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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia pragniemy złożyć Państwu
życzenia zdrowia, radości
i ciepła rodzinnego.
Kolejny zaś Rok 2014 niech będzie czasem
pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bronisław Gajewski

J
Jubileusz
50 lecia
Pożycia Małżeńskiego
P
1 czerwca 2013 r. upłynęło 50 lat od zawarcia związku małżeńskiego
Państwa Zofii i Stanisława Wardzińskich z miejscowości Krosinko.
Z tej okazji
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski odznaczył naszych Jubilatów Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Uhonorowania Dostojnych Jubilatów medalami
w ich domu
w rodzinnej atmosferze
dokonała Pani Burmistrz Elżbieta
Gumińska-Wasiak, która odwiedziła rodzinę wraz z
Przewodniczącym Rady Miejskiej Bronisławem Gajewskim oraz
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mariolą Liksza.
Delegacja wręczyła Jubilatom gratulacje, kwiaty oraz drobny
upominek. Redakcja „Tychowskich Wieści „do składanych Wam
życzeń pragnie dołączyć życzenia jak najlepszego
zdrowia
i pomyślności we wszystkim.

Burmistrz Tychowa
Elżbieta
Gumińska - Wasiak

Plac integracyjny
w Dobrowie
Dnia 07.12.2013 w Dobrowie odbyło się
otwarcie placu
integracyjnego dla wszystkich mieszkańców. Plac powstał z
projektu DZIAŁAJ LOKALNIE , który wygrał klub
LZS,,GRYF'' DOBROWO. Przewodnie hasło projektu
,,BIERZ SPRAWY W SWOJE RĘCE'' zachęciło wielu
mieszkańców do zbudowania tego obiektu. Wybudowane
zostały dwie wiaty, palenisko oraz posadzono wiele ozdobnych
drzew i krzewów. Otwarcia i przecięcia tradycyjnej wstęgi
dokonali nasi wspaniali goście; między innymi Pani Burmistrz
Tychowa Elżbieta Gumińska-Wasiak, Pan Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Tychowo Bronisław Gajewski, Pani
Sołtys Dobrowa Maria Stelmach oraz w imieniu Klubu kapitan
drużyny Dariusz Marcinkowski. Po otwarciu wszyscy goście,
mieszkańcy i zawodnicy zostali zaproszeni na poczęstunek,
który przygotował klub oraz panie z zespołu . Mimo braku
energii elektrycznej całą imprezę podgrzewał nasz zespół
,,Dobrowianki''.

Projekt partnerski z gminą Carpin
W dniach 7-8 grudnia w miejscowości Carpin odbyło się
„Spotkanie młodych artystów Gminy Carpin i Tychowo” w
ramach Polsko-Niemieckiej wymiany młodzieży. Z powodu
trudnych warunków pogodowych wyjazd był krótszy o jeden
dzień – 6 grudnia nie zdecydowaliśmy się wyruszyć w trasę. Na
miejscu odbył się kiermasz świąteczny na którym wszyscy
zgromadzeni goście wspólnie śpiewali kolędy. Gminę Tychowo
reprezentowały - solo i w duecie Klaudia Barska i Karolina
Jóźwiak. Na wielu stoiskach wystawione były dekoracje
świąteczne począwszy od stroików, różnego rodzaju
świeczników, rękodzieła artystycznego po ozdoby choinkowe.
Nasza Gmina również wystawiła stoisko bożonarodzeniowe z
pięknymi ozdobami, które przygotowane zostały przez Szkoły i
świetlice wiejskie m.in. przez: Józefę Pawłowicz, Aleksandrę
Mikołajun, Elżbietę Król oraz Małgorzatę Jagodzińską, którym
dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
Dziękujemy naszym dziewczętom Katarzynie Pietrzak, Lucynie
Król, Agnieszce Siuda, Zuzannie Kaszkur za napisanie
opowiadań, które zostały wykorzystane do tego
transgranicznego projektu - ich opowiadania znalazły się w
publikacji, którą mogą Państwo zobaczyć w Bibliotece
Publicznej Gminy Tychowo. Dziękujemy również firmom Arla
Foods, Friedrichs Polska
oraz Panu Tadeuszowi
Monastyrskiemu za produkty przeznaczone na poczęstunek,
który bardzo smakował naszym sąsiadom. Podczas imprezy
zbieraliśmy środki na Komitet Odbudowy Zabytkowego
Kościoła w Tychowie. Po kiermaszu odbyło się spotkanie
integracyjne podczas którego niemiecki Mikołaj wręczył
upominki.
Następnego dnia delegacja z Polski wybrała się do miasta
Neubrandenburg w którym również odbywał się kiermasz
świąteczny. Zwiedzanie miasta utrudniła niesprzyjająca
pogoda, mimo to zadowoleni uczestnicy wyjazdu z uśmiechem
i miłymi wspomnieniami czekają na następną wycieczkę.
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Tychowo nagrodzone
w konkursie
„O mobilne
miasteczko ruchu
drogowego”

