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Do¿ynki Gminne
7 wrzeœnia w piêknej s³onecznej pogodzie
na Stadionie Sportowym w Tychowie
odby³y siê Do¿ynki Gminne. Tegoroczna
uroczystoœæ odby³a siê pod Honorowym
Patronatem Pani Senator RP Gra¿yny Anny
Sztark oraz Pana Wicemarsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego
Andrzeja Jakubowskiego. Na uroczystoœæ
przybyli rolnicy, mieszkañcy Gminy
Tychowo oraz liczni goœcie. Obecnoœci¹
swoj¹ zaszczyci³a nas miêdzy innymi
Senator RP Anna Sztark, Pose³ na Sejm
Wies³aw Suchowiejko, Wicemarsza³ek
Andrzej Jakubowski, Radny Województwa
Zachodniopomorskiego Andrzej Œwirko,
Wicestarosta Bia³ogardzki
Zbigniew
Raczewski Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Bia³ogardzkiego Henryk Budzy³a, Marek
Lewandowski administrator Oddzia³u
Agencji Nieruchomoœci Rolnych w
Œwidwinie, Prezes Powiatowej Izby
Rolniczej w Bia³ogardzie
Anna
Rydzkowska, przedstawiciele s³u¿b
mundurowych oraz szereg innych
znamienitych goœci. Do¿ynki tradycyjnie
rozpoczê³a Msza Œwiêta koncelebrowana
przez proboszcza parafii w Tychowie ks.
Andrzeja So³tysa oraz ksiê¿y z parafii
po³o¿onych na terenie Gminy Tychowo.
Podczas mszy podziêkowano Opatrznoœci
Bo¿ej za tegoroczne zbiory i szczêœliwe
zakoñczenie ¿niw, pob³ogos³awiono chleb
wypieczony z tegorocznego zbo¿a oraz
wieñce do¿ynkowe przygotowane przez
so³ectwa. Starostami Do¿ynkowymi w tym
roku byli pañstwo Danuta i Stanis³aw
Soliñscy z Trzebiszyna, w którym od
prawie 25 lat wspólnie prowadz¹
gospodarstwo rolne. Po oœpiewaniu chleba
przez zespó³ „Radoœæ", przekazali oni
tradycyjny bochen chleba Gospodarzowi
Do¿ynek Burmistrz Tychowa pani
El¿biecie Gumiñskiej-Wasiak, która

wspólnie z Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w Tychowie panem Bronis³awem
Gajewskim i goœæmi dzieli³a go z
przyby³ymi na uroczystoœæ rolnikami i
mieszkañcami naszej gminy. Pani
Burmistrz podziêkowa³a wszystkim
rolnikom za ich trud, poœwiêcenie oraz
zebrane zbiory, ¿ycz¹c jednoczeœnie
wytrwa³oœci w ich ciê¿kiej i tak wa¿nej dla
nas wszystkich pracy. Wyró¿niaj¹cy siê w
Gminie Tychowo rolnicy uhonorowani
zostali statuetkami Rolnika Roku 2013. W
kategorii gospodarstw wielkoobszarowych
wyró¿nienia otrzymali pan Jan K³osowski
oraz pañstwo Beata i Bernard K³osowscy
z Warnina, pan Janusz B¹k z Rudna oraz
pañstwo Danuta i Janusz WoŸnica firma
PAKK-1994 sp. z o.o. z Borzys³awia. W
kategorii gospodarstw œrednioobszarowych

statuetkê otrzymali pañstwo Stanis³awa i
Jan Borowczakowie z Dobrowa. W
kategorii gospodarstw ma³oobszarowych
statuetkami Rolnika Roku 2013
uhonorowano pañstwa Irenê i Ryszarda
Martyniuków z Dziêcio³owa oraz pana
Jana ¯urawskiego z Motarzyna. W
kategorii gospodarstw rodzinnych
wyró¿niono pañstwa Annê i Witolda
Rydzkowskich z Tychowa. W kategorii
gospodarstw prowadz¹cych produkcjê
specjaln¹ statuetka przypad³a panu
Krzysztofowi Janusowi z Osówka. W
kategorii M³ody Rolnik nagrody otrzymali
panowie Wojciech Zienkiewicz oraz
Mariusz Rydzkowski z Tychowa.
Statuetki w kategorii Produkcja Zwierzêca
otrzymali pañstwo Danuta i Stanis³aw
Soliñscy oraz pañstwo Katarzyna i Daniel
J¹czkowscy z Trzebiszyna. Dyplomami
wyró¿niono równie¿ pañstwa Halinê i
Stanis³awa Jankowskich z Pob¹dza,
pañstwa Bo¿enê i Stanis³awa
KaŸmierczak z Sadkowa oraz pana
Rados³awa Gêbskiego z Dobla. Po
ceremonii na scenie zaprezentowa³y siê
zespo³y ludowe „Radoœæ" i
„Dobrowianki". Po raz pierwszy na
do¿ynkach wyst¹pi³ dzieciêcy zespó³
ludowy „Iskierki" ze Szko³y Podstawowej
w Tychowie, który od ubieg³ego roku
prowadzi dzia³alnoœæ artystyczn¹. Wielk¹
atrakcj¹ dla przyby³ych na do¿ynki by³a
mo¿liwoœæ zobaczenia oldtimerów na
czterech ko³ach, których prawie trzydzieœci
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wjecha³o na tychowski stadion. Podczas
do¿ynek przeprowadzono równie¿
konkursy na naj³adniejszy Wieniec
do¿ynkowy oraz naj³adniejsze Stoisko
So³eckie a tak¿e rozegrano XI Turniej
So³ecki Gminy Tychowo. W konkursie na
naj³adniejszy Wieniec do¿ynkowy
wystartowa³o siedem so³ectw. Zwyciê¿y³o
so³ectwo Sadkowo, którego wieniec
oceniono najwy¿ej. Pan Wicemarsza³ek
Andrzej Jakubowski osobiœcie wrêczy³ dla
zwyciêskiego so³ectwa specjaln¹ nagrodê
ufundowan¹ przez Urz¹d Marsza³kowski.
Drugie miejsce zdoby³ wieniec z so³ectwa
Warnino a trzecie z so³ectwa Borzys³aw.
Wyró¿nienia za wieñce do¿ynkowe
otrzyma³y so³ectwa z Kikowa, Dobrowa,
Motarzyna i Kowalek. W konkursie stoisk
najwy¿ej oceniono stoisko so³ectwa
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Trzebiszyn. Drugie miejsce otrzyma³o
stoisko so³ectwa Motarzyn, trzecie
stoisko z Dobrowa, czwarte by³o
Warnino a pi¹te stoisko z KikowaK r o s i n k a . W Tu r n i e j u S o ³ e c t w
wystartowa³o dziesiêæ dru¿yn. Ze wzglêdu
na wspania³¹ pogodê nie by³o problemów z
rozegraniem trudnych technicznie
konkurencji. By³y rzuty gumowcem do
celu, ³apanie ringo na wid³y, rzucanie
ziemniakami do tarczy, strzelanie pi³k¹ na
celnoœæ w kaloszach, bieg stra¿acki oraz
najbardziej emocjonuj¹ca konkurencja
„weselna" z podsiadaniem na krzese³ku z
udzia³em so³tysów i cz³onków rad
so³eckich. Ostatecznie XI Turniej So³ecki
wygra³o so³ectwo Kowalki zdobywaj¹c 51
pkt. Drugie miejsce przypad³o so³ectwu
Sadkowo i 49 pkt. Trzecie miejsce
zas³u¿enie wywalczy³o sobie so³ectwo
Kikowo – 45 pkt. Kolejne miejsca zajê³y
so³ectwa Warnino, Trzebiszyn, Borzys³aw,
Motarzyn, Bukowo, Modrolas, Dobrowo.
Oprócz dyplomów zwyciêzcy
poszczególnych konkursów otrzymali
nagrody finansowe. W konkursie wieñca
nagrody za I, II i III miejsce wynosi³y 900,
700 i 500 z³. W konkursie stoisk za I, II i III
miejsca czeki opiewa³y na 800, 600 i 400
z³. W Turnieju So³eckim za I, II i III
miejsce wynosi³y 800, 600 i 400 z³.
Nagrody dofinansowa³ Bank Spó³dzielczy
w Bia³ogardzie. Wieczorn¹ czêœæ do¿ynek
uatrakcyjni³ program satyryczny „Parodie
i Satyry" w wykonaniu Boles³awa

