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Wielkanoc
w Przedszkolu
Œwiêta wielkanocne i Wielkanoc kojarz¹ siê nam z
kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia,
œmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi
rzeczami.Wielkanoc jest najstarszym i najwa¿niejszym
œwiêtem chrzeœcijañskim.
Œwiêta Wielkanoce
upamiêtniaj¹ œmieræ krzy¿ow¹ i zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Jak co roku zosta³o przygotowane
Œniadanie Wielkanocne, na talerzach znalaz³y siê
tradycyjna potrawy œwi¹teczne, nie zabrak³o
tradycyjnego jajka.

egzemplarz bezp³atny
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Konkurs Wielkanocny
Jak co roku Przedszkole w
Tychowie by³o organizatorem
konkursu Wielkanocnego,
,,Wielkanocne Cudeñka”. By³
to konkurs skierowany do
dzieci i ich rodzin, ogó³em
wp³ynê³o 48 prac.
W kategorii m³odszych
najlepsze prace wykonali:
1 miejsce SandraBorowczak
2 miejsce Adam Rutkowski
3 miejsce Zuzanna Mazurek
W kategorii starszych dzieci
najlepsi byli:
1 miejsce Malwina i Zuzanna
Majcher
2 miejsce AdamFilasek
3 miejsce SewerynChojniak,
Julia i Jaœ Augustyniak
Dwie prace Zuzanny Radziuk
i Igora Borowczaka zosta³y
wyró¿nione i przekazane
przez Pani¹ Burmistrz
Ty c h o w a P a r t n e r o m w
Niemczech.

Wizyta w Neverin
W dniach 11-13 kwietnia Burmistrz Tychowa El¿bieta Gumiñska-Wasiak
wraz z delegacj¹ sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli: Szko³y Podstawowej w
Tychowie, GOSiGK, GOK, rolników i lesników z Gminy Tychowo udali
siê do Niemiec na zaproszenie gminy Neverin w celu rozmów na temat
wspó³pracy w okresie finansowania 2014-2020 i realizacji wspólnych
projektów. Delegacja z Polski zwiedzi³a so³ectwa nale¿¹ce do gminy
Neverin, a tak¿e uda³a siê do Neubrandenburga gdzie z wie¿y widokowej
mog³a podziwiaæ miejscowy krajobraz oraz zabytki. Po wspólnym
zwiedzaniu odby³ siê wieczorek integracyjny z s¹siadami podczas którego
wszyscy mi³o spêdzili czas. W dniu wyjazdu
przedstawiciele naszej Gminy udali siê na
kiermasz œwi¹teczny. W dniu tym pogoda by³a ju¿
mniej sprzyjaj¹ca ale mimo to uczestnicy
wycieczki wrócili do swoich domów bardzo
zadowoleni.
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SPOTKANIE REKRUTACYJNE
DO VII EDYCJI PROJEKTU "RODZINA RAZEM"
W dniu 31 marca 2014 r. odby³o siê spotkanie
rekrutacyjne do VII edycji projektu systemowego
"Rodzina Razem", którego realizatorem jest
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Tychowie. Przypomnijmy, ¿e projekt w 90%
finansowany jest ze œrodków pochodz¹cych z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, pozosta³e
10% stanowi¹ œrodki w³asne gminy. Udzia³em w
projekcie zainteresowanych by³o wielu
podopiecznych, poniewa¿ na spotkanie zg³osi³o
siê dwukrotnie wiêcej chêtnych ni¿ jest miejsc
przewidzianych projekcie. W VII edycji
projektu, podobnie jak w poprzednich latach
udzia³ weŸmie 16 beneficjentów. Podczas
spotkania Kierownik GOPS w Tychowie - Pan
Micha³ Walkusz przedstawi³ warunki
uczestnictwa w projekcie a tak¿e przybli¿y³
dzia³ania jakie bêd¹ realizowane w ramach
projektu w okresie od maja do wrzeœnia 2014 r.
Po spotkaniu jego uczestnicy wype³nili
dokumenty rekrutacyjne, na podstawie których
wybrane osoby zakwalifikowane zostan¹ do
udzia³u w projekcie.
Nastêpnie powo³ana przez Kierownika GOPS Komisja Rekrutacyjna wy³oni ostateczn¹ 16
osobow¹ grupê uczestników projektu oraz 4
osoby, które stworz¹ listê rezerwow¹ na
wypadek, gdyby któraœ z 16 wy³onionych osób
wypad³a z projektu z przyczyn niezale¿nych.
Wszystkie zakwalifikowane osoby zostan¹ o tym
poinformowane na piœmie oraz zaproszone na
spotkanie organizacyjne, które odbêdzie siê 30
kwietnia br. Od maja 2014 r. rozpoczn¹ siê juz
pierwsze zaplanowane zajêcia.

Umowa podpisana
24 kwietnia Pani Burmistrz Tychowa El¿bieta
Gumiñska-Wasiak wraz z Pani¹ Skarbnik
Leokadi¹ Sas podpisa³y umowê na
dofinansowanie budowy placu zabaw w
Trzebiszynie.
Ze strony Urzêdu Marsza³kowskiego umowê
podpisa³ Wicemarsza³ek Andrzej Jakubowski.
Prace przygotowawczo - porz¹dkowe
pod przysz³y plac zabaw w Trzebiszynie