Gmina Tychowo otrzymała
nagrodę w konkursie „O mobi-

lne miasteczko ruchu drogowego” z a p r o f e s j o n a l n i e

przygotowany projekt edukacji
komunikacyjnej dla dzieci
i młodzieży do realizacji na
terenie Gminy Tychowo. 22
listopada w Sali Księżnej Anny
Jagiellonki w Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie pod
patronatem honorowym
M a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a
zachodnio-pomorskiego odbyła
się konferencja, podczas której
nastąpiło uroczyste wręczenie
nagrody dla naszej gminy.
Program edukacji rowerowej
został zgłoszony do konkursu
przez Szkołę Podstawową im.
Adama Mickiewicza w Tychowie. Program opracowała Hanna
Białek, która jest pedagogiem
szkolnym w Szkole Podstawowej i opiekunem uczniów
przygotowujących się do
turnieju bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Konkurs
zorganizowany został przez
Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego i dofinansow a n y p r z e z Wo j e w ó d z k i
Fundusz Ochrony Środowiska
i G o s p o d a r k i Wo d n e j
w Szczecinie. W ramach
konkursu edukacyjnego, którego
celem jest popularyzowanie
wśród uczniów szkół
znajdujących się na terenach
zarządzanych przez gminy
województwa zachodniopomorskiego roweru jako
bezpiecznego i ekologicznego
środka lokomocji, jak również
zasad bezpiecznego poruszania
się po polskich drogach,
wyróżniono 10 prac w tym pracę
z Tychowa.

Przypominamy, że w niedzielę 12.01.2014r. po raz 22 zagra Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Tym razem Finał odbywać się będzie pod hasłem: „NA
RATUNEK - Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów”. W tym dniu zaprosimy
wszystkich
mieszkańców na Salę Widowiskową w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie bądź
do Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II. Szczegóły na plakatach.
Serdecznie zapraszamy.

Nr 12 (2013)

Otwarcie przeciwpowodziowego zbiornika zalewowego w Osówku
2 grudnia 2013 r. w Osówku nastąpiło
oficjalne otwarcie przeciwpowodziowego
suchego zbiornika zalewowego na rzece
Parsęcie. Gospodarzem uroczystości był
Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Tomasz Płowens. Wśród przybyłych na
otwarcie obiektu gości byli między innymi
Wiceminister Środowiska Stanisław
Gawłowski, Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz,
W i c e m a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego Andrzej
Jakubowski, Starosta Białogardzki Tomasz
Hynda, Burmistrz Tychowa Elżbieta
Gumińska-Wasiak, Burmistrz Białogardu
Krzysztof Bagiński, Burmistrz Karlina
Waldemar Miśko, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie Grzegorz
Kubiak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie Jacek Chrzanowski, Zastępca
Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Jerzy
Sarnowski oraz Zastępca Dyrektora