Gromnickiego oraz Andrzeja Rybarczyka
jak równie¿ wystêpy Klaudii Barskiej i
Klaudii Jakutajæ. Gwiazd¹ wieczoru by³
zespó³ EXTAZY, a zabawê taneczn¹
obs³ugiwa³ zespó³ „Be Free".Sk³adamy
ogromne podziêkowania wszystkim,
którzy wsparli tegoroczne do¿ynki, a w
szczególnoœci: Firmie Enertrag i
Friedrichs Polska z Dobla, Bankowi
Spó³dzielczemu w Bia³ogardzie, Panu
Jerzemu Pa³ubickiemu, Panu Januszowi
WoŸnica, Panu Janowi B¹k, Ko³u
£owieckiemu „Czajka". Dziêkujemy
równie¿ mi³oœnikom zabytkowych aut za
zorganizowanie pokazu podczas imprezy:
Mi³oœnicy Starej Motoryzacji Bia³ogard,
Klasyczny Koszalin, SMDM Ko³obrzeg.
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Do¿ynki Powiatowe
21 wrzeœnia br. w Karlinie odby³y siê Do¿ynki
Powiatowe pod has³em: „Transgraniczne
œwiêto chleba". Tradycyjnie do¿ynki
rozpoczê³a Msza œwiêta w koœciele, po czym
korowód prowadzony przez karliñsk¹ orkiestrê
dêt¹ oraz przez stare i nowe traktory
przemaszerowa³ na stadion miejski. Zgodnie
ze zwyczajem starostowie do¿ynek – pani
Agnieszka Szczepanik i pan Pawe³
Marcinkowski przekazali na rêce Starosty
Bia³ogardzkiego Tomasza Hyndy bochen
chleba, po czym w³odarze Gmin z naszego
powiatu dzielili siê chlebem z uczestnikami
do¿ynek. Gminê Tychowo reprezentowa³
Zastêpca Burmistrza Pan Krzysztof Dziadul
oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Pan
Bronis³aw Gajewski. Po uroczystym obrzêdzie
dzielenia siê chlebem, który muzycznie
oprawi³ chór „Passionato" oraz zespó³
„Radoœæ", nagrodzono najlepszych wêdkarzy,
rolników i so³ectwa. W towarzysz¹cych
imprezie zawodach wêdkarskich
spinningowych o Puchar Burmistrza Karlina,
z³owiono jedna rybê. Zwyciêzca – Kamil
Nowicki z³owi³ rybê troæ wêdrown¹ o wadze
6,8 kg. W konkursie Rolnik Roku Powiatu
Bia³ogardzkiego przyznano 6 nagród.
Otrzymali je: Damian Jab³oñski, Pawe³
Marcinkowski, Beata i Karol K³osowscy gm.
Tychowo, Ewa i £ukasz Niemczyk, Katarzyna
i Wies³aw Czêpiñscy oraz Anna i Wies³aw
Nowak gm. Tychowo. Wyró¿nienia otrzymali:
Szymon Rêc³awowicz i Grzegorz
Kazimierczak gm. Tychowo, Janusz B¹k gm.
Tychowo oraz Anna i Grzegorz Jakowicz,
Agnieszka i Mariusz Szczepanik oraz
Katarzyna i Daniel J¹czkowski gm. Tychowo,
Alicja i Grzegorz Wo³odkowicz, Barbara,
Marcin, Adrian i Mi³osz Sêdzik.
Zachodniopomorska Izba Rolnicza oddzia³ w
Bia³ogardzie nagrodzi³a 3 so³ectwa w
konkursie „Rozwojowe i przyjazne
œrodowisku so³ectwo". Tytu³ ten otrzyma³y
miejscowoœci: Koœciernica, Sadkowo i
Dobrowo. Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas
na czêœæ rekreacyjn¹ i konkursow¹. W turnieju
gmin powiatu bia³ogardzkiego udzia³ wziêli
goœcie z Niemiec. W ogólnej klasyfikacji
najwiêcej punktów i I m-ce zdoby³a Gmina
Tychowo, II m-ce miasto Bia³ogard, III m-ce
Gmina Bia³ogard, IV m-ce gospodarze –
Gmina Karlino oraz goœcie z Niemiec. Trudne
zadanie czeka³o przed jury w ramach
konkursów „Na naj³adniejszy wieniec
do¿ynkowy", „Naj³adniejsze gminne stoisko
do¿ynkowe oraz w konkursie „Na najlepszy
chleb z tegorocznych plonów". W Karlinie
zaprezentowano 9 wieñców. Naj³adniejszy
wieniec przygotowa³o so³ectwo Sadkowo I mce - gmina Tychowo, So³ectwo Warnino II mce - gmina Tychowo, III m-ce Stowarzyszenie
Liderka- gmina Bia³ogard. Uczestnicy
imprezy mogli ogl¹daæ i podziwiaæ stoiska
gminne, czyli s¹siadów z zza miedzy. Komisja
dokonuj¹ca wyboru kierowa³a siê w swych
pracach nastêpuj¹cymi kryteriami:
wizualizacja (ró¿norodnoœæ, innowacyjnoœæ),
kontakt z klientem, atrakcje na stoisku
( k o n k u r s y, d e g u s t a c j e , w y s t ê p y ) ,
innowacyjnoœæ (nowoœæ), program (rodzaj
oferty, atrakcyjnoœæ) oraz promocjê, reklamê.