Nowy
autobus
w Gminie
Tychowo
Gmina Tychowo zakupi szósty z
kolei, fabrycznie nowy pojazd do
przewozów pasa¿erskich
przeznaczony do przewozu dzieci do
szkó³. W czêœci pojazd bêdzie
finansowany ze œrodków PEFRON –
u w czêœci ze œrodków w³asnych
gminy.
Og³oszony przetarg na dostawê
nowego pojazdu ju¿ zosta³
rozstrzygniêty.
W postêpowaniu przetargowym
wy³oniono dostawcê – Autosan S.A. z
siedzib¹ w Sanoku.
Autobus Autosan „EUROLIDER 9
eco” przystosowany jest do przewozu
39 osób (w tym 1 miejsce
przeznaczone jest do kotwiczenia
wózka inwalidzkiego).
Dodatkowym wyposa¿eniem
autobusu ma byæ winda
elektrohydrauliczna umieszczona
pod podwoziem przy tylnych
(bocznych) drzwiach autobusu
umo¿liwiaj¹ca wprowadzenie
(wjazd) w razie takiej potrzeby wózka
inwalidzkiego.
Zgodnie z umow¹ odbiór pojazdu
powinien nast¹piæ w sierpniu br.
Od pocz¹tku nowego roku szkolnego
autobus powinien kursowaæ po
drogach Gminy Tychowo zastêpuj¹c
15 letniego Jelcza L 090M, który
pozostanie pojazdem rezerwowym.
GOS i GK Tychowo

KOMUNIKAT ZARZ¥DU
KOMITETU NA RZECZ
REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO
KOŒCIO£A PARAFIALNEGO
W TYCHOWIE

KOMUNIKAT NR 4 z 17.04.2014 r.
Zarz¹d Stowarzyszenia informuje, ¿e w okresie od 15-03-2014 r. do 17-04-2014
r. na nasze konto wp³ynê³y nastêpuj¹ce kwoty:
1. 9 wp³at indywidualnych
1.280,00 z³
( w tym 2 z Wroc³awia)
2. Wp³aty za poœrednictwem ks. Proboszcza
350,00 z³
3. Kwesta 12-04-2014 r.
2.120,00 z³
4. Sk³adki cz³onkowskie
380,00 z³
5. Odsetki bankowe
422,38 z³
Razem:
4.552,38 z³
Stan konta na dzieñ 17-04-2014 r.
- 467.677,51 z³
Parafia Tychowo otrzyma³a z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dotacjê na remont Koœcio³a Parafialnego w wysokoœci
400.000,00 z³. oraz z Gminy Tychowo dotacjê w wysokoœci 70.000,00 z³.
Zarz¹d Stowarzyszenia sk³ada podziêkowanie wszystkim tym którzy
przekazali 1% podatku na rzecz remontu koœcio³a.
Przewodnicz¹cy Komitetu
Bronis³aw Gajewski
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Turniej na Orliku
Kolejny wystêp m³odych pi³karzy z
Przedszkola z Tychowa - tym razem by³ to
turniej wyjazdowy w Budzistowie a
zarazem pierwszym na œwie¿ym powietrzu
na boisku Orlik .
Zapraszamy wszystkich 17 maja 2014 r na
boisko Orlika w Tychowie na zakoñczenie
LIGI ¯aków okrêgu Bia³ogardzkiego. W
tym dniu czekaæ bêd¹ na nas nie ma³e
atrakcje, obchodziæ bêdziemy Dzieñ
Rodziny w Przedszkolu, na który
zapraszamy wszystkie rodziny nie tylko
naszych wychowanków. Wiêcej informacji
wkrótce na plakatach.

Gmina Tychowo
przyst¹pi³a do
opracowania: „Strategii
Rozwoju Gminy Tychowo
na lata 2014-2020”
jednego z najwa¿niejszych
d o k u m e n t ó w
przygotowywanych przez
jednostkê samorz¹du
terytorialnego, który
realizuje ustawowy wymóg
prowadzenia polityki
rozwoju w oparciu o
strategiczne planowanie.
Strategia okreœla
priorytety, cele i kierunki
rozwoju spo³ecznogospodarczego gminy.
Strategia rozwoju jest
równie¿ jednym z
dokumentów niezbêdnych
do ubiegania siê o œrodki
unijne, st¹d W³adze Gminy
Tychowo przyk³adaj¹ du¿¹
wagê do jej opracowania w
oparciu o procedury z
udzia³em spo³ecznoœci
lokalnej. 9 kwietnia w Sali
Widowiskowej Gminnego
Oœrodka Kultury w
Tychowie odby³y siê
konsultacje spo³eczne w
których brali udzia³ radni,
so³tysi, przedstawiciele
o œ w i a t y, j e d n o s t e k
gminnych i mieszkañcy
Gminy Tychowo.
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„Pisanka Wielkanocna 2014”

15 kwietnia w Gminnym Oœrodku Kultury
w Tychowie rozstrzygniêty zosta³ konkurs
plastyczny pt.: „Pisanka Wielkanocna
2014”. Po dokonaniu przegl¹du i oceny 101
prac plastycznych komisja powo³ana przez
Dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury w
Tychowie postanowi³a przyznaæ nagrody w
nastêpuj¹cych kategoriach GRUPA Idzieci i m³odzie¿ szkolna:
Przedszkole
I Kacper Wiœniewski- ZS Dobrowo,
II Alicja Œlusarczyk- ZS Dobrowo
III Maria Galiñska - SP Tychowo
III Ola Religa – Tychowo
Wyr.: Gabrysia Religa – Tychowo, Micha³
Misiak – Sadkowo, Jakub Barucha –
Sadkowo

