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Dni Integracji Europejskiej
W sobotę 20 lipca odbyła impreza
plenerowa „Dni Integracji
Europejskiej", podczas których
odbył się XIII Regionalny Przegląd
Zespołów Ludowych „Tychowo na
Ludowo". Patronat Honorowy nad
imprezą objęła Senator RP Grażyna
Anna Sztark i Wiceminister
Środowiska Stanisław Gawłowski.
Festyn otworzył i prowadził
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury- Rajmund Wasiak.
Burmistrz Tychowa Pani Elżbieta
Wa s ia k pow it a ła z e s poły,
mieszkańców i gości Tychowa oraz
zaproszoną na Sąsiedzkie Dni
Integracji Europejskiej Grupę
Fanfarową z Neustrelitz i Orkiestrę
Dętą z Mirow ze współpracującej z
gminą Tychowo Ochotniczej
Straży Pożarnej. Na przegląd
zgłosiło się 30 zespołów z Polski i 2
z Niemiec dwa zespoły nie
wystąpiły. Rozpoczął zespół ze
Szkoły Podstawowej w Tychowie
„Iskierki", a potem: Ludowy
Zespół Śpiewaczy "Zacisze" z
Koszalina, Ludowy Zespół
Śpiewaczy "Nestor" z Wyszewa,
Zespół "Radość" z Tychowa,
Zespół Ludowy "Swojacy" z Sitna,
Zespół "Kwiat Paproci" z
Wierciszewa, Stowarzyszenie
"Lechici" z Koszalina, Zespół
Śpiewaczy "Biadule" z Kinowa,
Zespół "Dobrowianki" z Dobrowa,
Zespół Śpiewaczy "Ostrowianie" z
Ostrowca, Ludowy Zespół
Śpiewaczy "Zalesie" z Mścic,
Zespół "Leszczyna" z Pęczerzyna,
Stowarzyszenie Śpiewacze
"Śródmieście" z Koszalina, Zespół
"Czerwone Korale" z Dobiesławia,
Zespół Śpiewaczy "Pieńkowianie"
z Postomina, Zespół Ludowy
"Podlotki" z Gościna, Zespół
"Bursztyny" z Sianowa, Ludowy
Zespół Śpiewaczy "Krosinianki" z
Krosina, Kapela Ludowa
"Pieńkowianie" i Zespół
Śpiewaczy „Pieńkowianie z
Postomina, Zespół Śpiewaczy
„Sokoły" z Koszalina, Zespół
„Jarzębiny" ze Świeszyna, Zespół
Śpiewaczy „Sławianki" ze Sławna,
„Turowianki" z Turowa koło

Szczecinka, Zespół „Stokrotki" z
Koszalina, Zespół Ludowy
„Niwa", Zespół „Strzeczonianki"
ze Strzeczony Kapela Ludowa
"Swaty" z Będzina oraz jedyny
„Solista"– Pan Antoni Szumnarski
z Koszalina. Tegoroczny przegląd
był rekordowy pod względem ilości
zespołów ludowych w swojej
trzynastoletniej historii, co oznacza
że staje się coraz bardziej
popularnym i można założyć że,
wręcz prestiżowym konkursem w
naszym regionie. Jury konkursu w
składzie: Przewodniczący Edward
Klepczyński, członkowie
Bogusław Pałka i Mirosław Krom
po wysłuchaniu wszystkich
zespołów postanowiło przyznać
„Złotego Gołąbka" Zespołowi
Śpiewaczemu „Podlotki" z
Gościna, "Srebrnego Gołąbka"
otrzymał Zespół Ludowy
"Swojacy" z Sitna, „Brązowym
Gołąbkiem" uhonorowano Zespół
Ludowy "Ostrowianie" z
Ostrowca. W tym roku po raz
pierwszy ze względu na wysoki
poziom prezentacji Jury
postanowiło przyznać 8 wyróżnień,
zdobyły je: „Iskierki" „Swaty",
„Dobrowianki", „Radość ",
„Biadule", „Pieńkowianie",
„Nestor"
i „Ostrowianie".
Pozostałe zespoły otrzymały
pamiątkowe statuetki gołąbka,
będącego symbolem tychowskiego

przeglądu. Podczas przerwy w
przeglądzie wystąpił saksofonistaPan Eugeniusz Markowski a tuż
zanim można było podziwiać
Grupę Fanfarową z Niemiec. Przed
ogłoszeniem wyników Przeglądu
wystąpiła nasza wspaniała młoda
piosenkarka – Klaudia Barska a
zaraz po niej niepowtarzalna
Orkiestra Dęta z Mirow. Wieczorną
część festynu uświetnił zespół
muzyczny „ATM", przy którym
mieszkańcy Tychowa bawili się do
póź nyc h godz in nocnyc h.
Dodatkowo jako gwiazda wieczoru
wystąpił znany zespół Maxx
Dance. Najbliższa tak duża impreza
plenerowa zaplanowana jest na 7
września, kiedy to na Stadionie
Sportowym w Tychowie odbędą się
Dożynki Gminne i kolejny Turniej
Sołectw Gminy Tychowo. Na
organizację imprezy pozyskano
środki z Funduszu Małych
Projektów Euroregionu Pomerania
z Programu Interreg IVA,
organizację wsparły również Firma
Enertrag, Starostwo Powiatowe w
Białogardzie i Bank Spółdzielczy w
Białogardzie. Dziękujemy. Więcej
zdjęć z tej
imprezy
opublikujemy
w kolejnym
numerze
Wieści.