Decyzj¹ jury wygra³o stoisko Gminy Tychowo,
które przygotowa³o So³ectwo Trzebiszyn.
Karliñskie stoisko, którego autorem by³ Warsztat
Terapii Zajêciowej ISKIERKA zajê³o II miejsce, a
trzecie Gmina Bia³ogard. Zorganizowany zosta³ po
raz pierwszy podczas karliñskich do¿ynek konkurs
„Na najlepszy chleb. Konkurs przeprowadzono w 2
kategoriach: profesjonalista i amator. Mimo
zaproszenia wys³anego do wszystkich piekarni z
terenu powiatu, do konkursu zg³osi³a siê tylko
piekarnia GS SCH Karlino. W kategorii amator
zg³oszono 12 chlebów. Najsmaczniejszy zdaniem
jury przygotowa³a p. Maria Bartczak z Bukówka
gm. Tychowo, Bo¿ena Grzelak z Karlina oraz
wspólnie Maria Pa³ka i Urszula Rêc³awowicz z
Domacyna. Po rozstrzygniêciu chleb szybko
znikn¹³ podczas degustacji. Zarówno pogoda jak i

frekwencja podczas do¿ynek dopisa³y.
Uczestnicy mogli skorzystaæ z wielu
przygotowanych atrakcji. By³y stoiska
firmowe, pokaz wyrabiania naczyñ glinianych,
gry i zabawy historyczne w wykonaniu grupy
odtwórstwa historycznego Belhird, przeja¿d¿ki
motocyklami, wystawa zabytkowych
samochodów. Stra¿acy przygotowali œcie¿kê
bezpieczeñstwa, podczas której prezentowali
stare i nowe maszyny stra¿ackie oraz
zapoznawali chêtnych ze swoj¹ prac¹ oraz
uczyli zasad pierwszej pomocy.
W prezentacjach artystycznych nasz¹ Gminê
reprezentowa³y zespo³y Radoœæ i Dobrowianki
Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy
reprezentowali gminê Tychowo podczas
Do¿ynek Powiatowych. Podziêkowania dla
rolników, który
licznie uczestniczyli w
uroczystoœciach do¿ynkowych, dla So³ectwa
Trzebiszyn, Sadkowo i Warnino. To dziêki
mieszkañcom tych so³ectw Gmina Tychowo
zwyciê¿y³a we wszystkich konkursach
organizowanych podczas karliñskich do¿ynek.

Godnie reprezentowaliœmy Gminê Tychowo
21-09-2013 Trzebiszyn reprezentowa³
Gminê Tychowo na do¿ynkach
powiatowych w Karlinie w kategorii
stoisko gminne 1 miejsce zajê³o
stoisko so³ectwa Trzebiszyn oraz w
turnieju Gmin równie¿ zajêliœmy 1
miejsce. Dziêkujê wszystkim którzy
przyczynili siê do powstania tak
piêknego stoiska, tym którzy brali
udzia³ w turnieju gmin, tym którzy
obs³ugiwali stoisko na do¿ynkach,
oraz tym którzy zapewnili transport
stoiska na do¿ynki
gminne i
powiatowe. So³tys Iwona £ada.
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"Polsko-niemieckie spotkania leœników w Tychowie"
W dniach 29 sierpnia – 1 wrzeœnia 2013 roku
Leœnicy Nadleœnictwa Tychowo goœcili delegacjê
Leœników Niemieckich z Urzêdu Leœnego w
Neustrelitz - Forstamt Neustrelitz. Tegoroczne
spotkanie by³o czwartym spotkaniem leœników z
Euroregionu Pomerania. Impreza jest
wspó³finansowana przez Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania w ramach
Funduszu Ma³ych Projektów Interreg IV A.
Uczestniczy³o w nim 12 goœci z Niemiec oraz 14
osób ze strony polskiej. Spotkanie odby³o siê przy
pomocy t³umacza Pana Rudolfa Klepin,
emerytowanego pracownika RDLP w Szczecinku.
Program spotkania obejmowa³ wymianê
doœwiadczeñ i prezentacje powierzchni leœnych i
przyrodniczych, zak³adów pracy wspó³pracuj¹cych
z lasami oraz miasta Koszalin i Mielna z wybrze¿em
Ba³tyku. Spotkanie rozpoczê³o siê w Nadleœnictwie
Bia³ogard, w którym Pan Nadleœniczy Zdzis³aw
Tomczak ze wspó³pracownikami zaprezentowa³
Stacjê Oceny Nasion i Przechowalniê oraz
Wy³uszczarniê Nasion. Goœcie z zainteresowaniem
wys³uchali i zapoznali siê z istotnymi
zagadnieniami wy³uszczenia szyszek, ocen¹
materia³u siewnego i przechowania nasion.
Nastêpnie goœcie odwiedzili sk³adnicê w Podborsku
- czêœæ ZSLP w Bia³ogardzie. Pan Krzysztof
Chmura z wspó³pracownikami przedstawi³ profil
produkcji z drewna posiadaj¹cego certyfikat FSC i
PEFC – miêdzy innymi program zagospodarowania
miejsc postoju pojazdów. Nastêpnym punktem
programu by³a wizyta w ukrytych w lesie obiektach
powojskowych – bunkrach, by³ych magazynów
g³owic j¹drowych. „ Stra¿nicy Historii"
przygotowali bardzo ciekawy program zwiedzania
obiektu - tam trzeba byæ, aby poczuæ atmosferê tego
miejsca. Po tak ciekawym dniu uczestnicy zostali
zakwaterowani w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Na Skraju Lasu" w Warninie,
które oprócz goœcinnego domu oferowa³o piêkne
otoczenie z ma³ym stawkiem oraz hodowl¹ danieli.
Nastêpnego dnia uczestnicy spotkania przebywali
na terenie Gminy Tychowo i Nadleœnictwa
Tychowo. Na terenie obiektu nadleœnictwa „
Zielona Klasa" uczestnicy potkali siê z Pani¹
Burmistrz miasta Tychowo, Pani¹ El¿biet¹
Gumiñsk¹-Wasiak, która przedstawi³a prezentacjê
multimedialn¹ miasta
i gminy – realizacjê
inwestycji i plany na przysz³oœæ. Nastêpnie Leœnicy
pod przewodnictwem Nadleœniczego Jerzego
Wicika omawiali: historiê Przedsiêbiorstwa Lasy
Pañstwowe, wspó³czesn¹ struktura i zasady
gospodarowania mieniem Pañstwa, organizacjê
pracy w nadleœnictwie, zagadnienia z nasiennictwa i
szkó³karstwa - w tym produkcja sadzonek
mikoryzowanych. Wiod¹cym tematem by³o
gospodarowanie zasobami wodnymi na terenach
leœnych w tym uczestnictwo nadleœnictwa w
ogólnopolskim programie „Zwiêkszenia
mo¿liwoœci retencyjnych oraz przeciwdzia³anie
powodzi i suszy w ekosystemach leœnych na
terenach nizinnych"- tu goœcie podziwiali
zrewitalizowane stawy paciorkowe w Leœnictwie
B¹bnica. Goœciom równie¿ zaprezentowano
elementy zagospodarowania turystycznego
terenów leœnych, które w znacz¹cy sposób
pomagaj¹ w ochronie bioró¿norodnoœci.
Prezentowano równie¿ inwestycje w ramach
budowy dojazdów po¿arowych i remont mostu.
Uczestnicy spotkania odwiedzili plac budowy
nowego biurowca nadleœnictwa, który ma byæ
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Do¿ynki So³eckie
w Trzebiszynie
14 wrzeœnia w Trzebiszynie odby³y siê
do¿ynki so³eckie wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania do¿ynek
serdecznie dziêkujê a w szczególnoœci
chcia³abym podziêkowaæ Pani Burmistrz,
panu Januszowi WoŸnicy i panu Janowi
Pawlik oraz wszystkim goœciom
zaproszonym i mieszkañcom naszego
so³ectwa za liczne przybycie i wspania³¹
zabawê. So³tys Iwona £ada .
Nagroda w œwietlicy w Kowalkach
Nowy rok szkolny, dzieci ze œwietlicy
wiejskiej w Kowalkach rozpoczê³y bardzo
mi³ym akcentem. W miesi¹cu wrzeœniu bra³y
udzia³ w konkursie zorganizowanym przez
Urz¹d Marsza³kowski w Szczecinie.
Tematem konkursu by³a „Unia Europejska w
oczach dziecka". Dzieci i m³odzie¿ z zapa³em
wziê³y siê do pracy. Wykona³y pracê
zbiorow¹ i wraz z opiekunem wys³a³y j¹ do
Szczecina. Na efekt nie czeka³y d³ugo bo ju¿
11 wrzeœnia otrzyma³y du¿¹ paczkê z
nagrodami. W paczce znajdowa³y siê m.in.
dyplomy imienne dla wszystkich
uczestników konkursu, gry, puzzle,
d³ugopisy, malowanki oraz odblaskowe
opaski. Swoj¹ nagrodê odebra³a równie¿
opiekunka œwietlicy pani Górecka Beata.