Uczniowie klas I-III
I.Aleksandra Wrzesiñska- ZS Dobrowo
II.Pawe³ Religa- SP Tychowo
III.Zuzanna Teleszczuk- ZS Dobrowo
III. Maciej Orliñski- ZS Dobrowo
Wyr.: Jolanta Jarecka- ZS Dobrowo, Jakub
Niemczyk- ZS Dobrowo, Tatiana Jab³oñska- SP
Tychowo, Patryk Naleœnik- SP Tychowo, Karol
Gryga- SP Tychowo
Uczniowie IV-VI
I. Ania Boczkowska– Sadkowo
I. Albin Sekutowski- ZS Dobrowo,
II. Wojciech Mioduszewski- ZS Dobrowo
III. Kinga Hyjek- Sadkowo
III. Weronika Rudnik-ZS Dobrowo
Uczniowie Gimnazjum
I.Adrian Szczêk- Kikowo
I. Mateusz Gryga- Tychowo
II.Lucyna Król- Pob¹dz
III.Klaudia J¹czkowska- Trzebiszyn
Wyr: Jakub Teleszczuk- ZS Dobrowo
GRUPA II- doroœli mieszkañcy Gminy
Tychowo
I.Alicja £ukjaniec- Czarnkowo
II.Gra¿yna Misiak- Sadkowo
II. Iwona £ada- Trzebiszyn
III. El¿bieta Król- Pob¹dz
Wyró¿nienie: Katarzyna J¹czkowskaTrzebiszyn, Anna Barucha- Sadkowo
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
24 kwietnia odby³o siê uroczyste wrêczenie

nagród laureatom z Grupy II w/w konkursu. Spotkanie
odby³o siê w Sali Biblioteki Publicznej gminy Tychowo
im. Lucjana Szenwalda. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a
Pani Burmistrz El¿bieta Gumiñska-Wasiak, która wraz z
Dyrektorem GOK Rajmundem Wasiakiem wrêczy³a
laureatom nagrody w postaci ksi¹¿ek. Nagrody w
konkursie na naj³adniejsz¹ pisankê w Grupie I –
dzieciom i m³odzie¿y szkolnej zostan¹ wrêczone na
apelach w terminach uzgodnionych z poszczególnymi
placówkami oœwiatowymi.

So³tys Kikowa dziêkuje

W

marcu 2014r. mieszkañcy so³ectwa
Kikowa spotkali siê na œwietlicy przy
stole zastawionym potrawami
przygotowanymi przez siebie. G³ównym celem
spotkania by³o wyznaczenie dla siebie frontu prac na
terenie so³ectwa.
Po zakoñczeniu obrad
skorzystano z poczêstunku i zabawy przy muzyce.
Spotkanie by³o burzliwe, ale zakoñczy³o siê w
bardzo pogodnej atmosferze.
Efektem spotkania by³y prace porz¹dkowe na doœæ
du¿ym terenie wokó³ œwietlicy. Za wykonanie prac
so³tys pragnie podziêkowaæ pani Wies³awie
Wiœnios, Ma³gorzacie Witczak, Anieli M³ynarskiej,
Ewie Stabach ,Marlenie Witczak, Krystynie
Mo³odowicz. Równie¿ m³odzie¿ w³¹czy³a siê do
dzia³ania.
Za pomoc przy r¹baniu drewna dziêkujê
Krystianowi Banaœ ,Krystianowi Stelmach,
Konradowi Witczak, Przemys³awowi Michalczyk,
Adrianowi Walczak i Micha³owi Rakowskiemu. W
wyniku wczeœniejszego spotkania m³odzie¿ wziê³a
inicjatywê w swoje rêce i wykona³a boisko do
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siatki, co nie by³o ³atw¹ spraw¹ (wczeœniej
wykonano boisko do pi³ki no¿nej. Za wykonanie
boiska dziêkujê Krystianowi Banaœ, Krystianowi
Stelmach, Micha³owi Rakowskiemu, Konradowi
Witczak, Danielowi Witczak, Adrianowi Walczak,
Przemys³awowi Michalczyk, Kamilowi Grzyb.
Pani œwietliczance Krystynie Mo³odowicz i
wspieraj¹cym j¹ nadzór i pomoc przy pracach.
Przed œwiêtami doroœli, m³odzie¿ i dzieci w
œwietlicy ozdabiali jajka. Szczególnie pragnê
p o d z i ê k o w a æ p a n i A l i c j i i To m a s z o w i
Rogoziñskiemu mieszkañcom Krosinka za
wykonanie piêknego stroika wielkanocnego.
Mieszkañców so³ectwa, którzy chc¹ spêdziæ mi³o
czas zapraszam na œwietlicê. Mo¿na wykonaæ tam
wiele ciekawych rzeczy, miêdzy innymi wyplataæ z
wikliny czy skorzystaæ z innych propozycji artysty
pana Rakoczego lub naszej œwietliczanki.
Wszystkim ww. wymienionym i tym, których
niechc¹cy mog³am nie uj¹æ w podziêkowaniach
serdecznie dziêkujê w imieniu Rady So³eckiej i
swoim w³asnym Anna Wolf.
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Turniej w Dobrowie
5 kwietnia 2014 r. w Dobrowie na
miejscowym orliku przy Zespole Szkó³
od godz. 12.oo, rywalizowa³y po raz
czwarty, dru¿yny grupy bia³ogardzkiej.
Organizatorem turnieju by³ Arkadiusz
Brach (tel. 602-208-131). Gospodarzem
imprezy - Graf Bukówko (Prezes Anna
Chmielewska, sekretarz Jacek
Chmielewski). W czwartym turnieju w
tej grupie, wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce
zespo³y: G³az Tychowo (trener Wies³aw
Ostrysz), LKS Graf Bukówko (w
zastêpstwie Arkadiusza Bracha Krzysztof Kubisz), MKS Sokó³ Karlino
(Zbigniew Litewka), SP Karœcino
(Ryszard Strychalski), UKS Unia I
Bia³ogard (Sebastian Szczerek) i UKS
Unia II Bia³ogard (S. Szczerek).
Koordynatorem rozgrywek w powiecie
bia³ogardzkim jest Wies³aw Ostrysz
(tel. 600-938-263). Grano systemem
ka¿dy z ka¿dym, dwa razy po siedem
minut. Mecze sêdziowali: Bronis³aw
Golatowski i
Krzysztof Napieraj.
Goœciem turnieju by³a Burmistrz
Tychowa - El¿bieta Gumiñska-Wasiak.
By³a œwiadkiem pierwszego
zwyciêstwa dru¿yny gospodarzy

