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Dożynki Gminne
6 września na stadionie miejskim w
Tychowie odbyły się Dożynki Gminne.
Tegoroczna uroczystość odbyła się pod
Honorowym Patronatem Pani Senator RP
Grażyny Anny Sztark oraz Pana
W i c e m a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego Andrzeja
Jakubowskiego. Na uroczystości oprócz
rolników obecnością swoją zaszczycili nas
między innymi: Senator RP Anna Sztark,
Poseł na Sejm pan Wiesław Suchowiejko,
Starosta Białogardzki pan Tomasz Hynda,
Radni Powiatowi, Władze Miasta
Białogard na czele z Burmistrzem
Krzysztofem Bagińskim oraz Radni Miasta
i G m i n y Ty c h o w o n a c z e l e z
Przewodniczącym Bronisławem
Gajewskim, Dyrektor KRUS Kazimierz
Szutowicz, przedstawiciele służb
mundurowych oraz szereg innych
znamienitych gości. Dożynki rozpoczęły
się tradycyjna mszą Świętą celebrowana
przez proboszcza parafii w Tychowie ks.
Andrzeja Sołtysa, oraz ks. proboszcza
Tadeusza Serafina z parafii Mieszałki,
podczas której wierni podziękowali Bogu
za tegoroczne zbiory. W trakcie mszy
poświęcone zostały chleby dożynkowe oraz
wieńce przygotowane przez sołectwa.
Starostami Dożynkowymi w tym roku byli
Państwo Joanna i Łukasz Borowczak
młodzi rolnicy, którzy wspólnie z rodzicami
prowadzą gospodarstwo rolne w Dobrowie.
Po ośpiewaniu chleba przez zespół
„Radość”, Burmistrz Tychowa Pani
Elżbieta Gumińska-Wasiak odebrała z rąk
Starostów Dożynkowych bochen chleba
będący symbolem udanych zbiorów i
wspólnie z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Tychowie Panem Bronisławem
Gajewskim i gośćmi dzieliła go z
przybyłymi na uroczystość rolnikami i
mieszkańcami naszej gminy. Pani
Burmistrz podziękowała wszystkim
rolnikom za ich trud, poświęcenie oraz
zebrane zbiory słowami: „w tym pięknym
dniu składam wyrazy uznania i szacunku za
coroczny trud i poświęcenie, za to że dzięki
Waszej pracy na nasze codziennie może
trafiać świeży chleb, za to, że potraficie
odnaleźć się we współczesnym świecie
rozwijacie gospodarstwa umiejętnie
korzystając ze środków UE. Życzę aby
Wasza ciężka praca przynosiła corocznie

dobre efekty w postaci wysokich plonów i była dla Was źródłem satysfakcji i dumy. A dla
Was i Waszych Rodzin – dużo zdrowia, sił i wszelkiej pomyślności” życząc jednocześnie
dla wszystkich radosnej zabawy i wszystkiego najlepszego. Podczas części oficjalnej
wręczono statuetki „Rolnika Roku 2014”. W kategorii gospodarstwo średnioobszarowe
wyróżnienie otrzymali Państwo Małgorzata i Ryszard Zacholscy. W kategorii
gospodarstwo małoobszarowe statuetkę otrzymali Pan Piotr Raczyński i Pan Stefan
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Zdoliński. W kategorii gospodarstwo
rodzinne statuetkę „Rolnika Roku 2014”
otrzymali Państwo Janina, Jan, Beata,
Bernard, Daniel Kłosowscy. W kategorii
gospodarstw
prowadzących produkcję
specjalistyczną statuetkę otrzymali Państwo
Wiesław i Dawid Zawiślak , Państwo Anna
i Witold Rydzkowscy oraz Pan Ksawery
Monastyrski. W kategorii Młody Rolnik
Statuetka przypadła Państwu Joannie i
Łukaszowi Borowczak oraz Panu
Radosławowi Gębskiemu. Statuetkę
„Rolnika Roku 2014” w kategorii produkcja
zwierzęca otrzymali Państwo Katarzyna i
Danel Jączkowscy oraz Państwo Anna i
Wiesław Nowak. W kategorii
przedsiębiorstwo rolne statuetkę otrzymali
Państwo Danuta i Janusz Woźnica firma
PAKK-1994 sp. z o.o. W kategorii
gospodarstwo agroturystyczne statuetką
uhonorowano Państwa Jolantę i Janusza
Broda. Natomiast statuetkę w kategorii
produkcja ogrodnicza otrzymał Pan Maciej
Biskot. Statuetkę z Podziękowaniami
otrzymał Bank Spółdzielczy w Białogardzie
za współpracę i wspieranie działań Gminy
Tychowo w 2014 roku. Bank corocznie
dofinansowuje nagrody dożynkowe. Na
tegorocznych dożynkach ufundował
nagrody dla zwycięskich trzech miejsc w
konkursie wieńca dożynkowego.
Dyplomami wyróżniono pana Tadeusza
Mochockiego, Koło Łowieckie
HUBERTUS za dobrą współpracę z
Rolnikami z terenu Gminy Tychowo w 2014
roku, Koło Łowieckie ŻURAW za dobrą
współpracę z Rolnikami oraz za wspieranie
działań Gminy Tychowo w 2014 roku oraz
pana Lech Balewskiego za współpracę z
Rolnikami i wspieranie działań Gminy
Tychowo w 2014 roku. Po ceremonii na
scenie zaprezentowały się zespoły ludowe:
„Iskierki”, „Antkowe Pyry”,
„Dobrowianki”, „Radość” a także nasza
solistka Klaudia Barska. Podczas dożynek
tradycyjnie przeprowadzono konkurs na
najładniejszy Wieniec dożynkowy oraz
najładniejsze Stoisko Sołeckie. Rozegrany
został również XII Turniej Sołecki Gminy
Tychowo. W konkursie na najładniejszy
Wieniec dożynkowy wystartowało pięć
sołectw. Zwyciężyło sołectwo Sadkowo,
którego wieniec oceniono najwyżej. Drugie
miejsce zdobył wieniec z sołectwa Kikowo a
trzecie z sołectwa Motarzyn. Wyróżnienia
za wieńce dożynkowe otrzymały sołectwa z
Dobrowa i Słonina. W konkursie stoisk
najwyżej oceniono stoisko sołectwa
Trzebiszyn. Drugie miejsce otrzymało
stoisko sołectwa Kikowo, trzecie Słonino,
czwarte stoisko z Zasp Wielkich a piąte
miejsca przypadły ex aequo dla stoisk z
Motarzyna i Dobrowa. W Turnieju Sołectw
wystartowało czternaście drużyn. Ze
względu na wspaniałą pogodę nie było
problemów z rozegraniem trudnych
technicznie konkurencji. Były rzuty
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gumowcem do celu, łapanie ringo
na parasolkę, rzucanie jabłkami do
tarczy, strzały do bramki w
kaloszach oraz najbardziej
emocjonująca konkurencja
„weselna” z podsiadaniem na
krzesełku z udziałem sołtysów i
członków rad sołeckich.
Ostatecznie XII Turniej Sołecki
wygrało sołectwo Borzysław
zdobywając 45 pkt. Drugie
miejsce przypadło sołectwu
Słonino i 42 pkt. Trzecie miejsce
zasłużenie wywalczyło sobie
sołectwo Kowalki – 36 pkt.
Kolejne miejsca zajęły sołectwa
Bukówko, Drzonowo, Sadkowo,
Zaspy Wlk., Dobrowo, St. Dębno,
Modrolas, Kikowo, Trzebiszyn,
Wa r n i n o i M o t a r z y n . P o
rozegraniu konkurencji wręczono
zwycięzcom dyplomy i nagrody
finansowe w formie czeków. W
konkursie wieńca nagrody za I, II i
III miejsce wynosiły 900, 700 i 500
zł. W konkursie stoisk za I, II i III
miejsca czeki opiewały na 800,
600 i 400 zł. W Turnieju Sołeckim
za I, II i III miejsce wynosiły 600,
400 i 300 zł. Wieczorną część
dożynek uatrakcyjnił teatr
muzyczny HALS oraz występ
gwiazdy wieczoru zespołu MEJK i
zespół który grał dla Państwa do
późnych godzin nocnych AZET.
Składamy ogromne
podziękowania wszystkim, którzy
wsparli tegoroczne dożynki, a w
szczególności: Mieleńskiej
Lokalnej Grupie Rybackiej,
Bankowi Spółdzielczemu z
Białogardu, Firmie Freadrichs
Polska z Dobla, Panu Jerzemu
Pałubickiemu, Panu Januszowi
Woźnica, Panu Janowi Bąk, Kołu
Łowieckiemu „Żuraw”.
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Godnie reprezentowaliśmy
Gminę Tychowo
13 września sołectwo Trzebiszyn reprezentowało
naszą Gminę na Dożynkach Powiatowych w
Pomianowie w kategorii stoisko gminne. Miło
nam poinformować, że właśnie to stoisko komisja
oceniła najwyżej przyznając I miejsce i
przekazując bon o wartości 300 złotych. Pragnę
serdecznie podziękować wszystkim tym którzy
włożyli wiele trudu i pracy, poświęcili swój czas w
powstanie tak pięknego stoiska. Bez Was nie
odnieślibyśmy takiego sukcesu. Sołtys Iwona
Łada.