oddany do u¿ytku w 2014 roku. Spotkanie mia³o
równie¿ w programie rozegranie meczu pi³ki
siatkowej na obiekcie sportowym M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego w Podborsku na tzw.
Orliku. Zaciêty mecz zakoñczy³ siê remisem,
wy³oniono najlepszych graczy, którymi okazali siê
goœcie z Niemiec. 31 sierpnia, goœcie i leœnicy
tychowscy zwiedzali Koszalin, Mielno i okolice (w
tym gospodarstwo ekologiczne „Kazimierzówka nad
jeziorem Lubiatowo, które dostarcza surowców do
restauracji Z³ota Rybka w Koszalinie, w której
uczestnicy degustowali baraninê). Prezentowana by³a
historia Ziemi Koszaliñskiej( muzeum i wie¿a
widokowa na górze Che³mskiej, katedra, park),
wspó³czesnoœæ miasta-w tym inwestycje (siedziba
filharmonii, hala sportowa, budynki Politechniki
Koszaliñskiej, obwodnica œródmiejska) oraz
inwestycje zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska –zbiornik
retencyjny i regulacja rzeki Dzier¿êcinka wraz z
budow¹ wrót sztormowych na Kanale Jemneñskim.
Goœcie wraz z gospodarzami odbyli rejs stateczkiem
po jeziorze Jamno by wreszcie pospacerowaæ po
Mielnie i ba³tyckiej pla¿y. Wymiana doœwiadczeñ,
podsumowanie imprezy oraz wypracowanie
kierunków dalszej wspó³pracy odby³o siê przy
tradycyjnym ognisku, zorganizowanym w
gospodarstwie agroturystycznym. W niedzielny,
ch³odny poranek dobieg³ kres spotkaniu-leœnicy
niemieccy pe³ni wra¿eñ opuœcili goœcinn¹ ziemiê
tychowsk¹ mówi¹c po polsku – „do widzenia".

KOMUNIKAT ZARZ¥DU
KOMITETU NA RZECZ
REWITALIZACJI
ZABYTKOWEGO
KOŒCIO£A PARAFIALNEGO
W TYCHOWIE
KOMUNIKAT NR 9 z 13.09.2013 r.
Zarz¹d Stowarzyszenia informuje, ¿e w
okresie od 14-08-2013 r. do 13-09-2013 r.
na nasze konto wp³ynê³y nastêpuj¹ce
kwoty:
1. 4 wp³aty indywidualne (1 Wroc³aw)
185,00 z³
2. Ks. Proboszcza taca do¿ynkowa
262,63 z³
3. Kwesta do¿ynkowa 7-09-2013 r.
- 1.456,00 z³
4. So³ectwo Trzebiszyn - 535,80 z³
5. Kwesta 8-09-2013 r. - 1.523,97 z³
6. Odsetki bankowe - 2.636,03 z³
Razem:
- 6.427,43 z³
Stan konta na 13-09-2013 r.
- 418.220,86 z³
Przewodnicz¹cy Komitetu
Bronis³aw Gajewski
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Obóz MDP Carpin - Thürow
W ramach wspó³pracy pomiêdzy
Gminami Carpin i Tychowo od 30 sierpnia
do 1 wrzeœnia przebywa³a w Niemczech
delegacja reprezentuj¹ca Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ w Tychowie oraz Miasto i Gminê
Ty c h o w o . D e l e g a c j a , k t ó r e j
przewodniczy³ Zastêpca Burmistrza
Tychowa Pan Krzysztof Dziadul przyby³a
do Carpin w pi¹tek oko³o godziny 20. Po
powitalnej kolacji, reprezentacja
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej
zosta³a zakwaterowana w namiotach w
miejscowoœci Thürow. G³ównym celem
wyjazdu by³y sobotnie zawody, które sta³y
siê równie¿ okazj¹ do œwiêtowania 15
lecia dzia³alnoœci MDP w tej
miejscowoœci.
W zawodach „Sternmarch 2013"
polegaj¹cych na przejœciu 5 km trasy i
zaliczeniu punktów kontrolnych z
zadaniami teoretycznymi i praktycznymi
wziê³o udzia³ 8 zespo³ów. W trakcie
marszu uczestnicy zmagali siê z
nastêpuj¹cymi konkurencjami: wi¹zanie
w ê z ³ ó w, r o z p o z n a w a n i e s p r z ê t u
po¿arniczego, nape³nianie beczki wod¹,
sprawianie linii ssawnej, bieg po torze
przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy,
test z wiedzy dotycz¹cej funkcjonowania
stra¿y po¿arnej w Niemczech. We
wszystkich konkurencjach uczestnicy
musieli wykazaæ siê du¿¹ wiedz¹ oraz
zgraniem zespo³owym. Po zaciêtej
rywalizacji tychowska MDP zajê³a 2
miejsce. Jest to znakomity wynik, tym

bardziej i¿ z wiêkszoœci¹
konkurencji m³odzie¿
spotka³a siê po raz pierwszy, a
test teoretyczny dotyczy³,
ró¿ni¹cych siê od polskich,
zasad i przepisów
niemieckich. Niemieccy
stra¿acy, byli pod wra¿eniem
wyszkolenia i wiedzy
n a s z y c h s t r a ¿ a k ó w.
Szczególn¹ uwagê zwracali
na wzorowe wykonania zadañ
zwi¹zanych z udzielaniem
pierwszej pomocy
poszkodowanym i wiedzê w
zakresie ratownictwa
medycznego. W sobotni
wieczór odby³a siê uroczysta
kolacja, a po niej integracyjna
dyskoteka. W niedzielê
uczestnicy obozu wyruszyli
do Stralsundu, gdzie zwiedzili
trzecie pod wzglêdem
wielkoœci Oceanarium w
Europie. M³odzie¿ow¹
Dru¿ynê Po¿arnicz¹ w Tychowie
reprezentowali: Natalia Goch, Karolina
Cieœlik, Alicja Pergande, Martyna
Kardyœ, Szymon Galasiñski, Bartosz
Pniewski, Kacper Do³asiñski, Szymon
Duczyñski,Patryk Ro¿ek ,Kamil
Œmidecki. Opiekunami dru¿yny byli:
Pani Halina Ro¿ek, Pan Marek Ro¿ek,
Pawe³ Bro¿yna, Micha³ Biskot, Micha³
Doroñ.