turnieju w 5 edycji Ligi Ba³tyckiej
Orlik 2012. Zwyciêzcami turnieju
zostali pi³karze G³azu Tychowo. Nie
przegrali ¿adnego pojedynku, cztery
mecze wygrywaj¹c i tylko jeden, z
UKS Unia II Bia³ogard, bezbramkowo
remisuj¹c!
Podopieczni Wies³awa
Ostrysza i
Agnieszki Rosiak
(kierownik zespo³u) wystêpowali w
sk³adzie: Adam Biegañski - Marcin
Beœka, Pawe³ Ga³an, Jakub Kosiorski,
Micha³ Pawlik, Micha³ Rosiak, Jakub
Sawosz i Dominik Sypek. Drugie
miejsce zajê³a dru¿yna UKS Unia II
Bia³ogard. Podopieczni Sebastiana
Szczerka stracili punkty tylko z
G³azem Tychowo (0:0) i MKS Sokó³
Karlino (1:1). To ich jedyna stracona
bramka w ca³ym turnieju!
Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna MKS
Sokó³ Karlino. Podopieczni Zbigniewa
Litewki stracili punkty z G³azem
Tychowo (1:2) i UKS Unia II Bia³ogard
(1:1).
Gospodarzom imprezy pomogli:
Krzysztof Kubisz - oraz Grzegorz
Burzyñski, Stefan Stelmach Mateusz
Szulc.

Tabela koñcowa turnieju w Dobrowie:
Miejsce Nazwa zespo³u
Iloœæ gier Punkty Bramki
1. G³az Tychowo
5
13
13-1
2. UKS Unia II Bia³ogard
5
11
10-1
3. KMS Sokó³ Karlino
5
10
16-4
4. SP Karœcino
5
4
1-8
5. LKS Graf Bukówko
5
3
3-14
6. UKS Unia I Bia³ogard
5
1
1-16
Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ s³odki poczêstunek.
Tabela grupy bia³ogardzkiej po czterech turniejach:
Miejsce Nazwa zespo³u Iloœæ gier Punkty Bramki
1. G³az Tychowo
20
54 53-7
2. MKS Sokó³ Karlino
20
45 66-15
3. UKS Unia II Bia³ogard
20
38 53-11
4. UKS Unia I Bia³ogard
20
19 20-47
5. SP Karœcino
20
16 18-43
6. LKS Graf Bukówko
20
3
4-91

BIEGI PRZE£AJOWE
4 kwietnia na Stadionie Miejskim w
Tychowie odby³y siê Mistrzostwa
Powiatu w Indywidualnych Biegach
Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych
i Szkó³ Gimnazjalnych.
Organizatorami byli: PSZS w
Bia³ogardzie i Gminny Oœrodek
Sportu i Gospodarki Komunalnej w
Tychowie.
Wy n i k i w p o s z c z e g ó l n y c h
kategoriach:
Punktacja zespo³owa Szkó³
Podstawowych
I miejsce - S.P. Tychowo- 180 pkt, II
miejsce - S.P. 4 Bia³ogard 138 pkt, III
miejsce - S.P. Koœcienica 80 pkt, IV miejsce - S.P. 3 Bia³ogard 71 pkt, V miejsce - S.P.
Karlino 70 pkt, VI miejsce - S.P. 5 Bia³ogard 68 pkt, VII-VIII miejsce - S.P. Daszewo 35
pkt, VII-VIII miejsce- S.P. Karœcino 35 pkt, IX miejsce- S.P. Karwin 1 pkt
Indywidualne w Szko³ach Podstawowych:
Dziewczêta 800m: 1. Szewczuk Paulina- SP Koœciernica, 2. Kania Aleksandra- SP
Bia³ogard, 3. Czarnata Ma³gorzata- SPTychowo
Ch³opcy 1000m: 1. Górzyñski Robert-SP Koœciernica, 2. Beska Przemys³aw- SP
Tychowo, 3. Micha³ak Dawid- SP Karlino
Punktacja zespo³owa Szkó³ Gimnazjalnych
I miejsce ZS Karlino - 349 pkt, II miejsce G. Tychowo - 306 pkt, III miejsce G.
Pomianowo - 241 pkt, IV miejsce G. 1 Bia³ogard - 197 pkt, V miejsce G. 2 Bia³ogard 95 pkt, VI miejsce G. Dobrowo - 76 pkt, VII miejsce G. Sukces Bia³ogard- 34 pkt
Wyniki indywidualne w Szko³ach Gimnazjalnych
Dziewczêta- 1200m: 1. Witczak Weronika- Gimnazjum Tychowo, 2. D¹browska
Daria-Gimnazjum Sukces Bia³ogard, 3. Proksza Patrycja- Gimnazjum nr 1 Bia³ogard
Dziewczêta 2000m: 1. Grzelak Aleksandra- Gimnazjum nr 1 Bia³ogard, 2. Jochim
Paulina- Gimnazjum nr 2 Bia³ogard, 3. Krzepicka Katarzyna- Gimnazjum nr 2
Bia³ogard
Ch³opcy 1500m: 1. Wiœniewski Kacper- Gimnazjum nr 1 Bia³ogard, 2. Klekocki
Adrian- Gimnazjum Karlino, 3. WoŸny Pawe³- ZS Dobrowo
Ch³opcy 2500m: 1. Majcher Przemys³aw-Gimnazjum Tychowo, 2. KaŸmierczak
Piotr- Gimnazjum Tychowo, 3. Kamiñski Damian- Gimnazjum Karlino

5

Nr 04 (2014)
PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO
„Cz³owiek – najlepsza inwestycja”

P³atne sta¿e, szkolenia zawodowe, doradztwo dla osób niepe³nosprawnychTwoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych!