Patronat honorowy:
Senator RP
Grażyna Anna Sztark
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)

Wiceminister Środowiska
Stanisław Gawłowski

Patronat medialny:
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Inicjatywa mieszkańców
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej został mile zaskoczony tym, że
mieszkańcy tutejszej gminy Panowie:
Daniel Jączkowski z Trzebieszyna i Tadeusz
Mazur z Tychowa nieodpłatnie wsparli
nasze działania. Najpierw Pan Daniel

Sesja absolutoryjna

Jączkowski w usunięciu (wyrwaniu) pni
drzew na organizowanym klombie , który
będzie w przyszłości usytuowany w
rozwidleniu ulicy Dolnej w Tychowie, a w
drugiej fazie działania Pan Tadeusz Mazur
w wywiezieniu poza teren miasta karp tych
drzew.

Wbrew pozorom pracy było sporo 2 ciągniki Pana Daniela Jączkowskiego
wyszarpywały karcze przez 5 godzin.

28 czerwca br. w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Tychowie odbyła się XXVI
Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni
jednogłośnie podjęli uchwały o
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego Gminy Tychowo na dzień 31
grudnia 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Tychowo za
rok 2012 oraz w sprawie absolutorium dla
Burmistrza z tytułu wykonania budżetu
G m i n y Ty c h o w o z a r o k 2 0 1 2 .
Rada Miejska, również jednogłośnie,
podjęła uchwałę popierającą Stanowisko
Konwentu Starostów Województwa
Zachodniopomorskiego dotyczącego
wprowadzenia budowy drogi ekspresowej
S-6 do programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-2020. Ponadto, mieszkańcy
Gminy Tychowo złożyli mnóstwo
podpisów popierających akcję społeczną
"Głosu Koszalińskiego" w tej sprawie.

Zatrudnianie osadzonych
w Gminie Tychowo
A później przez 2 godziny trwał załadunek karp na samochód ciężarowy
(załadowano 1,5 skrzyni ładunkowej).
Dlaczego o tym informujemy?. Na pewno
nie chodzi tylko o laurkę dla obu Panów,
może po to piszemy by Państwo mieszkańcy, nie wstydzili się od czasu do
czasu wystąpić z jakąś inicjatywą
przyczyniającą się w rezultacie do
polepszania ładu i porządku, tym samym do
poprawy wizerunku gminy, w której

Dyrektor Gminnego
Przedszkola Dębowa
Chatka w Tychowie
informuje, że
podpisywanie umów
przyjętych na rok
przedszkolny
2013/2014 odbywać
się będzie
od 19 do 29 sierpnia.
Prosimy o zachowanie
terminów.
2

mieszkają. Wygląda na to, że z trudem, bo z
trudem ale znajdują się jeszcze ludzie,
którzy są w stanie zrobić coś dla innych
angażując swój czas, sprzęt i nie oczekując
zysku.
I za to składamy obu Panom spóźnione, lecz
szczere podziękowania.

„Z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom
Posterunku Policji w Tychowie i Komendy
Powiatowej w Białogardzie składamy serdeczne
gratulacje i wyrazy uznania za odpowiedzialną
i rzetelną codzienną służbę. Prosimy przyjąć życzenia
bezpiecznej pracy, zdrowia, pomyślności w życiu
osobistym oraz wdzięczność i sympatię mieszkańców
i gości Gminy Tychowo.”
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Gajewski