Oœwiata w naszej Gminie
Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu krótk¹
statystykê dotycz¹c¹ liczby uczniów i
kadry zatrudnionej w placówkach
oœwiatowych Gminy Tychowo w roku
szkolnym 2013/2014.
Zespó³ Szkó³ w Dobrowie – obecnie liczy
151 uczniów (Szko³a Podstawowa - 103
uczniów w szeœciu oddzia³ach,
Gimnazjum – 48 uczniów w trzech
oddzia³ach). W Zespole Szkó³ pracuje 17
nauczycieli (dwóch w niepe³nym
wymiarze) w tym: 5 nauczycieli
kontraktowych, 3 nauczycieli
mianowanych i 9 nauczycieli
dyplomowanych. Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Tychowie posiada 150
uczniów w szeœciu oddzia³ach, 16
nauczycieli (4 w niepe³nym wymiarze) w
tym: 5 nauczycieli mianowanych i 12
nauczycieli dyplomowanych.
Szko³a Podstawowa im. A. Mickiewicza
w Tychowie liczy 302 uczniów w
dwunastu oddzia³ach oraz 47 uczniów w
dwóch oddzia³ach „0", ponadto 26
nauczycieli (2 w niepe³nym wymiarze) w
tym 5 nauczycieli kontraktowych, 10

nauczycieli mianowanych i 11 nauczycieli
dyplomowanych. Gminne Przedszkole
„Dêbowa Chatka" w Tychowie
–
posiada 121 wychowanków w piêciu
oddzia³ach, nad którymi opiekê sprawuje
7 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli
kontraktowych i 5 nauczycieli
dyplomowanych.
Warto przypomnieæ, ¿e w tym roku
szkolnym rodzice szeœciolatków mogli
decydowaæ o tym czy ich dziecko pójdzie
do I klasy Szko³y Podstawowej. W naszej
gminie wygl¹da to nastêpuj¹co. W Szkole
Podstawowej w Tychowie w tym roku
¿aden szeœciolatek nie poszed³ do klasy I.
Natomiast w Dobrowie uczniów takich
jest 19. Przypominamy, ¿e dzieci
urodzone w okresie 1 stycznia - 30
czerwca 2008 r. pójd¹ w wieku szeœciu lat
obowi¹zkowo do szko³y 1 wrzeœnia 2014
r. wraz z siedmiolatkami urodzonymi w
2007 r. Dzieci urodzone w drugiej po³owie
2008 r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia,
pójd¹ obowi¹zkowo do szko³y od 1
wrzeœnia 2015 r. wraz z wszystkimi
dzieæmi szeœcioletnimi urodzonymi w
2009roku.

WIEŒCI Z SESJI
Obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w
Tychowie odby³y siê 28 sierpnia 2013 r. w
sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Tychowie. Na stan 15 radnych na Sesji
obecnych by³o 13 radnych. Radni przyjêli
zmiany w bud¿ecie Gminy Tychowo na 2013
r.; przyjêto zmiany w Statucie Gminnego
Oœrodka Kultury w Tychowie; podjêto
uchwa³ê w sprawie rozpatrzenia skargi na
postêpowanie kierownika Gminnego
Oœrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej w
Tychowie; przyjêto zmiany w uchwa³ach
dotycz¹cych: zarz¹dzenia poboru niektórych
podatków i op³at w drodze inkasa oraz
okreœlenia inkasentów i wysokoœci
wynagrodzenia za inkaso; trybu
powo³ywania i odwo³ywania cz³onków
Zespo³u Interdyscyplinar- nego oraz
szczegó³owych warunków jego
funkcjonowania; przyjêto zmiany w
statutach so³ectw: Bukowo, Bukówko,
Dobrowo, Modrolas, S³onino, Trzebiszyn.
Ponadto, Rada zapozna³a siê i przyjê³a do
wiadomoœci: Ocenê stanu bezrobocia w
Gminie Tychowo w pierwszym pó³roczu br.,
sposoby i formy jego zwalczania;
Sprawozdanie z dzia³alnoœci kontrolnej
Komisji Rewizyjnej w I pó³roczu br.;
Przygotowanie placówek oœwiatowowychowawczych do nowego roku szkolnego
2013/2014 oraz Informacjê o dzia³alnoœci
Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym. Po
zatwierdzeniu uchwa³ przez wojewodê
zachodniopomorskiego, ich treœæ mo¿na
znaleŸæ
w internecie pod adresem
http://www.bip.tychowo.pl
a tak¿e na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim.
5
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Zakoñczenie wakacji w Pob¹dzu
30 sierpnia w œwietlicy wiejskiej w
Pob¹dzu odby³a siê impreza pod has³em:
„Po¿egnanie wakacji". Z tej okazji dla
wszystkich dzieci zorganizowane zosta³o
m.in. ognisko przy którym piek¹c kie³baski
œpiewa³y piosenki. Pomimo koñcz¹cych siê
wakacji na twarzach dzieci goœci³ uœmiech i
wszyscy œwietnie siê bawili. Ponadto
opiekunka œwietlicy przygotowa³a
mnóstwo gier i zabaw sportowych a tak¿e
muzycznych maj¹cych na celu
zintegrowanie przyby³ych dzieci. W trakcie
imprezy uczestnicy mogli czêstowaæ siê
pysznoœciami przygotowanymi dla nich. Po
wspólnych zabawach do póŸnego wieczora
dzieci bra³y udzia³ w dyskotece, a na
zakoñczenie wszyscy razem zapalili
symboliczny lampion i wypuœci go do góry
by móg³ wysoko poszybowaæ i tym
akcentem po¿egnali wakacje.

Zakoñczenie wakacji w Dobrowie
30.08.2013 w œwietlicy w Dobrowie odby³a
siê impreza w ramach „Wakacje 2013".
Impreza mia³a charakter otwarty i by³a
skierowana do wszystkich mieszkañców
Dobrowa. Celem takiej imprezy by³o
zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y dobrej
zabawy w mi³ej atmosferze. Impreza by³a w
formie dyskoteki jak równie¿ by³
zorganizowany poczêstunek. Dyskoteka
odby³a siê od godz 15 i trwa³a do godz 18.
Dzieci bawi³y siê œwietnie, by³y tañce
ch³opców jak równie¿ dziewczynek oraz
wspólne. W trakcie dyskoteki by³y robione
zdjêcia aby uwieczniæ dobra zabawê dzieci.
Impreza toczy³a siê bardzo mi³o w dobrej
atmosferze, dzieci by³y zadowolone z
zorganizowanej imprezy.