koszalińskiego Biura WFOŚiGW w
Szczecinie Jan Sachs. Zbiornik
przeciwpowodziowy w Osówku pełni rolę
budowli regulującej przepływ wody w
korycie rzeki Parsęty. Realizując zadanie
przewidziano wykorzystanie istniejącej
niecki dolinowej do krótkotrwałej retencji
korytowo-dolinowej w okresie spływu wód
powodziowych. W tym celu wybudowano
system grobli ziemnych z przepustem
regulującym przepływ wody oraz umocniono
konstrukcją kamienną górne i dolne
stanowisko budowli. Niecka tworząca suchy
zbiornik zalewow y jes t w s tanie
zmagazynować ponad 1,9 mln m3 wody.
Zretencjonowana w ten sposób woda będzie
odprowadzana przez trzy przewody rurowe
typu Helcor do koryta rzeki Parsęty poniżej
budowli regulującej przepływ. Takie
rozwiązanie przyczyni się do spłaszczenia i
opóźnienia w czasie szczytu fali
powodziowej postępującej w dół rzeki. Nowo
oddana budowla wraz z przebudowanymi
dwoma stopniami wodnymi,

odremontowanymi wałami oraz wyremontowanymi
umocnieniami brzegowymi i przyczółkami w Kołobrzegu
przyczynią się do poprawy ochrony przeciwpowodziowej
doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko. Projekt
zrealizowano ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji
projektu wyniósł ponad 31 milionów złotych.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 14 milionów
złotych.

Dobiega końca remont Sali Widowiskowej w GOK w Tychowie
Remont Sali kinowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie został dofinansowany
z Programu Operacyjnego RYBY w ramach
środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od
rybactwa. Koszt Inwestycji opiewa na ok. 2
mln zł. Prace remontowe na operację pn:

„Aranżacja i remont sali kinowej oraz
wyznaczonych pomieszczeń w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie” rozpoczęto

w czerwcu 2013 r. Firma „KUNCER” z
Koszalina wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego zgłosiła zakończenie robót
w budynku GOK. Aktualnie trwają prace
uzupełniające i odbiory techniczne sali
zmierzające do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
W ramach robót budowlanych wykonano:
•adaptację wyznaczonych pomieszczeń
parteru i przystosowanie ich do potrzeb
pracowni rysunku dla dzieci i młodzieży,
• wykonanie węzła sanitarnego dla
niepełnosprawnych, dostępnego z korytarza
bocznego,
• zmiany w węźle sanitarnym ogólnym,
dostępnym z holu, które doprowadzą do
zgodności z obowiązującymi przepisami i
poprawią jego funkcjonalność,
• nową instalację wentylacji mechanicznej na
sali kinowo –widowiskowej ,
• całkowitą wymianę instalacji elektrycznej i
niskoprądowej z przystosowaniem jej do
współczesnych wymogów oraz potrzeb sali
widowiskowo - kinowej,
• całkowity remont sali z uwzględnieniem
wytycznych rzeczoznawcy p.poż i specjalisty
akustyka obejmujący wymianę foteli
kinowych, wymianę wykładziny dywanowej,
demontaż drewnianych wykładzin ściennych,
realizację sufitów podwieszonych, nowego
oświetlenia sali, i wykończenie ścian.

• zmiany funkcjonalne zapewniające
bezkolizyjne przemieszczanie się artystów.
Od października 2011 r. ze względu na zły
stan techniczny sala była zamknięta dla
mieszkańców, ale po przeprowadzonym
gruntownym remoncie uruchomienie sali
planowane jest w styczniu 2014 r. Celem
działań Gminnego Ośrodka Kultury w
odnowionym obiekcie będzie prowadzenie
edukacji kulturalnej i działalności
artystycznej skierowanej do mieszkańców
gminy. W ofercie GOK znajdują się zajęcia
taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia
wokalne i warsztaty instrumentalne. Na sali
b ę d z i e m y o r g a n i z o w a ć k o n c e r t y,
przedstawienia teatralne, uroczystości
szkolne i lokalne. W przyszłości planujemy
również uruchomić działalność kinowąuwarunkowane jest to uzyskaniem
wysokiego poziomu dofinansowania.
Aktualnie szukamy środków zewnętrznych
na zakup projektorów i niezbędnego sprzętu.
Już w styczniu 2014 r. w Sali widowiskowej
w Tychowie planowana jest organizacja 22
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
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Andrzejki w świetlicach

