o, ¿e s¹
pod wielkim wra¿eniem imprezy w której
bior¹ udzia³! Pierwsz¹ bramkê w turnieju,
strzeli³a dru¿yna UKS Unia Bia³ogard.
Pad³a ona w meczu otwarcia: UKS Unia
Bia³ogard - Sokó³ Karlino. W trakcie

zmagañ ¿aków nie prowadzi siê ¿adnej
punktacji. Symboliczn¹ kolejnoœæ
zespo³ów ustala siê wed³ug iloœci
rozegranych turniejów. Przy równej iloœci
rozegranych turniejów, stosowana jest
kolejnoœæ alfabetyczna. Ka¿da dru¿yna
otrzyma³a gor¹cy posi³ek i foldery
promuj¹ce gminê Tychowo. Na koniec
zawodów wszystkim uczestnikom
zrobiono wspólne zdjêcie.

Dzieci z Bukówka odwiedzi³y Ko³obrzeg Podziêkowanie
Z inicjatywy Pañ Iwony Bartczak i Malwiny Burak rodzice z Bukówka
zorganizowali wyjazd dla 13 dzieci do Ko³obrzegu. Przy piêknej s³onecznej
pogodzie dzieci mog³y nie tylko zwiedzaæ ciekawe zak¹tki Ko³obrzegu , ale równie¿
k¹paæ siê w morzu. W imieniu uczestnicz¹cych w wycieczce dzieci organizatorki
kieruj¹ serdeczne podziêkowania do opiekunów za troskliw¹ opiekê Firmy „ARBOS” Przewozy Pasa¿erskie oraz Pani Anny Chmielewskiej za wsparcie
finansowe.

W imieniu zawodników, sympatyków pi³ki
no¿nej i swoim w³asnym sk³adam serdeczne
podziêkowanie
Pañstwu Ma³gorzacie i
Marcinowi
K³opociñskim oraz Panom
Marianowi, Tadeuszowi, Stanis³awowi
Mochockim za wsparcie finansowe LKS „Graf”
Bukówko.
Prezes Anna Chmielewska
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RODZINNY WYJAZD INTEGRACYJNY
NA BOWLING DO KOSZALINA
W dniu 18.10.2013 roku odby³ siê
„Rodzinny Wyjazd Integracyjny” do
Koszalina realizowany w ramach VI
edycji socjalnego projektu systemowego
„RODZINA RAZEM” prowadzonego
przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Tychowie. Blisko 40osobowa wycieczka pojecha³a do Klubu
Bowlingowego, znajduj¹cego siê w
Centrum Handlowym KOSMOS w
Koszalinie. Uczestnicy projektu mieli
okazjê nauczyæ siê pod okiem
profesjonalnego instruktora gry w krêgle
(bowling). Po krótkiej nauce przyszed³
czas na zmagania turniejowe odbywaj¹ce
siê tym razem w kategorii OPEN. O
puchar Kierownika GOPS w IV
Integracyjnym Turnieju Bowlingowym
rywalizowa³y wspólnie dzieci i rodzice.
Trzecie miejsce, medal i statuetkê
zdoby³a Pani Iwona Witczak z Tychowa
(85 punktów – tor 4), medal i statuetkê za
zajêcie drugiego miejsca otrzyma³a tak¿e
Pani Wioletta Klekocka z Kowalek (86 p.
– tor 10), a puchar Kierownika GOPS w
Tychowie za zajêcie pierwszego miejsca
zdoby³ najm³odszy w ca³ej stawce £ukasz
Gasid³o z Wicewa (88 p. – tor 4).
Wszystkim Laureatom jeszcze raz
serdecznie gratulujemy! Wszystkie dzieci
bior¹ce udzia³ w zabawie uhonorowane
zosta³y z³otymi medalami uczestnictwa i
s³odkim upominkiem w postaci tabliczki
czekolady. Na medalach widnia³ napis
„Rodzina zawsze wygrywa”, gdy¿ ta
w³aœnie myœl przyœwieca³a idei
organizacji tego turnieju i ca³ego
wyjazdu. Zamys³em GOPS by³a bowiem
wspólna zabawa w rodzinnym gronie
sprzyjaj¹ca integracji rodzin. Na koniec
wszystkie rodziny otrzyma³y dodatkowo
okaza³e paczki ze s³odyczami. Po dniu
pe³nym wra¿eñ impreza zakoñczy³a siê
wspólnym, rodzinnym obiadem.
Nastêpnie wszyscy uczestnicy w
znakomitych humorach, rozwiezieni
zostali do domów. Niektórzy rodzice
zapowiedzieli ju¿, ¿e na pewno bêd¹
powracaæ, przy ka¿dej mo¿liwej okazji,
do tej formy rodzinnej rozrywki, chocia¿
musz¹ jeszcze doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci gry w krêgle. Rodzinny
wyjazd integracyjny do Koszalina by³ ju¿
przedostatnim dzia³aniem z zakresu
dzia³añ o charakterze œrodowiskowym,
realizowanym w ramach VI edycji
projektu „Rodzina Razem”. Udzia³ w
wycieczce nie wi¹za³ siê dla Uczestników
z ¿adnymi kosztami, gdy¿ by³ w ca³oœci
pokrywany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
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Sprzedam - kupiê - zamieniê

Zamieniê 3-pokojowe mieszkanie
przy
ul. Mroczkiewicza na
jednopokojowe na osiedlu
Kochanowskiego. tel. 798-765-116.
Sprzedam mieszkanie w Tychowie, 3
pokoje, 56m, na osiedlu
Mroczkiewicza, cena 126.000z³.
Telefon kontaktowy: 603 304 198.

Spo³ecznego.

LEGALNA PRACA
W NIEMCZECH
opieka nad osobami starszymi

512 585 110
94 340 80 45
-darmowe kursy z jêz. niemieckiego
-dla kobiet w wieku 18 - 65 lat
-za³atwiam wszystkie formalnoœci
-zapewniam dobre warunki pracy
i wysokie zarobki

poloniacare24@op.pl

Polonia CARE 24
ul. Wyszyñskiego 71, Szczecinek
Podziêkowanie
W imieniu pokrzywdzonych
chcia³bym podziêkowaæ policji
oraz mieszkañcom gminy
Tychowo za aktywne dzia³ania w
ujêciu sprawców kradzie¿y
sprzêtu gospodarstwa domowego
w Sadkowie.
Henryk Budzy³a

G³osuj na „Nasze
Dobre z Pomorza”
Gmina Tychowo bierze udzia³ w konkursie
"G³osu Koszaliñskiego" - Nasze Dobre.
Zg³osiliœmy do konkursu nasza Tychowsk¹
Strefê Ekonomiczn¹. By wygraæ konkurs
nale¿y wysy³aæ SMSY na nr 72466 o
treœci GLOS.ND.14. Najlepsi zostan¹
uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Obok tradycyjnych dyplomów i statuetek
bêdzie to prawo do zrealizowania w
Mediach Regionalnych kampanii
reklamowej o wartoœci 20 tys. z³otych netto
oraz mo¿liwoœæ korzystania przez 2 lata ze
znaku jakoœci "Nasze Dobre z Pomorza".
G³osowanie potrwa do 4 listopada do
godziny 24. Obecnie jesteœmy w czo³ówce,
na zmianê raz II, a raz III miejsce.
Apelujemy wiêc do naszych
mieszkañców: proszê wysy³ajcie SMS
pod wskazany powy¿ej numer - pomo¿e
to w promocji naszej strefy i przybli¿y j¹
potencjalnym inwestorom, których w
Tychowie potrzebujemy.