Ziemniaki Cudaki
Gminny Oœrodek Kultury w Tychowie
uprzejmie informuje o organizowanym
konkursie plastycznym pt. „Ziemniaki
Cudaki". Konkurs skierowany jest do
dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych na
zajêcia w œwietlicach wiejskich na terenie
Gminy Tychowo. Zadaniem konkursowym
jest stworzenie ludzika, zwierz¹tka,
postaci… czyli CUDAKA z ziemniaka. W
konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ prace
wykonane w dowolnej technice (przy
u¿yciu wszelakich materia³ów) jednak
g³ównym budulcem musi byæ ziemniak.
Celem konkursu jest uwra¿liwienie dzieci i
m³odzie¿y ze œwietlic Gminy Tychowo na
piêkno jesieni, a tak¿e ukazania
jej
walorów za pomoc¹ prac plastycznych.
Komisja oceni i przyzna nagrody za I, II i III
miejsce w kategoriach wiekowych:
Kat. 1. – 4-6 lat; Kat. 2. – uczniowie klas IIII; Kat. 3. – uczniowie klas IV-VI ;Kat. 4. uczniowie Gimnazjum
Prace nale¿y
z³o¿yæ do 23 paŸdziernika w Gminnym
Oœrodku Kultury w Tychowie.
6

SUKCESY SO£ECTWA SADKOWO
So³ectwo Sadkowo podczas Gminnego
„Œwiêta Plonów" w Tychowie zajê³o I
miejsce w konkursie na naj³adniejszy
wieniec do¿ynkowy. Nagrod¹ by³ czek
wartoœci 900,00z³. Natomiast w turnieju
so³ectw zajê³o II miejsce otrzymuj¹c czek
o wartoœci 600,00z³. W sobotê 21 wrzeœnia
so³ectwo reprezentowa³o miasto i gminê
Tychowo podczas Do¿ynek Powiatowych
w Karlinie, gdzie równie¿ nasz wieniec
zaj¹³ I miejsce a nagrod¹ by³ czek wartoœci
800,00z³. So³ectwo Sadkowo wziê³o
równie¿ udzia³ w konkursie „Rozwojowe i
Przyjazne Œrodowisku So³ectwo" na
szczeblu powiatowym zajmuj¹c II miejsce
i tym samym otrzymuj¹c czek o wartoœci
400,00z³ oraz piêkn¹ statuetkê .
Tegoroczne konkursy przynios³y
miejscowoœci Sadkowo doœæ znaczny
dochód, w sumie bud¿et so³ectwa wzrós³ o
2.700.00 z³. Uwa¿amy, ¿e odnieœliœmy
wielki sukces.
W imieniu Rady So³eckiej sk³adam
serdeczne podziêkowania pani J. Sawosz,
W. Szotowicz, A. Rekas, J.Banaœ, K.
Misiak, B. Frañczak, M. Kowalczyk, T.
Król, E. Barucha, A. Barucha Prezesowi
firmy Friedrichs Polska panu Olafowi
Kröner, Krzysztofowi Misiakowi,
Bogdanowi Misiakowi, Januszowi
WoŸnicy, Witoldowi Rydzkowskiemu,
Piotrowi KaŸmierczakowi, Wies³awowi
Rêkas, za ogrom pracy oraz trud w³o¿ony
w przygotowanie wieñca do¿ynkowego, a
tak¿e za reprezentowanie so³ectwa w
turnieju sportowym rozgrywanym
podczas do¿ynek gminnych.
Podziêkowania kierujê równie¿ do
maluszków Wiktorki Szotowicz i
Micha³ka Misiaka, które dzielnie

pracowa³y przy zbiórce dorodnych k³osów
prosto z pola jak równie¿ do wszystkich
mieszkañców Sadkowa za zaanga¿owanie i
przygotowanie miejscowoœci do konkursu.
Serdeczne podziêkowania w imieniu
w³asnym oraz dzieci mieszkaj¹cych w
Sadkowie sk³adam Pani Burmistrz El¿biecie
Gumiñskiej-Wasiak oraz Radnym Miasta i
Gminy Tychowo za wybudowanie placu
zabaw. So³tys Gra¿yna Misiak

Co s³ychaæ w Gminnym Przedszkolu „Dêbowa Chatka"
Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny 2013/2014. Wszyscy z ochot¹ powitali przedszkole,
swoich kolegów i kole¿anki. Jak co roku panie zaplanowa³y dla dzieci wiele imprez i
uroczystoœci oraz spotkañ z ciekawymi ludŸmi. Zapewniamy, ¿e nowy rok szkolny
dostarczy wychowankom wielu nowych doœwiadczeñ i prze¿yæ. Dla przedszkolaków
g³oszono konkurs na „Naj³adniejszy karmnik lub budkê lêgow¹", którego celem jest
propagowanie zachowañ proekologicznych oraz kszta³towanie œwiadomoœci dbania o
zwierzêta. Prace nale¿y z³o¿yæ do 15.10.2013. Zapraszamy do udzia³u w konkursie.
Informujemy, ¿e od 24.09. 2013 Klub sportowy „D¹bek" prowadzi zajêcia dla 5 – 6 latków
oraz dzieci z pierwszych i drugich klas SP na hali sportowej przy gimnazjum. Zajêcia
odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek od godziny 15.00. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
19.09.2013 r zosta³a powo³ana nowa Rada Rodziców, poprzedniej radzie serdecznie
dziêkujemy za dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê. Nowej radzie ¿yczymy powodzenia i
sukcesów w pe³nieniu obowi¹zków Rady Rodziców.
Remont œwietlicy w S³oninie
Trwa przebudowa budynku Œwietlicy wiejskiej w S³oninie. Roboty prowadzi firma
BUDMAR – MZ Spó³ka z o. o. Koszalin, wy³oniona w procedurze przeprowadzenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty rozpoczêto
11.09.2013 r. Zakoñczenie prac zaplanowano na 6 grudnia 2013 r. – dla dzieci i m³odzie¿y
na Miko³aja . Stan robót na dzieñ 20.09.2013 r. jest zadawalaj¹cy i rokuje nadziejê na
planowane terminowe zakoñczenie robót i oddanie przebudowanej i powiêkszonej
œwietlicy w grudniu do dyspozycji spo³ecznoœci S³onina.
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G³az Tychowo – liderem grupy bia³ogardzkiej!
10 wrzeœnia 1972 r. w Monachium - na
Stadionie Olimpijskim - mia³ miejsce fina³
turnieju pi³karskiego Igrzysk. Polska pokona³a
w nim Wêgry 2:1 (0:1), po dwóch bramkach
Kazimierza Deyny, króla strzelców imprezy.
Dziesiêæ dni póŸniej, na pami¹tkê olimpijskiej
wygranej ekipy Kazimierza Górskiego,
Prezydium PZPN ustanowi³o 10 wrzeœnia
Dniem Polskiego Pi³karza. 29 wrzeœnia 1972
r. Zarz¹d PZPN og³osi³ amnestiê i darowa³
wszystkie kary – z wyj¹tkiem do¿ywotnich
dyskwalifikacji – pope³nione do 10 wrzeœnia
1972 r., czyli do dnia zdobycia pierwszego
z³otego medalu w historii polskiego
pi³karstwa!
Takie miêdzy innymi s³owa us³yszeli
uczestnicy i obserwatorzy turnieju grupy
bia³ogardzkiej 5. edycji Ligi Ba³tyckiej Orlik
2012 przed jego rozpoczêciem. Turnieju
rozegranego dok³adnie w 41. rocznicê tej
historycznej gry Polaków!
10 wrzeœnia 2013 r., w Tychowie - na orliku
przy Gimnazjum im. Jana Paw³a II - od godz.
16.oo - rywalizowa³y dru¿yny grupy
bia³ogardzkiej. Organizatorem turnieju by³
Wies³aw Ostrysz (600-938-263), jednoczeœnie
koordynator rozgrywek w powiecie
bia³ogardzkim. W pierwszym turnieju w tej
grupie wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce zespo³y: G³az