Trwa rekrutacja osób niepe³nosprawnych
do projektu „Bez ograniczeñ- program aktywizacji
spo³eczno-zawodowej osób niepe³nosprawnych” realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie 7.4
przez Wielkopolski Instytut Przedsiêbiorczoœci i Edukacji £ukasz Dymek.

By wzi¹æ udzia³ w projekcie wystarczy spe³niæ
4 warunki:
posiadaæ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci w stopniu lekkim
zamieszkiwaæ jedn¹ z gmin: Bia³ogard, Tychowo,
miasto Bia³ogard, Grzmi¹ca, Barwice, Szczecinek
byæ osob¹ bezrobotn¹ (zarejestrowan¹ w PUP)
byæ wieku od 18 do 64roku ¿ycia
Je¿eli spe³niasz wszystkie warunki masz szansê na
znalezienie pracy przez zmianê lub zdobycie nowych kwalifikacji
i doœwiadczenia zawodowego

.
Uczestnicy projektu otrzymaj¹:
indywidualne doradztwo zawodowe
doradztwo psychologiczne i psychospo³eczne
szkolenia zawodowe
: ogrodnik, pracownik biurowy z certyfikatem ECDL
p³atne sta¿e zawodowe - 1500z³ brutto
indywidualne poœrednictwo pracy
Ponadto w ramach projektu Uczestnikom/czkom
przys³uguje zwrot kosztów dojazdu, materia³y szkoleniowe,
stypendium szkoleniowe

4 kroki do udzia³u w projekcie:
1. SprawdŸ czy spe³niasz 4 warunki uczestnictwa
2. Wype³nij dokumenty rekrutacyjne
i przeœlij do biura projektu (osobiœcie, poczt¹, e- mail)
3. Czekaj na wyniki,
sprawdŸ listê osób zakwalifikowanych do projektu
4. Podpisz deklaracjê i umowê uczestnictwa!