Burmistrz Tychowa
Elżbieta Wasiak

Informację tę przekazujemy ponieważ
panuje wśród Mieszkańców Gminy błędne
przekonanie, iż zatrudnianie osadzonych
skutkuje tym, że mieszkańcy tutejszej
gminy z tego powodu nie otrzymują pracy
w ramach prac publicznych.
Informujemy, iż zatrudnienie osób
odbywających kary pozbawienia wolności
w OZ Dobrowo odbywa się na mocy
umowy zawartej pomiędzy Aresztem
Śledczym w Koszalinie, a Gminą
Tychowo.
Osadzeni pracują na rzecz gminy
nieodpłatnie, w związku z czym nie
odbierają pracy mieszkańcom gminy.
W OZ Dobrowo poprzez zatrudnianie
osób odbywających kary pozbawienia
wolności realizowany jest proces ich
resocjalizacji.
W obecnym czasie Powiatowy Urząd
Pracy w Białogardzie nie ma funduszy na
uruchomienie programu, w ramach
którego można byłoby zatrudniać osoby w
ramach robót publicznych. Lech
Chodyniecki, Kierownik Gminnego
Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie.
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W niedzielę 30 czerwca po raz piaty
odbył się w Tychowie koncert z okazji
obchodów Dni Muzyki Europejskiej na
Pomorzu. W tym roku była to Wielka
Gala Wiedeńska a przed zgromadzoną
na stadionie sportowym publicznością
wystąpili: znana z poprzednich
koncertów sopranistka Anna GuzRosa, sopranistka Joanna Tylkowska
Drożdż z Opery na Zamku w
Sz c z ec ini e ora z te nor Le sz e k
Świdziński. Artystom towarzyszyła
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej w
pełnym składzie pod dyrekcją Tadeusza
Karolaka.
V Galę Koncertową zaszczyciła swoją
obecnością Senator RP Anna Sztark,
Poseł na Sejm Wiesław Suchowiejko,
Wi c e m a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a
Wojciech Drożdż, Radny Wojewódzki
Jerzy Kotlęga, Małgorzata Stachowiak
V-ce Burmistrz Białogardu, Wójt
Biesiekierza Marian Hermanowicz,
Zbigniew Sroka przedstawiciel Firmy
Enertrag, przedstawicielki Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie,
delegacja z partnerskiej Straży
Pożarnej z Neustrelitz z Niemiec,
Gerhard Rüchlow dawny mieszkaniec i
miłośnik historii Tychowa, który
corocznie uczestniczy w koncertach,
radni powiatowi i gminni oraz
przedstawiciele ościennych
samorządów gminnych i powiatowych.
Nie zawiedli mieszkańcy i goście w
przeciwieństwie do pogody, która
mimo że okazała się jak zwykle bardzo
kapryśna tym razem oszczędziła
przybyłym deszczu, który zawitał na
stadion dopiero po zakończeniu
koncertu. Przybyłych na koncert
mieszkańców gminy Tychowo i
regionu powitała Burmistrz Tychowa
Elżbieta Wasiak, która zaprosiła
zebranych na muzyczną podróż po
Europie. Koncert poprowadził Pan
Andrzej Zborowski, który
zapowiadając kolejne utwory zabawiał
publiczność anegdotami z nimi
związanymi. Podczas koncertu
wykonano najpiękniejsze arie, duety,
pieśni i utwory K. Zellera, J. Straussa,
E. Kalmana, F. Lehara, R. Stolza, J.
Offenbacha. W przerwie

koncertu wystąpił Kameralny Chór
Mieszany „Cantus” pod dyrekcją
Bolesława Kurka z Połczyna Zdroju.
Atmosfera tegorocznego koncertu była
znakomita. Skomponowany przez
Giuseppe Verdiego słynny duet
Libiamone lieti calici (Więc pijmy na
chwałę miłości) zakończył V Galę
Koncertową z okazji „Dnia Muzyki
Europejskiej na Pomorzu”. Tegoroczny
koncert zorganizowany został wspólnie
przez Gminę Tychowo, Gminny
Ośrodek Kultury w Tychowie, Zamek
Książąt Pomorskich w Szczecinie,
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Środkowopomorską Grupę Działania oraz przy
udziale sponsorów: firmy ENERTRAG
oraz Banku Spółdz ielcze go w
Białogardzie. Patronami Honorowymi
Gali byli Senator RP Anna Sztark,
Wiceminister Środowiska Stanisław
Gawłowski, Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz. Patronami medialnymi zaś
Głos Koszaliński, Radio Koszalin i
Białogardzka Telewizja Kablowa i TVP
Szczecin

Patronat honorowy:
Senator RP

Grażyna Anna Sztark
Wiceminister Środowiska

Stanisław Gawłowski

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

Organizatorzy:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
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Dofinansowano ze środków
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Województwa
Zachodniopomorskiego
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

ENERTRAG

Patroni medialni:
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Bank Spółdzielczy
w Białogardzie
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Konkurs
na najlepszego
absolwenta
rozstrzygnięty
25 czerwca Burmistrz Gminy
Tychowo, Pani Elżbieta Wasiak
przyznała nagrody pieniężne dla
wyróżniających się absolwentów
szkół podstawowych i gimnazjów w
roku szkolnym 2012/2013 z terenu
Gminy Tychowo. W Szkole
Podstawowej w Tychowie najlepszą
absolwentką została Maria Wiktorska,
najlepszym absolwentem został
Szymon Gołdyn, wyróżniającą się
absolwentką została Klaudia
Witkowska a wyróżniającym się
absolwentem Dawid Raj. W
Gimnazjum im. Jana Pawła II
najlepszą absolwentką została
Michalina Voss, natomiast najlepszym
absolwentem został Franciszek
Doroń. Serdecznie gratulujemy
wszystkim nagrodzonym i życzymy
wielu sukcesów w przyszłości.