Dożynki Powiatowe w Pomianowie
13 września br. na boisku w
Pomianowie odbyły się Dożynki
Powiatowe. Tradycyjnie uroczystość
rozpoczęła Msza Święta, w której
uczestniczyli zaproszeni rolnicy,
przedstawiciele władz samorządowych
oraz instytucji związanych z
rolnictwem. Zgodnie ze zwyczajem
starostowie dożynek Pani Beata
Mrugała i Tomasz Angrot z Pomianowa
przekazali na ręce Starosty
Białogardzkiego Pana Tomasza Hyndy
bochen chleba upieczony z tegorocznej
mąki, po czym przedstawicie Gmin z
naszego powiatu dzielili się chlebem z
uczestnikami dożynek. Gminę
Ty c h o w o r e p r e z e n t o w a ł a P a n i
Burmistrz Elżbieta Gumińska-Wasiak.
Po uroczystym obrzędzie i ceremonii
dzielenia się chlebem Starosta
Białogardzki wręczył najlepszym
rolnikom powiatu białogardzkiego
statuetki i dyplomy przyznane przez
Kapitułę Nagrody „Rolnik Roku
Powiatu Białogardzkiego 2014”.
Tytuł „Rolnik Roku 2014” otrzymali:
Stefan Zdoliński z Retowa- Gmina
Tychowo, Bartłomiej Kołodziejski z
Redlina-Gmina Białogard, Ditlew,
Alfred Hovmand Lubiechowo Sp. z o.o.
z Lubiechowa -Gmina Karlino,
Krystyna Arabska Abbas z KarścinaGmina Karlino, Aneta i Dariusz Drąg z
Dębczyna-Gmina Białogard, Wojciech
Zienkiewicz z tychowo.
Wyróżnienia otrzymali: Jagoda i
Radosława Kubiccy z GościnkaGmina Karlino, Lech Kołodziejczyk z
Malanowa- Gmina Karlino, Daniel
Kłosowski z Warnina-Gmina Tychowo,
Łukasz Borowczak z Dobrowa- Gmina
Tychowo, Dawid Zawiślak z BukówkaGmina Tychowo.
Podczas dożynek odbyły się
prezentacje poszczególnych gmin
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powiatu. Naszą gminę reprezentował
zespół „Dobrowianki”, solistka z
Dobrowa Klaudia Barska oraz
zawodnicy sportowi. Podczas dożynek
przeprowadzono konkursy na
najładniejszy wieniec dożynkowy,
najlepszy chleb i aranżację stoiska
gminnego. Rozegrany został również
turniej sportowy w którym
uczestniczyły drużyny reprezentujące
miasta i gminy powiatu
białogardzkiego. W konkurencjach
sportowych I miejsce wywalczyła
Gmina Białogard, II miejsce zajęła
Gmina Tychowo, kolejne miejsca
zajęły Gmina Karlino, Miasto
Białogard. W konkursie na
najładniejszy wieniec dożynkowy I
miejsce zajęło sołectwo Sadkowo, gm.
Tychowo otrzymując bon o wartości
700,00 zł, II miejsce – Redlino, III
miejsce przypadło sołectwu Garnki. W
konkursie „Rozwojowe i Przyjazne
Środowisku Sołectwo”
zorganizowanym przez
Zachodniopomorską Izbę Rolniczą
Wyróżnienie otrzymały sołectwa
Trzebiszyn, Motarzyn, Warnino i
Dobrowo. W konkursie na
najładniejszą aranżację i tym samym I
miejsce zajęło stoisko Gminy
Tychowo, które przygotowało
sołectwo Trzebiszyn, II miejsce zajęła
Gmina Białogard, III Gmina Karlino.
Pomimo kapryśnej pogody frekwencja
podczas dożynek dopisała. Uczestnicy
mogli skorzystać z wielu
przygotowanych atrakcji. Były stoiska
firmowe, pokaz wyrabiania naczyń
glinianych, warsztaty wikliny, loteria
fantowa. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy reprezentowali
gminę Tychowo podczas tegorocznych
dożynek Powiatowych.
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Wakacje w świetlicach gminy Tychowo
• Dzieci ze świetlicy z Pobądza pożegnały
wakacje przy ognisku z pieczonymi
kiełbaskami
i małym słodkim
poczęstunku. Odbyła się mała dyskoteka.
W trakcie ogniska odbyły się konkursy
min: jazda na rowerze kto najwolniej
dojedzie do mety bez podpierania się
nogami, krzesła, kozłowanie piłki. Na
koniec imprezy
dzieci szukały skarbu
ukrytego
na terenie świetlicy. Dzieci
wróciły do domów z uśmiechem na twarzy.
• Podczas wakacji dzieci i młodzież ze
świetlicy wiejskiej w Słoninie nie mogły
narzekać na nudę. Przygotowano dla nich
wiele atrakcji m.in. ogniska podczas
których wszyscy wspólnie śpiewali
piosenki i miło spędzili czas.
Zorganizowano również dyskotekę
podczas, której tańcom nie było końca.
Pomiędzy wspólnymi zabawami dzieci
wraz z opiekunką świetlicy dzielnie
pracowały podczas prac porządkowych na
placu zabaw i na terenie wokół świetlicy.
Wakacje zakończono wspólnym festynem
na którym dzieci brały udział w różnego
rodzaju konkurencjach rekreacyjnosportowych. Podczas wspólnych zabaw na
wszystkich uczestników czekał słodki
poczęstunek.
• 22 sierpnia w świetlicy wiejskiej w
Kowalkach odbyła się impreza z okazji
„zakończenia wakacji”, która miała
charakter otwarty i mogły w niej
uczestniczyć wszystkie dzieci oraz
młodzież z Kowalek i okolic. Na boisku
przy świetlicy zabawa została rozpoczęta
zawodami sportowymi, między innymi:
rzut ringo, rzut woreczkiem do kosza,
trafianie piłką nożną do bramki podczas
których wszystkie dzieci mogły
wypróbować swoich sił. W między czasie
dla wszystkich przygotowany został słodki
poczęstunek. Na koniec rywalizacji w
nagrodę za wysiłek i wspólną zabawę
wszystkie dzieci zostały nagrodzone
symbolicznymi dyplomami wykonanymi
w wiejskiej świetlicy. Wszystkie przybyłe
dzieci świetnie się bawiły i miło spędziły
czas.