Kontakt:
Biuro Projektu: ul. Ludowa 2/A, 78-200 Bia³ogard
Tel.: 500 421 869
e-mail: m.giebultowska-seredyn@biuroprojektu.eu
www.bezograniczen.wirpe.pl
Projekt „Bez ograniczeñ - program aktywizacji spo³ecznozawodowej osób niepe³nosprawnych”
Priorytet VII, Dzia³anie 7.4
Realizator projektu:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Edukacji
Biuro projektu: ul. Ludowa
, 2/A 78-200 Bia³ogard, tel. kom. 500 421 869
adres e-mail: m.giebultowska-seredyn@biuroprojektu.eu
www.bezograniczen.wirpe.pl
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Akcja Czysty Anio³ek nabiera tempa. Pierwsze paczki
dotar³y do najbardziej potrzebuj¹cych dzieci
z Gminy Tychowo!
Akcja ta ma na celu zbiórkê œrodków
czystoœci dla dzieci z najubo¿szych rodzin i
przekazanie ich do najbli¿szego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Zbieramy: myd³a,
szampony, rêczniki, pasty i szczoteczki do
z ê b ó w. W d o m a c h t y c h b r a k u j e
podstawowych œrodków czystoœci tj. myd³o
czy szampon. Dzieci nie maj¹ szczoteczek
do zêbów ani pasty. Za rêczniki s³u¿¹ stare pociête przeœcierad³a.
Postanowiliœmy coœ zrobiæ, aby pomóc tym dzieciom.
Honorowy patronat nad akcj¹ obj¹³ Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.
Koordynatorem akcji na terenie Miasta i Gminy Tychowo jest Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tychowie.
Pojawi³y siê pierwsze efekty dzia³añ informacyjnych na temat Akcji czysty
Anio³ek przeprowadzonych na pocz¹tku marca br. przez pracowników GOPS
w Tychowie.
Pierwsze na akcjê odpowiedzia³o Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie.
Jak przysta³o na placówkê, której patronem jest wielki autorytet moralny Jan
Pawe³ II, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum wykazali siê wielk¹ empati¹ i
wra¿liwoœci¹, gdy¿ bardzo szybko zorganizowali zbiórkê œrodków czystoœci,
które przekazali do naszego Oœrodka ju¿ pod koniec marca br.
Jako drugie zareagowa³o Gminne Przedszkole „Dêbowa Chatka” w
Tychowie, które równie¿ wziê³o udzia³ w akcji i przekaza³o do naszego
Oœrodka kolejne paczki z œrodkami czystoœci.
Nastêpnie do Akcji Czysty Anio³ek do³¹czyli siê uczniowie Szko³y
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie oraz Zespo³u Szkó³ w
Dobrowie, którzy równie¿ na terenie szko³y zorganizowali zbiórkê na rzecz
dzieci z najubo¿szych rodzin. Widaæ, ¿e Akcja spo³eczna
Czysty Anio³ek trafi³a do serc Tychowian poniewa¿, ju¿ do tej pory z
przekazanych œrodków czystoœci uda³o siê nam wykonaæ 16 paczek, które
trafi³y do wytypowanych przez pracowników socjalnych rodzin. Paczki dziêki
niesamowitej ofiarnoœci rodziców uczniów tychowskich szkó³ i przedszkola
s¹ bardzo okaza³e, a przekazane produkty wysokiej jakoœci.
Akcja ma charakter rozwojowy, poniewa¿ kolejne placówki zapowiedzia³y
udzia³ w tej szlachetnej inicjatywie, co bardzo nas cieszy. Do naszego oœrodka
pomocy spo³ecznej docieraj¹ ca³y czas równie¿ œrodki czystoœci
przekazywane przez osoby prywatne.
Ostatnio do Akcji w³¹czy³a siê te¿ Apteka „VITA” w Tychowie, maj¹ca swoj¹
siedzibê w tym samym budynku co GOPS, gdzie równie¿ mo¿na zakupiæ i
zostawiæ œrodki czystoœci, które póŸniej zostan¹ przekazane do GOPS. Skala
spo³ecznego odbioru Akcji zaskoczy³a nas swoim rozmiarem. Bardzo wiele
osób dzwoni i pyta jak mo¿na wzi¹æ udzia³ w Akcji Czysty Anio³ek. W
zwi¹zku z powy¿szym prezentujemy poni¿ej jak wzi¹æ w niej udzia³;
Jak wzi¹æ udzia³? 1. Zorganizuj zbiórkê w swoim œrodowisku: szkole,
przedszkolu, zak³adzie pracy, podczas domowej uroczystoœci. Ka¿dy
przyniesie dowoln¹ rzecz wg swoich mo¿liwoœci (myde³ko, szampon, pastê,
szczotkê do zêbów, rêcznik) 2. Zebrane œrodki czystoœci zapakujcie do siatki,
pude³ka. Zachêcamy do zrobienia zdjêcia zbiórki i jej uczestników. Przyœlijcie
zdjêcie wraz z opisem kto i co zorganizowa³ na nasz adres
(stowarzyszenie@piekne-anioly.pl), a my poka¿emy na naszej stronie i fb jak
siê bawiliœcie i jak pomogliœcie. Dobrem trzeba siê chwaliæ, mo¿na wtedy
pomóc dwa razy. Sam pomog³eœ i pokaza³eœ innym jak to robiæ.
Jeœli ktoœ pod wp³ywem Twojej akcji zorganizowa³ swoj¹, to Ty pomog³eœ dwa
razy! 3. Nastêpnie wydrukuj kartê informacyjn¹, w³ó¿ j¹ do paczki i gotow¹
paczkê zanieœ do najbli¿szego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Pracownicy socjalni, asystenci rodzin rozwioz¹ rzeczy tam, gdzie s¹
najbardziej potrzebne. 4. Wspieramy siê na wzajem, opowiadamy i zachêcamy
do zbiórki. Z naszej strony mo¿na œci¹gn¹æ plakat i umieœciæ go na swojej
stronie, fb. http://www.piekne-anioly.org/
To nie jest akcja Stowarzyszenia, to jest akcja, która powinna wzbudziæ reakcjê
u nas wszystkich! Podziêkowania! Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Tychowie bardzo serdecznie dziêkuje za wziêcie udzia³u w Akcji
Czysty Anio³ek wszystkim uczniom, nauczycielom oraz Dyrektorom
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tychowie, Gminnego Przedszkola „Dêbowa
Chatka” w Tychowie oraz Szko³y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Tychowie i Zespo³u Szkó³ w Dobrowie, a tak¿e wszystkim innym osobom
które przyczyni³y siê do zebrania tak pokaŸnej iloœci œrodków czystoœci, które
s¹ niezbêdne w ka¿dym domu. To dziêki Waszej ofiarnoœci na wielu
dzieciêcych buziach znowu zawita niebawem uœmiech.
Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Tychowie
Micha³ Walkusz.
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Szanowni Pañstwo !
Gminny Oœrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w
Tychowie – zarz¹dca cmentarzy komunalnych tutejszej
gminy niniejszym przypomina o obowi¹zku wnoszenia
op³at za przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochowania
zw³ok wynikaj¹cy z przepisów ustawy z dnia
31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmar³ych
(t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póŸ. zm.) oraz
uchwa³y z dnia 31.08.2011 roku Rady Miejskiej
Tychowo Nr VII/70/11 w sprawie ustalenia cen za
korzystanie z cmentarzy i urz¹dzeñ cmentarnych na
cmentarzach komunalnych Gminy Tychowo.
Informujemy, i¿ op³ata za istniej¹cy grób na
cmentarzach komunalnych wynosi: w Tychowie 324
z³, w Kowalkach 162 z³ (brutto) i przed³u¿a wa¿noœæ
miejsca na kolejne 20 lat. W myœl obowi¹zuj¹cego
prawa zarz¹dca cmentarza nie ma obowi¹zku
powiadamiania opiekunów o terminach op³at za
ponowienie prawa do grobu. Od roku 2010 zarz¹dca
cmentarza, po wczeœniejszych dzia³aniach
zmierzaj¹cych do ustalania opiekunów grobów,
przeprowadza likwidacjê grobów opuszczonych i tych,
którym nie przed³u¿ono wa¿noœci z uwagi na
niewniesienie wymaganej op³aty. Przyjêto zasadê
wczeœniejszego oznakowania tych grobów informacj¹
o treœci ,,Grób przeznaczony do likwidacji z powodu
braku op³aty zgodnie z ustaw¹ z 31 stycznia 1959 r. z
póŸ. zm. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych( Dz. U. z
2000r. Nr 23, poz.295). Zdjêcia i dodatkowe
informacje dotycz¹ce grobów (w przypadku gdy s¹ w
posiadaniu zarz¹dcy cmentarza) przeznaczonych
aktualnie do likwidacji wywieszone s¹ w gablocie przy
wejœciu na cmentarz. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w siedzibie zarz¹dcy cmentarzy w Tychowie, ul.
Bobolicka 17 lub telefonicznie dzwoni¹c na numer
94/3160273.
Zarz¹dca Cmentarzy Komunalnych Gminy Tychowo GOSiGK
Tychowo

PODARUJ 1% SWEGO PODATKU !
NA DZIA£ANIA STOWARZYSZENIA
AMICUS W TYCHOWIE

Swymi dzia³aniami ZMIENIAMY
„DARY LOSU” OSOBOM
NIEPE£NOSPRAWNYM

KRS:
0000163423
DZIÊKUJEMY BARDZO PAÑSTWU ZA WSPARCIE !!!