„Koziołek
Niematołek”

4

Dobrowianki w terenie!
29 czerwca br. zespół „Dobrowianki”
uczestniczył w uroczystości obchodu
Dni Honorowych Dawców Krwi w
Białogardzie. W uroczystości udział
wzięli Prezes Polskiego Czerwonego
Krzyża z Koszalina oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego;
S t a r o s t a p . To m a s z H y n d a ,
Wicestarosta p. Zbigniew Raczewski.
Po części oficjalnej wystąpił
gościnnie zespół taneczny "Astra" z
Koszalina, "Dobrowianki" z
Dobrowa oraz dzieci z Białogardzkiego Domu Dziecka. Następnie
uczestnicy bawili się na pikniku przy
poczęstunku i wspólnym śpiewaniu z
"Dobrowiankami".
Po zakończeniu pikniku,
"Dobrowianki" zostały zaproszone do
Domu Społecznej Pomocy w Zwinisławiu. Piosenki nasze wzruszyły
mieszkańców, którzy przez chwilę
mogli zapomnieć o samotności i bólu.
Uśmiech i wzruszenie jaki widniał na
twarzach był najcenniejszą nagrodą
jaką można uzyskać za występ.

„Wiem wszystko” w Dobrowie
Z okazji rozpoczęcia
wakacji, 4 lipca
Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował
dla wszystkich
chętnych dzieci przed
budynkiem GOK
przedstawienie
plenerowe
pod
tytułem „Koziołek
Niematołek”,
w y s t a w i on e p rz e z
krakowską grupę „ArtRe”.
Wstęp był
bezpłatny, pogoda
dopisała a licznie
przybyłe dzieci wraz z
rodzicami dobrze się
bawiły i zapewne
zachowają miłe
wspomnienia.

Już po raz czwarty najlepsi uczniowie z klas II i III Szkoły
Podstawowej w Dobrowie rywalizowali w konkursie wiedzy
ogólnej "Wiem wszystko". Głównym celem konkursu było
wyłonienie ucznia wykazującego się najwyższym poziomem
wiedzy ogólnej, promocja zdolnych uczniów oraz rozbudzanie
wśród dzieci zainteresowania wiedzą ogólną. 10 uczniów, którzy
zostali wyłonieni w eliminacjach klasowych, zmagali się z
pytaniami z różnych dziedzin nauki i życia codziennego. Konkurs
odbywał się przy udziale publiczności, co pozwoliło na inną formę
nauki niż tradycyjna lekcja. Finaliści odpowiadali na głośno
zadawane pytania o różnym stopniu trudności, a widzowie mieli
okazję do utrwalania wiedzy. W tym roku zwyciężyła uczennica
klasy trzeciej Wiktoria Palinowska, II miejsce zajęła Bogusia
Budniewska (kl. III), a III miejsce wywalczyła Kinga Rynkun z klasy
II. Laureaci otrzymali dyplomy i piękne nagrody książkowe, a za I
miejsce dodatkowo wręczono przenośną pamięć do komputera (pen
drive). Nagrody i poczęstunek dla finalistów ufundował zakład
przetwórstwa rybnego "POMMERNFISCH" Sp. z o.o. w Tychowie bardzo dziękujemy. Konkurs przygotowała i przeprowadziła
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Niemiec.
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Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego „Czajka” w Tychowie
Wywodzą się z różnych środowisk i mają przeróżne zawody. Ale łączy ich jedno: zamiłowanie do przyrody
oraz pasja łowiectwa. Członkowie Koła Łowieckiego „Czajka” w Tychowie, działają już 50 lat.
Odegraniem sygnałów „Zbiórka” oraz „Darz
Bór” przez Zespół Sygnalistów „Klang”
rozpoczęło się w sobotę 29 czerwca 2013r.
świętowanie jubileuszu 50-lecia Koła
Łowieckiego nr 21 „Czajka” w Tychowie.
Uroczystość została zorganizowana w
„Hubertówce” w Warninie. Wśród
zaproszonych gości byli m.in. pan Ignacy
Jóźwiak – Prezes Okręgowej Rady
Łowieckiej w Koszalinie, pani Elżbieta
Wasiak – Burmistrz Tychowa, pan Tomasz
Hynda – Starosta białogardzki, księża parafii
Tychowo: ks. Proboszcz Andrzej Sołtys oraz
ks. Wikary Mariusz Gubow, pan Rajmund
Wasiak - dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych kół łowieckich i wielu
innych gości.
Część oficjalna jubileuszu rozpoczęła się od
powitania wszystkich zebranych, przez Jana
Kłosowskiego – Prezesa Zarządu Koła
Łowieckiego „Czajka". Dalszą część
uroczystości poprowadził Dariusz Babiński
– Sekretarz Zarządu KŁ „Czajka”. Przestawił
krótki referat na temat istoty łowiectwa w
Polsce w którym zostało powiedziane m.in.,
iż łowiectwo stanowiło w początkach
dziejów ludzkości podstawę bytu, natomiast
w dzisiejszych czasach jest pasją i sposobem
na życie całej rzeszy miłośników przyrody.
Współcześnie łowiectwo jest istotną formą
działalności ludzkiej, ukierunkowaną na
gospodarowanie zwierzyną i na zachowanie
przyrody dla kolejnych pokoleń. W
łowiectwie obok takich zagadnień jak
gospodarowanie gatunkami zwierząt
łownych, ochrona przyrody, kynologia,
strzelectwo i prawodawstwo, niezwykle
ważną rolę pełni kultura łowiecka, która jest
swoistym nawiązaniem do przeszłości i
dawnych, znamienitych tradycji polskiego
łowiectwa, jest częścią kultury narodowej,
stanowi ogół łowieckiego dziedzictwa
materialnego i duchowego, w tym: historii,
twórczości i sztuki, tradycji między innymi
języka, zwyczajów, obrzędów, kultu św.
Huberta, kolekcjonerstwa, wystawiennictwa
oraz etyki.
Następnie została odprawiona uroczysta
msza święta w intencji wszystkich członków
KŁ „Czajka”. Mszę
celebrowali księża z naszej
parafii. Na szczególną
uwagę zasługuje kazanie
wygłoszone przez księdza
Mariusza Gubow, które
świadczy o obszernej
wiedzy księdza na temat
łowiectwa. W kazaniu nie
zabrakło fachowego
słownictwa z zakresu