• 27 sierpnia w świetlicy mieszczącej się w
Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie
odbyła się dyskoteka z okazji zakończenia
wakacji. Impreza miała charakter otwarty i
przygotowana była dla dzieci z Tychowa i
okolic.
Dla wszystkich uczestników
przygotowany był słodki poczęstunek.
Dzieci, z pomocą opiekuna, przygotowały
domową pizzę, która również stała się
częścią poczęstunku. W trakcie imprezy
dzieci uczestniczyły w różnych
konkursach i zabawach przygotowanych
przez opiekuna świetlicy oraz przez siebie
nawzajem. Wszyscy uczestnicy świetnie
się bawili a tańcom nie było końca.
Uczestnicy dyskoteki zapowiedzieli swoje
uczestnictwo w kolejnych imprezach.
• 28 sierpnia na boisku przy świetlicy
wiejskiej w Warninie odbyło się ognisko
z okazji zakończenia wakacji. Oprócz
pieczenia kiełbasek dla dzieci
przygotowano dużo konkurencji
rekreacyjno-sportowych. Było m.in.
rzucanie balonami z wodą, bieg z
przywiązanymi stopami, bieg w workach...
lecz najlepszą zabawą było szukanie
ukrytych słodkości. Natomiast kolejnego
dnia odbył się Dzień sportu podczas,
którego wszystkie przybyłe dzieci mogły
spróbować swoich sił w turnieju w bilarda,
piłkarzykach, tenisie stołowym, rzucie
woreczkiem do ringo czy biegu z
przeszkodami
Wszyscy bardzo miło
spędzili czas i z uśmiechem na twarzy
wrócili do domu.

• 28 sierpnia w Trzebiszynie odbyła się
impreza „Zakończenie wakacji”, która
miała charakter otwarty i mogły w niej
uczestniczyć wszystkie miejscowe dzieci i
młodzież a także wszyscy chętni z okolic.
Dnia tego grom i zabawom nie było końca.
Zorganizowano wile konkurencji
rekreacyjno- sportowych m.in. bieg w
workach, rzuty piłką do celu, bieg z
jajkiem, taniec na gazecie i wiele innych.
Pomiędzy zmaganiami na dzieci czekał
słodki poczęstunek. A na zakończenie dnia
zorganizowano ognisko podczas, którego
wszyscy świetnie się bawili. Pomimo tego,
że wakacje już się kończyły wszyscy
wrócili do domu z uśmiechem na twarzy.

5

Nr 09 (2014)

75 rocznica powstania
Polskiego Państwa Podziemnego

• 29 sierpnia w świetlicy wiejskiej „Pod
dębami” w Dobrowie o godzinie 13.00
odbyła się otwarta impreza dla wszystkich
dzieci i młodzieży z Dobrowa i okolic. Dzieci
i młodzież miała możliwość skorzysta z
poczęstunku, pieczenia kiełbasek. Nad
całością czuwała opiekunka świetlicy, pani
sołtys Dobrowa oraz członkowie rady
sołeckiej. Zainteresowanie było bardzo duże,
dzieci spędzili miło czas.