30 listopada 2013r na świetlicy w Kikowie

odbyło się spotkanie ,,Andrzejkowe”, na które
przybyli dorośli jak również młodzież i dzieci.
Przybyło bardzo dużo gości, tak że trzeba było
korzystać ze świetlicy na zmiany. Dorośli
przynieśli różne potrawy oraz ciasto. Na
spotkaniu objaśniono zwyczaje i obyczaje
związane z ,,Andrzejkami’’. Przeprowadzono
wróżby związane z tym wyjątkowym dniem.
Zabawa była przednia Wszyscy otrzymali
poczęstunek. W czasie spotkania prowadzono
rozmaite konwersacje. Można było zauważyć
integrację wielopokoleniową. Spotkanie odbyło
się w miłej atmosferze.

27 listopada w świetlicy w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie odbyła się

zabawa Andrzejkowa. Miała ona charakter
otwarty wiec mogły w niej uczestniczyć
wszystkie dzieci i młodzież z terenu Tychowa
oraz okolic. W dniu tym wróżbom nie był końca.
Przygotowano tradycyjne wróżby takie jak:
wróżenie z butów, z serduszek czy lanie wosku.
Ponadto
zorganizowane zostały różnego
rodzaju gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.
Chętnych do zabawy nie brakowało. W
międzyczasie wszyscy zgromadzeni
skosztować mogli pyszności przygotowanych
na tą okazję. Wszyscy świetnie się bawili czego
dowodem były uśmiechy na twarzach.

29 listopada w świetlicy wiejskiej w Pobądzu

wróżbom nie było końca. W radosnej
atmosferze przybyłe dzieci i młodzież
wyczytywały przyszłość wróżąc z wosku,
butów oraz serduszek. Przygotowano również
wiele innych gier towarzyskich podczas,
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których uczestnicy świetnie się bawili. Dla
wszystkich uczestników zabawy przygotowany
został słodki poczęstunek.
30 listopada w świetlicy w Kowalkach dla
wszystkich dzieci i młodzieży odbyła się zabawa
Andrzejkowa. Przygotowano różnego rodzaju
wróżby podczas których wszyscy świetnie się
bawili. Dla uczestników zabawy przygotowany
został poczęstunek. Na zakończenie
zorganizowano dyskotekę, która trwała do
bardzo późna.

29 listopada w świetlicy w Dobr owie odbyła
się ,,Zabawa Andrzejkowa''. Opiekunka
świetlicy przygotowała wiele wróżb
andrzejkowych, w których dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły. Były tradycyjne wróżby takie jak,,lanie wosku, buty (który pierwszy), kubki(im
zostaniesz w przyszłości), kostki do gry (kim
zostaniesz w przyszłości) i wiele, wiele innych.
Między wróżbami grała głośna muzyka i
wszyscy wspaniale się bawili, a było Nas bardzo
dużo. O poczęstunek i napoje zadbał Urząd
Miasta i Gminy Tychowo za który bardzo
serdecznie DZIĘKUJEMY.
29

listopada

o

godz.

16

na

świetlicy

w

odbyła się
zabawa
ANDRZEJKOWA dla wszystkich dzieci. Na
świetlicę przybyło liczne grono dzieci wraz z
rodzicami, mrok, który panował na dworze
bardzo sprzyjał klimatowi naszej uroczystości.
Pani Kasia dla dzieci przygotowała różne
wróżby takie jak; lanie wosku przez klucz, dzieci
poznawały swoje przyszłe zawody, przebijanie
serca z imionami, ustawianie butów o szybkim
zamążpójściu itp... po wszystkich wróżbach i
tańcach dzieci zasiadły do słodkiego
poczęstunku przygotowanego przez radę sołecką
a finansowanego przez Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie Pana Rajmunda
Wasiaka za co serdecznie dziękujemy.
Tr zeb iszyn ie