gospodarki łowieckiej. Ksiądz posługiwał
się piękna gwarą myśliwską i nie szczędził
pochlebnych słów oraz podziwu dla pracy
myśliwych na rzecz przyrody. W dalszej
kolejności przedstawiona została obszerna
monografia Koła obrazująca całą historię od
jego powstania w dniu 22 maja 1963 roku,
kiedy odbyło się pierwsze zebranie członków
założycieli Koła łowieckiego „Czajka”, aż po
współczesne czasy, kiedy to pięć lat temu
podczas obchodów jubileuszu 45-lecia został
nadany Kołu sztandar, jako związkowy znak
organizacyjny. Również w tym samym
czasie Koło zostało odznaczone Srebrnym
Medalem Zasługi Łowieckiej. Dziś Koło
Łowieckie „Czajka” liczy ponad 40
członków. Wśród nich są rolnicy, właściciele
firm, leśnicy, lekarze i nauczyciele,
urzędnicy. Bardzo często są to członkowie
wywodzący się z rodzin o tradycjach
łowieckich, które tradycję łowiecką
pielęgnują przez pokolenia.
Koło
gospodaruje obecnie na dwóch obwodach
łowieckich nr 69 i 70 na terenie gminy
Tychowo. Myśliwi oprócz działalności
łowieckiej w okresie zimy prowadzą
dokarmianie zwierzyny, budują urządzenia
łowieckie, a także pomagają rolnikom
chronić ich uprawy przed szkodami, jakie
czyni zwierzyna leśna.
Następnie zaproszeni goście mieli okazję
złożyć gratulacje oraz życzenia jubileuszowe
zarządowi i członkom Koła a także przekazać
okazjonalne pamiątki.
W trakcie uroczystości zostały wręczone
odznaczenia przyznane przez Kapitułę
Odznaczeń Polskiego Związku
Łowieckiego. Srebrnym Medalem Zasługi
Łowieckiej zostali odznaczeni kol. Jan
Kłosowski, kol. Andrzej Ladorucki, kol.
Tadeusz Grubalski. Natomiast wszyscy
członkowie Koła oraz goście zaproszeni
otrzymali jubileuszowe upominki. Piękną
oprawę uroczystości zapewnił Zespół
Sygnalistów Myśliwskich „Klang". W
świętowaniu jubileuszu Koła udział wzięły
także rodziny myśliwych, a dobry klimat
biesiadowania w rytmach muzyki udzielał
się wszystkim uczestnikom do późnych
godzin wieczornych.
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27 czerwca br. odbyła się wystawa prac dzieci
uczęszczających do świetlicy w Warninie,
którą uświetnił występ autorów prac oraz p.
Wiktora Rakoczego i p. Eweliny
Kłosowskiej. Artyści w swoim repertuarze
przedstawili wiersze i piosenki nie tylko
lekkie, łatwe i przyjemne, ale i te poruszające
najtrudniejsze sprawy codziennego życia z
pogranicza ballady i poezji śpiewanej.
Zarówno wystawa prac jak i występ został
nagrodzony gromkimi brawami i
serdecznymi gratulacjami. Dzieci, których
prace znajdowały się na wystawie zostały
wyróżnione symbolicznymi dyplomami oraz
upominkami od gości zaproszonych, za które
serdecznie dziękujemy. Podziękowania
otrzymali również prowadzący zajęcia
plastyczne p. Justyna Kłosowska i p. Wiktor
Rakoczy oraz rodzice, którzy pomogli w
zorganizowaniu wystawy. Była to pierwsza
wystawa, która odbyła się w Warninie i
cieszymy się bardzo, że przybyło na nią tak
liczne grono – rodzice, mieszkańcy Warnina
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Tychowie p. Rajmund Wasiak, Dyrektor
Gminnego Przedszkola w Tychowie p.
Genowefa Kuczmera, Radny p. Piotr
Kuczmera, Radny p. Zbigniew Brzozowski i
Sołtys Czarnkowa p. Helena Brzozowska.