Podobne imprezy odbyły się w pozostałych
świetlicach naszej gminy.
6

26 września 2014r. na sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury odbył się
uroczysty apel z okazji 75 rocznicy powstania
Polskiego Państwa Podziemnego.
Przygotowany przez Szkołę Podstawową im.
A. Mickiewicza w Tychowie apel pod hasłem
„My z niego wszyscy” był upamiętnieniem
tragicznych wydarzeń II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęła witając wszystkich
uczestników serdecznie Burmistrz Tychowa
Pani Elżbieta Gumińska–Wasiak, dziękując
jednocześnie za przybycie najstarszych
mieszkańców miasta. Na ekranie sali
widowiskowej zostały wyświetlone fotografie
z czasów powstania, które przywróciły
wzruszające wspomnienia. Po emocjonalnym
pokazie zdjęć zaprezentowały się na scenie
dzieci odgrywające najważniejsze role
historycznych wydarzeń. Tak wielkie
zaangażowanie młodych osób
odzwierciedlających sceny z II wojny
światowej poruszyły publiczność do łez.
Prezentację teatralną zakończyła Dyrektor
Szkoły Podstawowej Pani Renata Kołodziej
dziękując dzieciom za przedstawienie, po czym
zaprosiła Burmistrz Tychowa do wspólnego
wyrażenia wdzięczności kombatantkom
miasta, wręczając im kwiaty i zapraszając do
wspólnego śpiewu. Był to bardzo wzruszający
moment uroczystości, który ukazał jak wiele
młodych ludzi nosi w sercu wstrząsające fakty
tamtych lat i nie zapomina o osobach, które
przeżyły chwile czasów wojny.
Po ceremonii szanowni goście zostali
zaproszeni na poczęstunek, przy którym mogli
powspominać i porozmawiać o ciężkich
czasach, w których przyszło im żyć. Jedną z
trzech najstarszych kombatantek
uczestniczących w uroczystości była 88-letnia
Pani Celina Leszczak, z którą 8 lat temu został
przeprowadzony poruszający wywiad.
Chcielibyśmy jeszcze raz wspomnieć tę
rozmowę...
Pani Celina Leszczak w Tychowie mieszka od
1954r. Jest jedyną osobą w naszej
miejscowości, która przeżyła tyranię obozów
pracy. Zanim zamieszkała w Tychowie przeszła
przez piekło. Jako 15-letnia dziewczynka,
podczas obławy, została zatrzymana i
wywieziona do więzienia w Łodzi, stamtąd w
1 9 4 3 r. P r z e n i e s i o n o J ą d o o b o z u
koncentracyjnego w Oświęcimiu. W tym
okropnym miejscu uwięzienia i odosobnienia,

w nieludzkich warunkach, zmuszana do
niewolniczej pracy, spędziła rok i cztery
miesiące. Mimo upływu wielu lat p. Celina
nie potrafi opowiadać o minionych
wydarzeniach ze spokojem, w Jej oczach
pojawiają się łzy:
- Nie można wrócić do normalności, życia
codziennego. Nie ma dnia, w którym nie
myślałabym o terrorze z przeszłości.
Codziennie dziękuję Bogu, za to, że pozwolił
mi przetrwać ten koszmarny czas.
Pani Celnie poza okropnymi obozowymi
wspomnieniami pozostał wytatuowany na
przedramieniu numer, który posiadał każdy
mieszkaniec obozu.
- Byłam najmłodszą mieszkanką na bloku, z
tego tytułu miałam maleńki przywilej, a
mianowicie, gdy blokowa dostarczała nam
żywność, a raczej to, co miało ją
przypominać, wzywała mnie do pomocy w
rozdawaniu posiłków. Dostawałam odrobinę
żywności więcej, którą zawsze dzieliłam się z
współlokatorami baraku.
Zapraszana wielokrotnie do Szkoły
Podstawowej czy Zespołu Szkół w Tychowie
udzielała wywiadów i odpowiadała na
pytania zainteresowanych uczniów.
Najstraszniejszym wspomnieniem, którego
nie może zapomnieć jest śmierć, która
czyhała na każdym kroku:
- Byłam szczęśliwa, gdy wyruszyliśmy do
pracy w polu, ponieważ wówczas nie czułam
unoszącego się zapachu zwęglonych i
rozkładających się zwłok, których nie
nadążano palić w piecach kremacyjnych.
Wiele osób na moich oczach popełniło
samobójstwo, bo nie byli w stanie wytrzymać
okrucieństwa władzy hitlerowskiej.
Pani Celina w obozach łącznie spędziła cztery
lata, poza Łodzią i Oświęcimiem,
okrucieństwo i terror władzy niemieckiej
odczuła również w Buchenwaldzie,
Ravensbrücku, obozie pracy we Francji i
Szwecji (tu na wolności). Po interwencji
Armii Czerwonej w 1946r. p. Celina
powróciła do rodzinnego kraju w którym żyje
do dziś.
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Konserwacja i restauracja kościoła w Dobrowie
W kościele pod wezwaniem św. Jana Kantego w Dobrowie z inicjatywy proboszcza
księdza Rafała Stasiejko w porozumieniu z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w
Toruniu odbyła się miesięczna praktyka studentek konserwacji i restauracji dzieł sztuki z
Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej tegoż Uniwersytetu.
Studentki pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud przeprowadzały konserwację i
restaurację dekorowanej płaskorzeźbionym ornamentem, polichromowanej
klasycystycznej XVIII wiecznej ścianki-przegrody w zachodniej części kościoła. Żmudne
prace dotyczyły fragmentu - arkadowej części wspomnianej ściany. Prace polegały przede
wszystkim na usunieciu wtórnie nałożonych warstw, najpierw brunatnego lakieru,
następnie pociemniałej polichromii, co pozwoliło odsłonić dekorację oryginalną,
autentyczną, z końca XVIII stutecia. Teraz mieszkańcy Dobrowa mogą podziwiać wygląd
fragmentu wyposażenia kościoła bliski temu sprzed 200 lat. Na jasnym, szarobłękitnym
tle widać ciemnozielony roślinny ornament - stylizowane kwiaty dzwonków (tzw.
kampanuli). W etapie wykonanym w tym roku udało się także uzupełnić kitem
zniszczenia odsłoniętej polichromii, a na tle dwóch arkad (w przejściu) uzupełniono też
samą polichromię, co daje wyobrażenie, jak ściana będzie się prezentowała po
zakończeniu restauracji. Wykonawcy prac - ekipa pięciu studentek, w tym jednej stażystki
z Francji wraz z prowadzącą dziękują mieszkańcom Dobrowa i Księdzu Stasiejko, za
utrzymanie, okazaną troskę i życzliwość. Do tych podziękowań dołącza się Sołtys
Dobrowa, również wspierająca inicjatywę zmierzająca do ocalenia niedocenianego
dotychczas zabytku.
Fotografia: Grupa studentek: G.Kulicka, D.Piela, B. Lacheteau, M. Szulakiewicz, P.
Władecka oraz Sołtys M. Stelmach i dr hab. E. Szmit-Naud na tle arkad poddawanych
konserwacji i restauracji M. Stelmach, E. Szmit-Naud

SP w Lipiu
13 i 14 sierpnia 2014 roku uczniowie
Szkoły Podstaw ow ej im. A dama
Mickiewicza w Tychowie wraz z
opiekunkami (p. B. Grabarczyk, p. A.
Janicką-Głusek, p. D. Durys, p. K.
Kalbarczyk) wzięli udział w dwudniowej
realizacji projektu pn. "Rekultywacja
składowisk odpadów komunalnych na
terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich".
Przedsięwzięcie realizowane było w
Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach
ekologicznych, zajęciach laboratoryjnych i
zręcznościowych. Zwiedziły składowisko
odpadów w Szczecinku oraz Park Owadów
w Lubnicy. Spędziły czas w atmosferze
nauki i zabawy.
Wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Lipiu wszystkim bardzo się podobał, a
warsztaty ekologiczne zachęciły do
większego zainteresowania i
podejmowania własnych działań
związanych z segregacją odpadów.