Przedszkole na FB
Gminne Przedszkole ,,Dêbowa
Chatka'' W Tychowie do³¹czy³o
do FACEBOOKa. Tu na bie¿¹co
do zobaczenia, relacje, zdjêcia
filmy z ¿ycia Przedszkola –
zapraszamy

ARiMR informuje:
ARiMR i ANR zajê³y stanowisko w sprawie bezumownego
u¿ytkowania gruntów nale¿¹cych
do Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
Agencja Nieruchomoœci Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zacieœni³y wspó³pracê w celu ostatecznego
wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomoœci
Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa. Ka¿dy przypadek zajêcia
nieruchomoœci Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomoœci Rolnych bêdzie
szczegó³owo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas tego postêpowania
Agencje wzajemnie bêd¹ sobie przekazywaæ dane dotycz¹ce zajêtych
gruntów oraz podmiotów, które ubiegaj¹ siê o przyznanie na nie p³atnoœci
lub ju¿ je uzyska³y. Agencja Nieruchomoœci Rolnych podejmie wszelkie
mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na celu zabezpieczenie nieruchomoœci Zasobu
przed ich samowolnym zajêciem, w tym stosowaæ bêdzie obronê
konieczn¹, o której mowa w art. 343 Kodeksu cywilnego. Ka¿dy
przypadek samowolnego zajêcia nieruchomoœci Zasobu zg³oszony bêdzie
organom œcigania i innym w³aœciwym instytucjom. Wobec osób, które
samowolnie wejd¹ w posiadanie nieruchomoœci Zasobu podjête zostan¹
wszelkie prawem dopuszczone dzia³ania maj¹ce na celu zwrot
nieruchomoœci. Ponadto pobierane bêdzie od nich wynagrodzenie za
korzystanie z nieruchomoœci w wysokoœci 5-krotnoœci wywo³awczej
wysokoœci czynszu dzier¿awnego, który by³by nale¿ny od tej
nieruchomoœci, gdyby by³a ona przedmiotem umowy dzier¿awy. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie bêdzie wyp³acaæ dop³at
samowolnym u¿ytkownikom nieruchomoœci Zasobu, którzy stwarzaj¹
pozory prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w celu uzyskania korzyœci
sprzecznych z celami danego wsparcia. Powy¿szy Komunikat Agencji
Nieruchomoœci Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w sprawie bezumownego u¿ytkowania gruntów Zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa zosta³ podpisany przez Andrzeja Grosa
Prezesa ARiMR i Leszka Œwiêtochowskiego Prezesa ANR.
U³atwianie startu m³odym rolnikom - nabór ju¿ w maju
Jeszcze w tym roku oko³o 7 800 m³odych rolników z ca³ego kraju bêdzie
mog³o uzyskaæ premie. W zwi¹zku z koñcz¹cym siê okresem
programowania dokonywane s¹ przesuniêcia œrodków w celu ich pe³nego
i efektywnego wykorzystania. Dziêki temu zwiêkszono bud¿et dzia³ania
„U³atwianie startu m³odym rolnikom” o 189 mln euro. Pozwoli to Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa og³osiæ w maju br. kolejny
nabór wniosków. Obecnie w resorcie rolnictwa trwaj¹ prace w zakresie
nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach dzia³ania „U³atwianie startu m³odym rolnikom” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, projekt
rozporz¹dzenia znajduje siê na stronie internetowej www.minrol.gov.pl.
G³ówna zmiana dotyczy przede wszystkim podwy¿szenia do 100 tys. z³.
kwoty premii, ustanowienia minimalnej liczby punktów warunkuj¹cej
przyznanie pomocy oraz pog³êbienia oceny za³o¿eñ biznesplanu, w
szczególnoœci w zakresie wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa.
Informacjê o mo¿liwoœci sk³adania wniosków o przyznanie pomocy
zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci przez Prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na stronie internetowej
administrowanej przez Agencjê oraz w co najmniej jednym dzienniku o
zasiêgu ogólnokrajowym.
ARiMR zaczyna przyjmowaæ wnioski o przyznanie premii m³odym
rolnikom
Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddzia³y Regionalne Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bêd¹ przyjmowa³y wnioski o
przyznanie pomocy z dzia³ania "U³atwianie startu m³odym rolnikom".
Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. W zbli¿aj¹cym siê naborze ARiMR ma do
rozdzielenia 796,47 mln z³. Wiêcej na temat zasad tegorocznego naboru
na stronie Agencji: www.arimr.gov.pl Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR Andrzej Adamczewski
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XXII Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski
„BA£TYK-KARKONOSZE TOUR”
Historia organizacji wyœcigu „Ba³tykKarkonosze Tour” siêga 1993 roku. Jej
inicjatorami byli dzia³acze Towarzystwa
Cyklistów „Sudety” w Wa³brzychu. Pierwszy
wyœcig rozegrany zosta³ w dniach 29.064.07.1993 roku jako „Karkonosze tour” a jego
trasa-licz¹ca 8 etapów- przebiega³a tylko
przez woj. wa³brzyskie i jeleniogórskie.
Wystartowa³o w nim 124 zawodników z 44
polskich zespo³ów oraz ekipy zagraniczne z
USA, Ukrainy i Wêgier .Od 2000 roku
organizacjê wyœcigu przejê³o nowo powsta³e
Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour”
w Jeleniej Górze. Od 10 lat w wyœcigu startuj¹
wszystkie polskie grupy zawodowe oraz
ekipy zagraniczne ze Szwajcarii, Holandii,
Niemiec, S³owacji, Czech, Danii, Ukrainy,
Rosji, W³och oraz Japonii. W tym roku wyœcig
rozegrany zostanie w dniach 25-31 maja.
W dniu 26 maja wyœcig kolarski jad¹c od
strony Bia³ogardu dotrze do Gminy Tychowo,