Wystawa w Warninie

Finał „Z podwórka na stadion
o puchar
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Tychowiemistrzowie powiatu,20.06.br.w Szczecinku brali udział
Tymbarku”
w finale wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju "Z
podwórka na stadion o puchar Tymbarku". Uczniów
wsparło 3 uczniów z SP Karlino. Uzyskali następujące
wyniki: Białogard - UKS "SŁAWA" Sławno- 3-2,
Białogard - Świnoujście - 1-3, Białogard - Szczecin II 1-2. Uzyskali 3 miejsce w grupie, co dało im 9 miejsce w
województwie. Skład zespołu: Adam Biegański,
Dominik Sypek, Gracjan Oryl, Jakub Sawosz, Marcin
Beśka, Igor Jóźwiak, Michał Rosiak, Paweł Gałan, trener
-Wiesław Ostrysz. Wyjazdy na oba turnieje
zorganizował Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.

ARiMR informuje…
*Rolnicy, którzy zamierzają ubiegać się
od 2 lipca 2013 roku o przyznanie
pomocy z działania "Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów" finansowanego z PROW 2007 2013, muszą zwrócić uwagę na zmiany
jakie zaszły w warunkach udzielania
takiego wsparcia. Główna zmiana,
wynikająca z nowelizacji
rozporządzenia MRiRW z maja br.,
polega na tym, że rolnik, przed
złożeniem wniosku o płatność będzie
musiał udokumentować, że pokrył
koszty, zarówno kwalifikujące jak i nie
kwalifikujące się do refundacji, w
sposób bezgotówkowy z
wykorzystaniem polecenia przelewu.
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Koszty za które rolnik zapłacił gotówką
nie zostaną przez ARiMR
zrefundowane. Warto podkreślić jeszcze
raz, że zmiana ta dotyczy jedynie tych
rolników, którzy złożą w ARiMR
wniosek o przyznanie pomocy z
działania "Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów" począwszy od 2 lipca 2013 roku.
Rolnicy, którzy dostarczyli takie wnioski
do ARiMR przed tą datą, będą rozliczani
na starych zasadach obowiązujących
przed wejściem w życie
znowelizowanego rozporządzenia
MRiRW. Wszystkich zainteresowanych
taką pomocą zapraszamy do składania
wniosków.
Tegoroczny nabór

wniosków trwa od 2 stycznia. Na
udzielenie wsparcia z działania
"Korzystanie z usług doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów" pozostało
jeszcze ok. 144 mln zł.
*ARiMR otrzymała zgodę na
uruchomienie dodatkowych pieniędzy
na dopłaty do kredytów inwestycyjnych
dla rolników. To oznacza, że banki
współpracujące z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mogą wznowić udzielanie
rolnikom nowych preferencyjnie
oprocentowanych kredytów
inwestycyjnych. Całkowita ich wartość
może wynieść nawet 2 mld zł. W ten

sposób łączna wysokość kredytów z
dopłatą ARiMR do ich oprocentowania
może osiągnąć w 2013 r. wartość nawet 3
mld zł, ponieważ 1 miliard zł został
przekazany rolnikom już wcześniej.
Atrakcyjność tych kredytów wynika z
dwóch przesłanek. Po pierwsze są one
niżej oprocentowane od kredytów
komercyjnych, a po drugie ARiMR
pomaga w ich spłacie, pokrywając za
rolnika część należnego bankowi
oprocentowania. Obecnie rolnik spłaca z
własnej kieszeni odsetki w wysokości
3%, resztę pokrywa za niegoARiMR.
Więcej na www.arimr.gov.pl.
Kierownik Biura Powiatowego
Andrzej Adamczewski.
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Wakacje
w Kowalkach

„Mini Piłkarska
Kadra Czeka”