Wystawa
26 września w Galerii Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy pt. „Pastele” Barbary
Włodarczyk Absolwentki Europejskiej
Akademii Sztuk w Warszawie. Wystawę
otworzył Dyrektor GOK-Pan Rajmund
Wasiak, który gratulował autorce oraz
życzył dalszych inspiracji w tworzeniu
wspaniałych dzieł. Relację z otwarcia
zamieścimy w kolejnym numerze
„Tychowskich Wieści” A wszystkich
chętnych do obejrzenia wystawy
zapraszamy od poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00 – 17.00

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOMITETU NA RZECZ
REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W TYCHOWIE

KOMUNIKAT NR 9 z 15.09.2014 r.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 14-08-2014 r. do 15-09-2014 r.
na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 11 wpłat indywidualnych
3.580,00 zł
(w tym 1 z Wrocławia)
2. Kwesty 6 i 14-09-2014 r.
3.625,00 zł
3. Odsetki bankowe
502,37 zł
Razem:
7707,37 zł
Stan konta na dzień 15-09-2014 r.
- 266.993,61 zł
Przekazana dotacja dla Parafii Tychowo
- 250.000,00 zł
Koszty Stowarzyszenia od 2008 r.
6.650,00 zł
Razem wpływy od 2008 r.
- 523.643,61 zł
Przewodniczący Komitetu
Bronisław Gajewski
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Ziemniaki Cudaki
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie
uprzejmie informuje o organizowanym
konkursie plastycznym pt. „Ziemniaki
Cudaki”. Konkurs skierowany jest do
dzieci i młodzieży uczęszczających na
zajęcia w świetlicach wiejskich na terenie
Gminy Tychowo. Zadaniem konkursowym
jest stworzenie ludzika, zwierzątka,
postaci… czyli CUDAKA z ziemniaka. W
konkursie mogą wziąć udział prace
wykonane w dowolnej technice (przy
użyciu wszelakich materiałów) jednak
głównym budulcem musi być ziemniak.
Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i
młodzieży ze świetlic Gminy Tychowo na
piękno jesieni, a także ukazania
jej
walorów za pomocą prac plastycznych.
Komisja oceni i przyzna nagrody za I, II i III
miejsce w kategoriach wiekowych:
Kat. 1. Przedszkole; Kat. 2. – uczniowie
klas I-III; Kat. 3. – uczniowie klas IV-VI
;Kat. 4. - uczniowie Gimnazjum. Prace
należy złożyć do 24 października w
Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.

Konkurs plastyczny Gok
rozstrzygnięty!
1 października w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie rozstrzygnięty został
konkurs pt.: „Za rok znów będą wakacje”
skierowany do dzieci i młodzieży
uczestniczącej w zajęciach świetlicowych
na terenie Gminy Tychowo. Po dokonaniu
przeglądu i oceny prac komisja powołana
przez Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w składzie: przewodniczącyRajmund Wasiak, członkowie: Ewa
Łukjaniec, Izabela Wesołowska, Mariusz
Wiśniewski ustaliła następujące wyniki:
Kategoria Przedszkole: I m-ce ex aeqo:
Szymon Barucha- Sadkowo, Michał BatSłonino. Wyróżnienie otrzymali: Michał
Misiak- Sadkowo i Zuzia MazurekTychowo. W kategorii uczniowie klas IIII: m-ce I Jakub Barucha- Sadkowo, m-ce
II Klaudia Peplińska- Kikowo, m-ce III
Bartłomiej Imiołek- Słonino. Wyróżnienie
otrzymali: Michał Roszczyk- Warnino,
Jakub Strzałkowski-Słonino, Milena
Makarewicz- Pobądz, Marek GałanWarnino, Gabrysia Gigoń- Tychowo, Maks
Gigoń- Tychowo, Wiktoria NowakTrzebiszyn. W kategorii uczniowie klas
IV-VI: m-ce I ex aequo: Wiktoria
Kowalczyk-Warnino, Paulina TereszczynPobądz, m-ce II Ewelina FranielczykTychowo, m-ce III ex aequo: Sandra
Makarewicz-Pobądz, Honorata WalczakKikowo. W kategorii uczniowie
gimnazjum: m-ce I Mateusz GrygaWarnino, m-ce II Patrycja Kuzia-Słonino.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i zachęcamy do wzięcia
udziału w kolejnych konkursach.
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Kino w Tychowie
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie z radością
informuje, że wniosek o przyznanie pomocy w
ramach działania Odnowa i rozwój wsi dotyczący
operacji Zakupu wyposażenia do projekcji kinowej w
technologii cyfrowej w Sali widowiskowo-kinowej
został rozpatrzony pozytywnie. 80% z całej sumy
inwestycji czyli 185 040 zł netto zostanie przekazane
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW. Umowę na dofinansowanie podpisaliśmy 22 września. Niebawem ogłoszony
zostanie przetarg na zakup i instalację wyposażenia. Gdy poznamy cenę poprzetargową
ogłosimy przetarg na kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji. Dopiero po realizacji i
zapłacie możemy wystąpić z rozliczeniem projektu i otrzymać zabezpieczone dla nas
środki z funduszy UE.
Burmistrz Gminy Tychowo
Elżbieta Gumińska - Wasiak
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bronisław Gajewski
serdecznie zapraszają na otwarcie Targowiska Miejskiego „MÓJ RYNEK” przy
ul. Targowej w Tychowie, które odbędzie się w dniu 25 października 2014 r.
Zapraszamy rolników, działkowiczów, kupców, handel obwoźny i inne osoby do
bezpłatnego wystawienia się w tym dniu na targowisku w godz. 1000-1700
Szczegóły pod nr tel. 94 31 60 275 lub 94 31 60 269.
W programie:
od godz. 900 – instalowanie handlujących na targowisku,
1100-1200 – uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi oraz poświęcenie targowiska przez
Proboszcza Parafii w Tychowie ks. Andrzeja Sołtysa .
Targowisko to nowoczesne miejsce które ma służyć poprawie warunków pracy
sprzedawców, jak i komfortu dokonywania zakupów, wzmocnieniu lokalnych
kupców i drobnego handlu oraz wzrostowi sprzedaży wytwarzanych lokalnie płodów
rolnych i produktów regionalnych, a także promocji produktów regionalnych.
Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” została współfinansowana ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działania:
„Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” w ramach programu
„Mój Rynek”.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