gdzie ok. godz. 14.29 kolarze bêd¹ walczyæ o
lotn¹ premiê przy ul. Wolnoœci
na
przeciwko koœció³, po czym wyœcig uda siê
ulicami miasta - Bobolicka, Topolowa, Polna,
Parkowa, Szczcinecka, Dworcowa,
Po³czyñska w stronê Po³czyna Zdroju.
Wszystkich zaineteroswanych serdecznie
zapraszamy.

TURNUSY REHABILITACYJNE
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w
Koszalinie informuje, ¿e jak co roku Kasa
organizuje w okresie wakacji turnusy
rehabilitacyjne dla dzieci rolników,
uprawnionych do œwiadczeñ z ubezpieczenia
spo³ecznego rolników, na których
wypoczynek jest ³¹czony z programem
rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i
chorób uk³adu ruchu, chorób uk³adu
oddechowego. Pierwszeñstwo w
skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne maj¹
dzieci rolników, w stosunku do których
powiatowe zespo³y ds. orzekania o
niepe³nosprawnoœci orzek³y
niepe³nosprawnoœæ skutkuj¹c¹ prawem do
wyp³aty zasi³ku pielêgnacyjnego. Turnus
rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i
chorobami narz¹dów uk³adu ruchu zostanie
zorganizowany w: Centrum Rehabilitacji
Rolników w Jedlcu w terminie od
10.07.2014 r. do 30.07.2014 r. Turnus
rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami

uk³adu oddechowego zostanie
zorganizowany w: Centrum Rehabilitacji
Rolników „SASANKA” w Œwinoujœciu w
terminie od 11.08.2014 r. do 31.08.2014 r.
Wymagany wiek dziecka od 7 do 15 lat
(urodzone w latach 1999 - 2007).
Podstaw¹ skierowania jest wniosek
kwalifikacyjny, który wype³nia lekarz ZOZ
lub lekarz specjalista, u którego dziecko jest
leczone. Wniosek dostêpny jest w Oddziale
Regionalnym KRUS w Koszalinie i
podleg³ych Placówkach Terenowych oraz na
stronie internetowej www.krus.gov.pl
Ca³kowity koszt pobytu dziecka na 21
dniowym turnusie rehabilitacyjnym
wynosi 200,00 z³ plus koszt podró¿y
odpowiadaj¹cy cenom biletu PKS lub
PKP II klasa (³¹cznie ok. 300,00 z³)
Termin z³o¿enia wniosku do dnia
16.05.2014 r.

Sprzedam - kupiê - zamieniê

• Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe
(77,4 m2)przy ul. Kochanowskiego
w Tychowie na dom jednorodzinny
(mo¿e byæ do remontu) z dop³at¹ w
Tychowie lub okolicy tel. 692 374
859
• Sprzedam mieszkanie
bezczynszowe w Tychowie przy ul.
Bobolickiej 1/1 ( I piêtro)o pow. 62
m2, gara¿, pomieszczenie
gospodarcze. Kontakt tel.
600024553.
• Sprzedam Ford Focus Kombi 1.8
TDI, 1999r. Cena do uzgodnienia.
Tel.662709 812
• Hurtownia "WU-BET" w
Bia³ogardzie oferuje sprzeda¿
pokryæ i okien dachowych oraz
szereg us³ug dekarskich. Ceny
brutto ju¿ od: 16,00 z³/m2 – blacha
trapezowa;
18,78 z³/m2 –
blachodachówka; 30,00 z³/m2 –
dachówka ceramiczna; 12,30 z³/mb
– rynny stalowe br¹zowe (6mb)
"WU-BET" Bia³ogard,
ul.
Chocimska 5 tel. 94 312 55 65; 513
104 571

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

GOSiGK informuje
Gminny Oœrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie informuje, ¿e przyjmie
nieodp³atnie ka¿d¹ iloœæ gruzu bez zanieczyszczeñ. Sk³adowanie gruzu po uprzednim
uzgodnieniu terminu na placu przy Stadionie Miejskim w Tychowie ul. Leœna 21, lub w
innym miejscu wskazanym przez pracowników Oœrodka. Wiêcej informacji mo¿na
uzyskaæ telefonicznie w biurze Oœrodka 94/3115157 i 94/3160273 lub telefon
komórkowy 608025853 i 668184667. Administracja Oœrodka
“TYCHOWSKIE WIEŒCI” redaguje: Rajmund Wasiak, tel do redakcji: 94 314 68 94
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Polonia CARE 24
ul. Wyszyñskiego 71, Szczecinek

RWiK informuje:
Biuro Obs³ugi Klienta czynne
w ka¿dy czwartek
w godz. 7.00-15.00.
W pozosta³e dni tygodnia
w siedzibie spó³ki Ustronie
Miejskie 1 w Bia³ogardzie.