Tychowo (trener
Wies³aw Ostrysz),
L K S G r a f
Bukówko (trenerzy
Anna i Jacek
Chmielewscy, w
zastêpstwie
Arkadiusza
Bracha), MKS
Sokó³ Karlino
(trener Zbigniew
Litewka), SP
Karœcino (trener Ryszard Strychalski), UKS
Unia I Bia³ogard (trener Sebastian Szczerek) i
UKS Unia II Bia³ogard (trener Sebastian
Szczerek).
Grano systemem ka¿dy z ka¿dym, dwa razy
po siedem minut. Spotkania sêdziowa³ Jacek
Leske. Zwyciêzcami tego dobrze
przygotowanego i sprawnie przeprowadzonego turnieju, zostali m³odzi pi³karze
G³azu Tychowo. Wygrali z kompletem
punktów i stosunkiem bramek 18-4.
Podopieczni Wies³awa Ostrysza i Agnieszki
Rosiak (kierownik zespo³u) wystêpowali w
sk³adzie: Adam Biegañski – Marcin Beœka,
Micha³ Dembowski, Bartosz Farmas, Mi³osz
Furmanek, Jakub Kosiorski, Kacper
Kosiorski, Micha³ Pawlik, Micha³ Rosiak, Jakub Sawosz, Dominik Sypek i Sebastian Witkowski.
Drugie miejsce zajêli debiutuj¹cy w grupie, m³odzi
pi³karze MKS Sokó³ Karlino. Podopieczni Zbigniewa
Litewki przegrali tylko z G³azem Tychowo 2:4. Trzecie
SPORTOWY SUKCES CH£OPCÓW
miejsce
zajê³a dru¿yna UKS Unia II Bia³ogard.
ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ
Podopieczni Sebastiana Szczerka stracili punkty z
IM. A. MICKIEWICZA W TYCHOWIE
G³azem Tychowo (0:2) i MKS Sokó³ Karlino (0:2).
Dnia 11.09.2013 r. zespó³ Szko³y Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie zwyciê¿y³ w
Tabela koñcowa:
Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Donalda Tuska, który W dniach 29-31.08.2013r. w E³ku
odby³ siê w Bia³ogardzie. Dziêki temu nasza szkolna odby³y siê XVI Ogólnopolskie
M-ce Nazwa zespo³u
Iloœæ gier Punkty Bramki
dru¿yna awansowa³a do fina³u regionalnego który Igrzyska LZS. W reprezentacji
odbêdzie siê 24.09.2013 r. równie¿ w Bia³ogardzie.
województwa zachodnio1.
G³az Tychowo
5
15
18-4
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u: Kuzyan Bogdan, pomorskiego wyst¹pi³ zawodnik LZS
2.
MKS
Sokó³
Karlino
5
12
13-6
Witczak Daniel, Rosiak Micha³, Beœka Marcin, Gryf Dobrowo Zbigniew Cabaj. Start
Sawosz Jakub, Pawlik Micha³, Biegañski Adam, by³ bardzo udany. W konkurencji
3.
UKS Unia II Bia³ogard 5
9
15-5
Sypek Dominik, Ga³an Pawe³. Wyniki Szko³y „si³acza wiejskiego"- wyciskanie
4.
UKS Unia I Bia³ogard
5
6
8-7
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie: ciê¿arka 17,5 kg jedn¹ rêk¹ z 100
MECZE GRUPOWE:SP Tychowo 5:0 Bia³ogard powtórzeniami zdoby³ z³oty medal.
5.
SP Karœcino
5
3
8-15
SP nr 4, Bramki: Pawlik Micha³ – 3, Witczak Daniel, Startowa³ jeszcze w dru¿ynie w
6.
LKS
Graf
Bukówko
5
0
1-26
Beœka Marcin ,SP Tychowo 2:2 Bia³ogard SP nr 5, przeci¹ganiu liny i tutaj IV miejsce.
Bramki: Rosiak Micha³, Beœka Marcin,SP Tychowo Warto nadmieniæ, ¿e by³ to jedyny
Trzy pierwsze zespo³y otrzyma³y okolicznoœciowe
5:0 SP Karœcino Bramki: Rosiak Micha³ – 2, Sawosz z³oty medal jaki nasze województwo
puchary. Ponadto wszystkie uczestnicz¹ce w turnieju
J a k u b – 2 , W i t c z a k D a n i e l M E C Z zdoby³o w bloku sportowodru¿yny uhonorowano okolicznoœciowymi dyplomami.
PÓ£FINA£OWY:SP Tychowo
2:0
SP rekreacyjnym.
S³odyczami nagrodzono wyró¿nionych indywidualnie:
DaszewoBramki: Beœka Marcin, Sawosz Jakub.
Jakuba Jermo³owicza (MKS Sokó³ Karlino) –
MECZ FINA£OWY: SP Tychowo 1:0 Bia³ogard
najskuteczniejszego zawodnika, Marcina Beœkê (G³az
SP nr 5 Bramka: Marcin Beœka.
Tychowo) – najlepszego zawodnika, Macieja
Krupiñskiego (UKS Unia II Bia³ogard) – najlepszego
bramkarza oraz Wojciecha Filipiuka (LKS Graf
Bukówko) – najwaleczniejszego zawodnika. Puchary i
wyró¿nienia wrêczali: Wies³aw Ostrysz i Ryszard
W¹troba. W trakcie turnieju jego uczestnicy otrzymali
napoje i kie³basê na gor¹co z pieczywem. By³ te¿ s³odki
poczêstunek dla pi³karzy i opiekunów. Za pomoc w
organizacji turnieju Wies³aw Ostrysz – koordynator
rozgrywek w powiecie bia³ogardzkim i zarazem
organizator imprezy – dziêkuje Monice Joñskiej oraz
Gminnemu Oœrodkowi Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie. Nastêpny turniej w grupie
bia³ogardzkiej: 28/29 wrzeœnia 2013 r. o godz. 10.oo w
Bia³ogardzie (organizator: Sebastian Szczerek – tel.
888-298-524).