Na świetlicy w Kowalkach począwszy
od pierwszego dnia lipca odbyło się
kilka ciekawostek kulturalnych. Dzieci i
młodzież przygotowały wernisaż
swoich prac wykonanych na świetlicy.
Prace przez 4 dni zdobiły przystanek w
centrum wsi. Wernisaż cieszył się
ogromnym powodzeniem wśród
dorosłych i młodzieży. Następnie
odbyła się dyskoteka na której dzieci
same przygotowały popcorn i prażynki.
Największą imprezą mieszkańcy
Kowalek cieszyli się w sobotę 13 lipca.
Odbył się pierwszy wakacyjny piknik
przy ognisku z pieczoną kiełbaską oraz
muzyką jaką wszyscy lubią. Największą
atrakcją była płyta podarowana przez
lidera zespołu Talisman, pana Krzyśka
Tomaszewicza z Wielanowa, swoim
wpisem do kroniki świetlicy rozpoczął
listę gości. Zabawa była bardzo udana.

28 maja br. w Bobolicach odbył się półfinał
wojewódzki ogólno-polskiego turnieju "Mini
Piłkarska Kadra Czeka" Zespól reprezentujący gminę Tychowo zajął 3 miejsce.

UCZESTNICZKI PROJEKTU „RODZINA RAZEM”
UKOŃCZYŁY KURS BARMAŃSKO-KELNERSKI
Od maja 2013 r. rozpoczęła się
kolejna – VI już edycja projektu
systemowego współfinansowanego
ze środków unijnych (EFS) pn.
„Rodzina Razem”, realizowanego z
powodzeniem przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tychowie. Jak co roku 16 Pań
uczestniczących w projekcie bierze
udział w działaniach aktywnej
integracji polegających na
doradztwie specjalistycznym oraz
szkoleniach, kursach i warsztatach.
Doradztwo specjalistyczne opiera się
na bezpłatnym dostępie do takich
specjalistów jak pedagog rodzinny,
psycholog rodzinny, pracownik
socjalny, terapeuta uzależnień oraz
doradca zawodowy. To m.in. dzięki
ich fachowej pomocy uczestniczki
mogą rozwiązać swoje problemy
osobiste i wychowawcze. Cześć
dotycząca szkoleń rozpoczęła się w
maju od „Szkoły dla Rodziców”.
Dzięki temu szkoleniu uczestniczki
dowiedziały się jak radzić sobie w
życiu codziennym ze swoimi
pociechami i jednocześnie znacznie
zwiększyły swoje kompetencje
opiekuńczo-wychowawcze.
Dowiedziały się również jak
skutecznie egzekwować polecenia i
obowiązki od swoich podopiecznych,
a także w jaki sposób poprawić relacje
rodzinne. Jednym słowem jak stać się
świadomym i odpowiedzialnym
rodzicem. W okresie od 11 do 21
czerwca br. wszystkie uczestniczki
wzięły udział w Kursie barmańskokelnerskim przeprowadzonym przez
Zachodniopomorskie Centrum

Szkoleń i Wspierania
Przedsiębiorczości z Kołobrzegu.
Podczas kursu beneficjentki pod
okiem profesjonalnego Trenera
poznały tajniki pracy barmana i
kelnera, zapoznały się z zasadami
obsługi klienta
oraz podstawy
savoir-vivru.
Pierwsze 2 dni były zajęciami czysto
teoretycznymi, co pozwoliło na
przyswojenie podstawowej wiedzy.
Kolejne dni były już tylko praktyką
nie z bę dn ą do w yko nyw a ni a
czynności barmańskich i kelnerskich;
noszenie talerzy, układanie sztućców,
nakrywanie do stołu, obsługa klienta.
Panie zapoznały się z także z
urządzeniami oraz materiałami
wykorzystywanymi przy
wykonywaniu pracy.
Całość kursu zakończyła się
dwuczęściowym egzaminem. Część
pierwsza to egzamin teoretyczny w
formie testu zawierającego pytania
otwarte, w której beneficjentki
musiały wykazać się wiedzą nabytą
podczas kursu. Druga część to
egzamin praktyczny, polegający na
przygotowaniu stołu z nakryciem dla
4 osób pod konkretne zamówienie
klienta (w tej sytuacji Trenera) oraz
obsługa i opisanie do których potraw i
napoi służą poszczególne elementy
nakrycia stołu.
Podczas egzaminu nad prawidłowym
jego przebiegiem czuwała 3 osobowa
Komisja egzaminacyjna. Wszystkie
Panie podeszły do egzaminu z
wielkim zaangażowaniem i
przejęcie m. Widać było, że
zdecydowana większość z nich jest