UWAGA
KONKURS!
Bank Spółdzielczy w
Białogardzie Oddział w
Tychowie zaprasza
młodzież w wieku od 13
do 20 roku życia do
wzięcia udziału w grze
„FAIR PLAY BANK
2”.
Szczegółowe informacje
i regulamin konkursu
dostępny jest w Banku
Spółdzielczym w
Białogardzie Oddział w
Tychowie przy ul.
Dworcowej 9 A lub
tel. 94 3115 013
Serdecznie zapraszamy

Nr 09 (2014)

Wizyta Partnerska
w Gminie Carpin

Powiatowy Turniej Młodzików
w Bobolicach

28.09.br.w Bobolicach odbył się
turniej w ramach rozgrywek Liga
Bałtycka Orlik 2012 – Powiat Ziemski Koszalin w kategorii Młodzik
(rocznik 2002/2003). Organizatorem imprezy był UKS Olimpia
Bobolice. Do rywalizacji przystąpili Młodzicy. W zawodach wystąpiło
pięć zespołów: UKS Olimpia Bobolice (trener Tomasz Piekarzewicz,
kierownik zespołu Henryk Kowalski), LUKS Iskra/SP Kłanino (trener
Tomasz Piekarzewicz, kierownik zespołu Henryk Kowalski), GKS
Leśnik Manowo (trener Ryszard Jelonek), UKS Opty Mielno (trener
Artur Czycz, kierownik zespołu Roman Styrenczak) i GMLKS Głaz
Tychowo (trener Wiesław Ostrysz, kierownik - Arkadiusz Drozdowski).
Zespoły grały systemem „każdy z każdym” dwa razy 8 minut.
Tabela końcowa turnieju :
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa zespołu
UKS Olimpia Bobolice
Głaz Tychowo
UKS Opty Mielno
GKS Leśnik Manowo
LUKS Iskra/SP Kłanino

Ilość gier
4
4
4
4
4

Punkty
12
9
6
3
0

Bramki
21-3
9-3
7-9
3-11
2-14

W ramach współpracy Polsko Niemieckiej dofinansowanej z
Programu Interreg IV A grupa przedstawicieli z Gminy Tychowo
została zaproszona do udziału w projekcie przez Gminę Carpin.
Celem projektu była prezentacja pracy wolontariuszy oraz
lokalnych liderów i działaczy społecznych.
Podczas wizyty w dniu 30 sierpnia 2014 nagrodzono mieszkańców
po stronie Niemieckiej oraz Polskiej w wielu dziedzinach. Pani
Burmistrz Gminy Carpin Karin Doster Di – Rosa wraz z Panią
Burmistrz Tychowa Elżbietą Gumińską – Wasiak wręczyły
dyplomy oraz puchary. Z Gminy Tychowo uhonorowano:
- Panią Helenę Brzozowską Sołtys sołectwa Czarnkowo
która wyróżnienie otrzymała za aktywność społeczną i działalność
na rzecz społeczności lokalnej oraz za dobrą współpracę z
samorządem Gminy Tychowo. Pani Brzozowska od 28 marca 2003
r. pełni funkcję Sołtysa. W bieżącym roku obchodzi jubileusz 10lecia pracy społecznej.
- Panią Annę Chmielewską
która wyróżnienie otrzymała za wkład w rozwój sportu i działania
na rzecz lokalnej społeczności oraz za dobrą współpracę z
samorządem Gminy Tychowo. Pani Ania Funkcję Sołtysa Sołectwa
Bukówko piastowała od 17 grudnia 2007 r. do 5 listopada 2013 r.
Od 2008 r. jest Radną i Przewodniczącą Komisji Mienia, Budżetu
gminy, Rolnictwa i Leśnictwa. Jest również Prezesem Ludowego
Klubu Sportowego GRAF w Bukówku oraz Prezesem Caritas
Dobrowo.Aktywnie działa na rzecz sołectwa oraz klubu
sportowego.
- Ochotniczą Straż Pożarną w Tychowie – wyróżnienie odebrali
Prezes OSP Mirosław Korzeniowski wraz ze Skarbnikiem
Mieczysławem Chwałą
Straż wyróżnienie otrzymała za pracę na rzecz ochrony życia,
bezpieczeństwa i mienia ludzkiego oraz za sprawność bojową i
gotowość w niesieniu Pomocy na terenie Gminy Tychowo oraz za
dobrą współpracę z samorządem Gminy Tychowo.

Wyróżnienia dla LKS „Graf” Bukówko
29 sierpnia podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
delegatów Zachodniopomorskiego Związku piłki nożnej w Szczecinie
wręczono kolejne odznaczenia dla działaczy klubu będącego w klasie
Okręgowej:
- Pani Annie Chmielewskiej „Złotą odznakę Honorową
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej” (Uchwała Zarządu
ZZPN z dnia 04.08.2014 roku)
- „Brązową odznakę Honorową dla LKS „Graf” Bukówko „ za duży
wkład pracy w rozwój piłki nożnej w regionie. Należy nadmienić, że na
działających 325 klubów sportowych w/w odznakę otrzymało tylko 6
klubów.
Ponadto Pani Anna Chmielewska otrzymała puchar
i wyróżnienie Burmistrza GEMEINDE CARPIN
za pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności
w zaprzyjaźnionym z Gminą Tychowo miastem Carpin
Niemcy.
Serdecznie dziękuję wszystkim
zawodnikom, działaczom, Pani
Burmistrz Elżbiecie Gumińskiej Wasiak, Radnym Gminy Tychowo,
GOSiGK, sponsorom, którzy
przyczynili się do wyróżnienia
naszego klubu.

- Panią Marzenę Stanisławską z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, która wyróżnienie otrzymała za wieloletnią pracę na
rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy w na terenie Gminy
Tychowo. Pracownik socjalny, znajduje się na pierwszej linii frontu
w walce z biedą i wykluczeniem. Na co dzień spotyka się z
najtrudniejszymi sytuacjami i krzywdami ludzkimi z goryczą i
bezradnością. Wyróżnienie za zaangażowanie w wykonywanie
trudnej, a często niewdzięcznej pracy, za pomoc oraz za dobrą
współpracę z samorządem Gminy Tychowo.
- Pana Mariusz Broda Członka Koła Łowieckiego „Żuraw” , który
wyróżnienie otrzymał za wieloletnią działalność na rzecz
łowiectwa i przyrody, za działalność społeczną prowadzoną
zgodnie z prawem i etyką łowiecką oraz za dobrą współpracę z
samorządem Gminy Tychowo.