Z³oty medal
w-ce Mistrza
Olimpijskiego
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Uczestniczki projektu „Rodzina Razem" otrzyma³y
certyfikaty ukoñczenia „Kursu
barmañsko-kelnerskiego" oraz „Kursu edukacji finansowej"
Po sierpniowej przerwie 16 uczestniczek VI edycji
projektu systemowego „Rodzina Razem"
kontynuuje zajêcia edukacyjne przewidziane w
ramach dzia³añ z zakresu aktywnej integracji.
Przypomnijmy, ¿e uczestniczki do tej pory tj. w
okresie od maja do lipca br. ukoñczy³y
dwumiesiêczne warsztaty pn. „Szko³a dla
Rodziców" (I gr.), nastêpnie ukoñczy³y
dwutygodniowy „Kurs barmañsko-kelnerski"
oraz poddane zosta³y wstêpnej ewaluacji pod
wzglêdem wp³ywu projektu na zmianê postaw
¿yciowych uczestniczek i ich rodzin. Ponadto
uczestniczki skorzysta³y z poradnictwa
grupowego i indywidualnego psychologa,
pedagoga, terapeuty uzale¿nieñ czy pracownika
socjalnego. Dodatkowo uczestniczy³y w ró¿nego
rodzaju dzia³aniach o charakterze integracyjnym
(g³ównie integruj¹cym rodzinê uczestniczki), o
czym informowaliœmy w „Tychowskich Wieœciach"
czy na ³amach witryny internetowej naszego
Oœrodka. W okresie od 9 do 12 wrzeœnia
uczestniczki bra³y udzia³ w „Kursie edukacji
finansowej" Podczas kursu ka¿da z uczestniczek
dowiedzia³a siê jak skutecznie zarz¹dzaæ swoim
ograniczonym bud¿etem domowym, jak nie wpaœæ
w tzw. pu³apkê kredytow¹" a tak¿e pozna³y ró¿ne
sposoby oszczêdzania. Kurs zakoñczy³ siê
uzyskaniem certyfikatów otrzymanych z r¹k
Kierownika GOPS. Od wrzeœnia uczestniczki
kontynuuj¹ dalej poradnictwo indywidualne
prowadzone przez wymienionych wy¿ej
specjalistów, z t¹ ró¿nic¹, ¿e do³¹czy do nich jeszcze
jeden specjalista - doradca zawodowy, który
stworzy dla ka¿dej z uczestniczek IPD czyli
Indywidualny Plan Dzia³ania. IPD to osobisty
program poszukiwania pracy przygotowany we
wspó³pracy bezrobotnej uczestniczki projektu z
doradc¹ zawodowym. Polega on na ustaleniu z
osob¹ pozostaj¹c¹ bez pracy szeregu dzia³añ
dostosowanych do jej sytuacji osobistej i lokalnego
rynku pracy. Planuje siê aby efektem podjêtych
dzia³añ by³o zatrudnienie tej¿e osoby, podjêcie przez
ni¹ dzia³alnoœci gospodarczej lub innej pracy
zarobkowej. Dodatkowo doradca zawodowy
podczas spotkañ indywidualnych prowadzi³ bêdzie
tzw. „Kiosk pracy" tj. stanowisko komputerowe z
dostêpem do Internetu i drukark¹, dziêki któremu

uczestniczki pod nadzorem specjalisty bêd¹ mog³y
umieszczaæ swoje aplikacje w Internecie i
przeszukiwaæ oferty zatrudnienia. W paŸdzierniku
br. uczestniczki przejd¹ jeszcze „Kurs kompetencji
spo³ecznych" a w listopadzie poddane zostan¹
ewaluacji koñcowej pod wzglêdem wp³ywu
projektu na zmianê postaw ¿yciowych uczestniczek
i ich rodzin. Pod koniec projektu (w listopadzie)
planowane jest udzielenie wsparcia finansowego
dla ka¿dej z uczestniczek z przeznaczeniem na
zakup niezbêdnego wyposa¿enia gospodarstwa
domowego. Na pocz¹tku grudnia planowane jest
zakoñczenie VI edycji projektu „Rodzina Razem"
na uroczystej „Konferencji podsumowuj¹cej" z
udzia³em wszystkich uczestniczek wraz z
rodzinami. Wiêcej o projekcie oraz dzia³aniach
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Tychowie mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ na nowej
stronie internetowej GOPS:
www.tychowo.naszOPS.pl
Micha³ Walkusz Kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Tychowie.

„Smutne po¿egnanie w LKS „Graf”

Wyrazy g³êbokiego ¿alu, wspó³czucia
Rodzicom, siostrze, rodzinie
tragicznie zmar³emu
Paw³owi Osman
sk³ada zarz¹d,
zawodnicy, koledzy.
Prezes LKS „Graf” Bukówka
Anna Chmielewska
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31 sierpnia 2013
roku
w skutek
nieszczêœliwego
wypadku zgin¹³ nasz
zawodnik dru¿yny
seniorów pe³ni¹cy
funkcjê bramkarza
maj¹c niespe³na 19
lat Pawe³ Osman.
Przed meczem
z „Wrzos” Wrzosowo w dniu 14.09.2013 roku
zawodnicy i zarz¹d klubu za³o¿yli czarne
koszulki z napisem „Pawe³ dziêkujemy”,
wszyscy zawodnicy, sêdziowie i sympatycy
pi³ki no¿nej przed rozgrywkami uczcili
pamiêæ Paw³a minut¹ ciszy. Sk³adam
serdeczne podziêkowanie sêdziom
i gospodarzom spotkania za uszanowanie
tradycji pamiêci naszego zawodnika.

Sprzedam - kupiê - zamieniê

- Pilnie potrzebujê wynaj¹æ mieszkanie 2
pokojowe w Tychowie lub okolicy kont. 696754-459
- Sprzedam, Ford Mondeo 2002r, 140 KM,
serwisowany, wersja ekskluzywna kontakt
784-499-253
- Sprzedam mieszkanie w Tychowie, 3
pokoje, 56m, na osiedlu Mroczkiewicza, cena
126.000z³. Telefon kontaktowy: 603 304 198.
- Sprzedam dom do remontu lub wyburzenia
w miejscowoœci Modrolas. Powierzchnia 54
m2,dwa pokoje, kuchnia, ³azienka, wszystkie
media. Powierzchnia dzia³ki 900m2.Cena
17.000 z³.Tel.530 352 607;
- Sprzedam gara¿ przy ulicy
Kochanowskiego (pr¹d) kontakt 512 585 110

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
U W A GA
Burmistrz Tychowa informuje, ¿e dnia
12.09.2013 roku skradziono kwitariusz
przychodowy so³tysowi wsi S³onino o nr od
AD 2588858 do AD 2588900. Na terenie
Gminy Tychowo inkasentami podatków i op³at
s¹ wy³¹cznie so³tysi poszczególnych so³ectw.
Ostrzega siê mieszkañców Gminy Tychowo,
aby nie wp³acali pieniêdzy nieznanej osobie,
która powo³ywa³aby siê na upowa¿nienie z
Urzêdu Miejskiego w Tychowie.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, proszê
o kontakt z Urzêdem Miejskim w Tychowie
(sekretariat: 94-3115130, lub pokój nr 14: 943160255), b¹dŸ Posterunkiem Policji w
Tychowie (94-3158577), albo zg³osiæ fakt na
nr alarmowy 112.
Bank Spó³dzielczy w Bia³ogardzie Oddzia³
w Tychowie zaprasza do wziêcia udzia³u
w grze

"FAIR PLAY
BANK
GENEZA"
Wiêcej informacji
w Banku
Spó³dzielczym
w Bia³ogardzie
Oddzia³
w Tychowie przy
ul. Dworcowej 9A
lub pod numerem
tel. 94 3115 013.
Serdecznie
zapraszamy!