bardzo dobrze
przygotowana. Na
p o d s t a w i e
uzyskanych
wyników 13
uczestniczek
otrzymało Certyfikaty ukończenia
kursu, a 3 uczestniczki otrzymały
zaświadczenia uczestnictwa w
kursie. Z uwagi na panujące w
naszym regionie wysokie
bezrobocie oraz fakt, że wszystkie
uczestniczki pozostają obecnie bez
pracy mamy nadzieję, że ukończenie
tego kursu znaczenie zwiększy
szanse beneficjentek na zdobycie po
zakończeniu projektu upragnionego
zatrudnienia. Zarówno Gmina
Tychowo jak i gminy ościenne
tworzą teren typowo turystyczny,
gdzie występuje mała i duża
gastronomia, dlatego jesteśmy
przekonani, że już niebawem
spotkamy niektóre uczestniczki w
jakiejś restauracji w roli
wykwalifikowanej kelnerki czy
barmanki. Kolejnym etapem zmiany
postaw i dalszej edukacji
uczestniczek projektu będzie Kurs
edukacji finansowej, zaplanowany
na miesiąc wrzesień. Kurs ten będzie
przydatny w codziennym życiu
uczestniczek przy gospodarowaniu
często bardzo skromnym budżetem
domowym. O tym będziemy
informować na łamach naszej
witryny internetowej
www.gops.tychowo.twip.pl oraz
jednym z kolejnych wydań
„Tychowskich Wieści”.
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„ V Bieg sołtysa" w Bukówku
24 sierpnia 2013 roku (sobota) od godziny 11.00 w
Bukówku odbywać się będzie tradycyjnie „Bieg sołtysa".
Planowane są biegi w kategoriach wiekowych:
- uczniowie od I – III klasy Szkoły Podstawowej
- uczniowie od IV – VI
- uczniowie Gimnazjum, oraz bieg główny na 3 km dla
wszystkich zgłoszonych do biegu zawodników: - kategoria
kobiet i mężczyzn.
Dla zawodników przewidziane są okolicznościowe
koszulki startowe, dla zwycięzców nagrody rzeczowe,
okolicznościowe dyplomy i medale. Osoby chętne do
uczestniczenia w biegu proszone są o zgłaszanie się do dnia
15.08.2013r. Tel. 94 311 15 61, 500 092 269, adres e-mail:
antechmielewska@wp.pl, Sołtys Anna Chmielewska
KOMUNIKAT ZARZĄDU
KOMITETU NA RZECZ
REWITALIZACJI
ZABYTKOWEGO
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W TYCHOWIE

KOMUNIKAT NR 7
z 15.07.2013 r.

LEGALNA PRACA
W NIEMCZECH
opieka nad osobami starszymi

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

poloniacare24@op.pl

Polonia CARE 24
ul. Wyszyńskiego 71, Szczecinek
Naszym priorytetowym celem jest
promowanie i jednocześnie
doskonalenie kompetencji zawodowych
polskich pracowników, prezentacja ich
kwalifikacji oraz poszukiwanie dla nich
miejsc pracy na międzynarodowym
rynku profesjonalnych pracodawców.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 15-062013 r. do 15-07-2013 r. na nasze konto wpłynęły
następujące kwoty:
1. 5 wpłat indywidualnych
- 922,50 zł
PODZIĘKOWANIE
( w tym po 1 z Wrocławia, Warszawy i Niemiec)
Serdeczne podziękowania
2. Kwesty
- 2.093,28 zł
dla Pana Wojciecha Sokołowskiego 3. Odpisy 1% podatku
- 3.449,50 zł
Strażnika Miejskiego w Tychowie,
4.Składki członkowskie
20,00 zł
za zorganizowanie zbiórki odzieży, obuwia
5.Odsetki bankowe - 1.076,20 zł
i zabawek oraz przekazanie jej na rzecz
Razem:
- 7.561,48 zł
podopiecznych ośrodka pomocy społecznej,
Stan konta na 15-07-2013 r. 396.279,87 zł.
a także za wieloletnią współpracę składa
Przewodniczący Komitetu Bronisław Gajewski
Kierownik GOPS w Tychowie- Michał Walkusz

Sprzedam - kupię - zamienię

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
60m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
pomieszczenie gospodarcze, ogródek,
piwnica, Tychowo, ul. Szczecinecka.
Tel. 787 444 023;
• Sprzedam mieszkanie w Tychowie, 3
pokoje, 56m, na osiedlu
Mroczkiewicza, cena 126.000zł.
Telefon kontaktowy: 603 304 198;
• Zapraszamy do najbliższego biura
ubezpieczeń na życie „NORDEA” i
ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych ERGO HESTIA oraz do biura
rachunkowego w Białogardzie przy ul.
Lindego 27. Biuro czynne od
poniedziałku do piątku w godz. 9-16,
tel. 94 311 34 12, w soboty na życzenie
klienta;
Sprzedam dom do remontu lub
wyburzenia w miejscowości
Modrolas. Powierzchnia 54 m2,dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, wszystkie
media. Powierzchnia działki 900m2.
Cena 17.000 zł. Tel. 530 352 607;
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