Prezes Anna Chmielewska
9
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„Pożegnanie lata” w Bukówku
20 września 2014 roku od godziny
15,oo na boisku wiejskim w
Bukówku Rada Sołecka wspólnie z
klubem sportowym LKS „Graf”
zaprosiła dzieci i młodzież na
wspólne spotkanie integracyjne w
którym wzięło udział ok. 50
młodych mieszkańców okolicznych
miejscowości Gminy Tychowo.
Odbyły się zawody w kategorii
wiekowej - konkurencjach: bieg w
workach, rzuty 5 piłkami do kosza,
bieg z przeszkodami, strzały 5
piłkami do bramki, bieg na czas,
mecz piłki nożnej „orliki” – „junior
młodszy”.
Licznie kibicowali

zawodnikom przybyli na boisko
dorośli. Wszyscy uczestnicy
konkurencji zostali poczęstowani
lodami „Jaś” oraz zaproszeni na
gorące kiełbaski z grilla, otrzymali
gratulacje i drobne upominki.
Spełniając prośbę uczestników,
rodziców składam serdeczne
podziękowanie organizatorom
spotkania za udaną imprezę oraz
sponsorom: Wytwórni Lodów
„JAŚ” z Koszalina, Państwu Annie
Jackowi Chmielewskim za
przekazaną kwotę darowizny na
poczęstunek p.o. sołtysa sołectwo
Bukówko

POLSKIE LNG CUP 2014
11 września 2014 r. – w Świdwinie – odbył się I Turniej
Piłkarski Orlików POLSKIE LNG CUP 2014. Był to
pierwszy z czterech turniejów dla chłopców z rocznika 2004 i
młodszych (dziewczynki biorące udział w imprezie mogą być
o rok starsze). Pozostałe trzy turnieje odbyły się odpowiednio:
18 września 2014 r. w Sianowie, 25 września 2014 r. w
Czaplinku i 2 października 2014 r. w Świnoujściu. ,W każdym
z trzech kolejnych turniejów – podobnie jak to miało miejsce w
Świdwinie - rywalizowało osiem, 12-osobowych zespołów.
Drużyny grały zgodnie z „Regulaminem Ligi Bałtyckiej Orlik
2012 na sezon 2014/2015”. To pierwsza edycja imprezy
piłkarskiej dla dzieci, której pomysłodawcą jest Łukasz
Bednarek – I-ligowy arbiter piłkarski, a głównym sponsorem Firma POLSKIE LNG. Tenże sponsor zagwarantował każdej
drużynie biorącej w niej udział - między innymi - sprzęt
sportowy – koszulki, spodenki i getry – który pozostanie do
stałej dyspozycji danego zespołu. Uwaga! Losowanie nazw, a
co za tym idzie barw reprezentacji biorących udział w
Mundialu 2014, odbyło się – i tak było w przypadku kolejnych
turniejów - 45. minut przed rozpoczęciem turnieju!W turnieju
w Świdwinie wzięły udział drużyny z powiatów:
białogardzkiego, kołobrzeskiego i świdwińskiego. Gmina
Tychowo wylosowała NIEMCY – trener Wiesław Ostrysz,
kierownik Ryszard Drozdowski.

Tabela końcowa:

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zarządu LKS "Graf" Bukówko, zawodników i swoim
własnym pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Panu
Dyrektorowi Bogusławowi Adamow z Mieleńskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej Sarbinowo za przekazanie 6 piłek do gry
w piłkę nożną.
Prezes Anna Chmielewska
PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie za szybką interwencję
Pani Burmistrz Tychowa, Panu Komendantowi i strażakom
Powiatowej Straży Pożarnej z Białogardu , Panu Dyrektorowi
Zakładu Karnego z Dobrowa oraz GOSiGK z Tychowa za daleko
idącą pomoc w ścięciu i uprzątnięciu suchych gałęzi dębu
stanowiących duże niebezpieczeństwo dla lokalnej społeczności.
Radna, p.o. Sołtysa Bukówka Anna Chmielewska
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Miejsce

Nazwa zespołu

Ilość gier

Punkty

Bramki

1.

Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg (Polska)

7

19

22-0

2.

UKS Unia Białogard (Portugalia)

7

18

10-2

3.

Akademia Piłkarska Technik Świdwin (Argentyna)

7

16

12-1

4.

UKS Ósemka Kołobrzeg (Brazylia)

7

12

8-9

5.

Sokół Karlino (Francja)

7

7

3-8

6.

Gmina Tychowo (Niemcy)

7

4

2-12

7.

UKS Avatar Lekowo (Meksyk)

7

2

0-12

8.

Wicher Rąbino (Holandia)

7

2

0-13

Po zakończeniu gier, a przed ceremonią wręczenia nagród,
odbyła się prelekcja na temat technologii pozyskiwania,
wykorzystywania oraz przetwarzania skroplonego gazu
ziemnego (LNG). Ponadto w trakcie trwania eventu, swój 30mintowy, bardzo ciekawy pokaz chemiczny, zaprezentowała
Firma „Mały inżynier” – znana między innymi z programu
„Mam Talent - który zakończony został krótkim konkursem z
nagrodami. Było to doskonałe połączenie sportu i edukacji dla
dzieci. Po prelekcji i pokazie, przyszedł oczekiwany czas
wręczenia pucharów i piłek – wszystkim zespołom, medali –
trzem pierwszym drużynom oraz statuetek – wyróżnionym
indywidualnie młodym piłkarzom.
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Oświata w
naszej Gminie
Poniżej przedstawiamy Państwu dane
dotyczące liczby uczniów i kadry
zatrudnionej w placówkach oświatowych
Gminy Tychowo w roku szkolnym
2014/2015. Kształtuje się to następująco:
Zespół Szkół w Dobrowie- obecnie liczy
158 uczniów (Szkoła Podstawowa-97
uczniów w sześciu oddziałach, jeden
oddział przedszkolny liczy 14 uczniów,
Gimnazjum 47 uczniów w trzech
oddziałach). W Zespole Szkół pracuje17
nauczycieli (dwóch w niepełnym
wymiarze) w tym: 3 nauczycieli
kontraktowych, 3 nauczycieli
m i a n o w a n y c h i 11 n a u c z y c i e l i
dyplomowanych. Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
liczy 341 uczniów w czternastu
oddziałach oraz jeden oddział
p r z e d s z k o l n y, k t ó r y l i c z y 2 3
wychowanków. W Szkole Podstawowej
pracuje 28 nauczycieli (3 w niepełnym
wymiarze) w tym: 4 nauczycieli
kontraktowych, 12 nauczycieli
m i a n o w a n y c h , 11 n a u c z y c i e l i
dyplomowanych i 1 nauczyciel bez
stopnia. Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie posiada 154 uczniów w
sześciu oddziałach, 16 nauczycieli (3 w
niepełnym wymiarze) w tym: 5
n a u c z y c i e l i m i a n o w a n y c h i 11
nauczycieli dyplomowanych. Gminne
Przedszkole „Dębowa Chatka” w
Tychowie posiada 125 wychowanków w
pięciu oddziałach, nad którymi opiekę
sprawuje 7 nauczycieli w tym: 2
nauczycieli kontraktowych i 5
nauczycieli dyplomowanych.
W tym roku wszystkie dzieci urodzone w
okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2008r. poszły obowiązkowo do klasy I
Szkoły Podstawowej wraz z dziećmi
siedmioletnimi urodzonymi w 2007r.
Natomiast dzieci urodzone w drugiej
połowie 2008r. czyli od 1 lipca do 31
grudnia obowiązek taki będą miały 1
września 2015r. wraz z sześciolatkami
urodzonymi w 2009r.

Brązowy medal
Zbigniewa Cabaja
W dniach 30.08-06.09 w Kopenhadze
odbyły się Mistrzostwa Świata
MASTERS w podnoszeniu ciężarów.
Zawodnik LZS Gryf Dobrowo Pan
Zbigniew Cabaj startujący w V grupie
wiekowej, w wadze do 94 kg z
wynikiem 217kg (97+120) zdobył
brązowy medal Gratulujemy!. Był to
ostatni start w V grupie wiekowej. Od
przyszłego roku Pan Zbigniew będzie
startował w VI grupie.
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Kurs edukacji finansowej
Piętnaście uczestniczek i jeden uczestnik VII
edycji projektu systemowego realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tychowie pn. „Rodzina Razem” wzięło
udział w 32 godzinnym Kursie Edukacji
Finansowej. Przez tydzień uczestnicy kursu
uczyli się jak gospodarować ograniczonym
budżetem domowym. Podzieleni na dwie
grupy
nabywali umiejętności tworzenia
domowego planu finansowego. Choć na
początku sceptycznie, to na koniec
warsztatów, większość z nich przyznawała, że
nabyte umiejętności i zdobytą wiedzę
przeniosą do codziennej realizacji.
Głównym celem warsztatów
edukacji
finansowej z modułem zarządzania długiem
była nauka wydawania pieniędzy, w ten
sposób aby na wiele starczyło. Śmiało można
powiedzieć, że go wspólnie osiągnęliśmy.
Uczestnicy ze zdumieniem przecierali oczy –
„To naprawdę możliwe!”.
Warsztat w sposób bardzo przystępny
pokazuje jak łatwo planować swoje wydatki,
że można sobie pozwolić na więcej i wcale nie
potrzeba mocno oszczędzać. Ba, nie potrzeba
w ogóle oszczędzać, tylko nastawić się na
pieniądze, które z łatwością
możemy dorobić. W trakcie
szkolenia uczestnicy
analizowali swój budżet
domowy, określały swoje
cele finansowe, omawiały
sposoby oszczędzania i
zarabiania. Dyskusję
wywołały metody
racjonalnego pożyczania i
zaciągania kredytów. Co,
zrobić aby nie wpaść w tzw.
spiralę zadłużenia? Jak
czytać oferty bankowe?.
Niektóre z osób biorących
udział w szkoleniu po raz
pierwszy przeczytały z
d o k ł a d n o ś c i ą i

zrozumieniem umowę kredytu bankowego i
zastanowiły się nad jej pułapkami. Już teraz
wiedzą, że warto się zapytać doradcy w
banku o niezrozumiałe określenia w umowie,
że można negocjować z bakiem warunki
pożyczki. Nie boją się pożyczać, teraz będą
to robić z głową! Dowiedziały się jak w
prosty sposób można zaoszczędzić na
rachunkach z prąd, wodę czy śmieci stosując
się do pewnych zasad. Na koniec okazało się
jak prosto stworzyć rodzinny plan finansowy
własnego gospodarstwa domowego.
Na zakończenie kursu wszystkim
uczestnikom wręczono certyfikaty
dokumentujące zdobytą wiedzę.
Szkolenie prowadzili wykwalifikowanie
trenerzy z Zachodniopomorskiego Centrum
Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości z
Kołobrzegu.
Co ważne kurs był dla uczestników
całkowicie bezpłatny, gdyż jego koszt
pokryty został ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu
Rodzina Razem.

Sprzedam - kupię - zamienię

• Sprzedam mieszkanie przy
ulicy Mroczkiewicza w
Tychowie (60m2 ) tel. 501-756078, 512-327-430
• Sprzedam mieszkanie o
powierzchni 42 m2 przy ulicy
P a r k o w e j w Ty c h o w i e .
Mieszkanie składa się z 2
pokoi, kuchni i łazienki.
Kontakt 663-598-105.

Grzybobranie
We wrześniu rozpoczął się sezon
na grzyby, a że pogoda dopisała
miłośników grzybobrania na
terenie naszej Gminy nie
brakowało. Każdego dnia w
lasach spotkać można było
grzybiarzy z obficie
wypełnionymi koszami. Poniżej
przedstawiamy Państwu
podgrzybki znalezione przez
mieszkankę Kowalek. Średnica
kapelusza grzyba wynosi ponad
30 cm.

Podziękowania
Podziękowanie dla Państwa Stefani i Aleksandra Dębnych, Koła łowieckiego „Hubertus”
Motarzyn, Starosty Białogardzkiego Tomasza Hyndy, Przewodniczacej Rady Powiatu
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Annie Rydzkowskiej, Panu Bogdanowi Misiakowi za
wsparcie finansowe na wyjazd z wieńcem dożynkowym XVII Targi Barzkowice „ARGO
POMERANIA 2014” Sołtys i rada Sołecka Sadkowa
Sołtys Sołectwa Sadkowo składa podziękowania wszystkim Paniom, które przyczyniły się
do powstania wieńca dożynkowego. Dziękuję także Krzysztofowi Misiakowi, Bogdanowi
Misiakowi, Annie i Witoldowi Rydzkowskim, Januszowi Woźnicy, Karolowi i Januszowi
Kłosowskim, a w szczególności Paniom z zespołu „Radość”, które towarzyszyły nam
podczas targów w Barzkowicach.
Sołtys Sołectwa Sadkowo dziękuje Panu Olafowi Körner za udostępnienie samochodu do
przewiezienia wieńca dożynkowego na dożynki Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie.
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Nowy sołtys
Na zebraniu wiejskim dnia
15.09.2014r. wybrano w drodze
tajnych wyborów nowego Sołtysa
Borzysławia. Została nim Pani Beata
Streflik. Nowemu Sołtysowi
gratulujemy, życzymy powodzenia i
owocnej pracy.
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