25 listopada na Świetlicy w War ninie odbyła
się impreza andrzejkowa, na którą przybyły
wszystkie dzieci z naszej miejscowości. Aby
umilić czas przybyłym gościom poprzebierani
za wróżki i magów wolontariusze z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Tychowie, z którymi
współpracuje świetlica pod opieką p. Donaty
Kłosowskiej-Babińskiej poprowadzili wróżby
oraz konkurencje sportowo-taneczne. Między
licznymi atrakcjami można było posilić się
pysznym poczęstunkiem.
Podobne imprezy odbyły się w Sadkowie,
Smęcinie
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Mikołaj w Tr zeb

iszynie

Mimo braku prądu i silnego wiatru MIKOŁAJ
nie zawiódł i przybył razem ze śnieżynką 0612-2013 na świetlicę do Trzebiszyna , obdarował
dzieci paczkami (sponsorami paczek byli
rodzice dzieci). Dzieci robiły sobie zdjęcia z
mikołejem, mówiły wierszyki, śpiewały
piosenki, tańczyły z mikołaje i śnieżynką. Po
wspólnej zabawie niestety musiał już nas
opuścić pożegnał się z dziećmi i obiecał że za rok
też nas nie zawiedzie i przybędzie do nas. Po
zakończeniu wizyty Mikołaja dzieci zasiadły do
stołu na słodki poczęstunek przygotowany przez
radę sołecką.

Mikołaj w Dobrowie

tradycyjnie dotarł również i na Naszą świetlicę.
Chociaż trochę opóźniony- ale przybył. Dzieci
otrzymały prezenty, które za pośrednictwem
Pani Burmistrz Tychowa przekazał ,,Święty
Mikołaj''. Mikołajki z czekolady wręczyła
również Rada Sołecka w Dobrowie za które
DZIĘKUJEMY. Zespół ,,Dobrowianki'' i
Zarząd Klubu LZS,,GRYF'' Dobrowo zadbał o
poczęstunek (ciasto, owoce i napoje) im także
serdecznie DZIĘKUJEMY.

Mikołajki w Warninie

6 grudnia w świetlicy w Warninie odbyły się
Mikołajki, na które przybyła liczna gromadka
grzecznych dzieci, która pomogła w
przygotowaniu słodkiego poczęstunku.
Podczas imprezy nie zabrakło licznych zabaw
zorganizowanych przez Panią Mikołajową. Na
początku dzieci odpowiadały na pytania
związane ze Świętym Mikołajem, następnie
każde z nich musiało odszukać swój prezent, co
wbrew pozorom nie było takie łatwe. Dzieci
wykonywały także śmieszne zadania za
otrzymany podarek. Wszyscy bawili się bardzo
dobrze. Przybyli goście wrócili do swoich
domów z uśmiechem na twarzy i miłym
upominkiem.

Pier wszy wyjazd Młodych Piłkar zy
z Pr zedszkola ,,Dębowa Chatka” z Tychowa
23 listopada 2013 r. w Białogardzie – w hali
sportowej miejscowego Gimnazjum – od
godz. 9.oo, cieszyli się z gry – po raz drugi w
tej edycji Ligi Żaków KOZPN – żacy grupy
białogardzkiej. Gospodarzem imprezy –
UKS Unia Białogard. W drugim turnieju w
tej grupie, wzięły udział następujące
zespoły: Akademia Piłkarska Kotwica
Kołobrzeg, Głaz Tychowo, Graf Bukówko,
Sokół Karlino, SP Karścino, UKS Dąbek
Przedszkole Tychowo oraz UKS Unia
Białogard. Imprezę uroczyście otworzyli:
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
Unia Białogard – Elżbieta Litewka,
jednocześnie gospodarz imprezy oraz
Koordynator rozgrywek w grupie
białogardzkiej - Robert Radziuk i
Koordynator rozgrywek w Lidze Żaków
KOZPN – Ryszard Wątroba.
Zgodnie z nową „Unifikacją organizacji
szkolenia i systemu współzawodnictwa
młodzieży piłkarskiej w Polsce”, po

meczach remisowych strzelane są rzuty

(jako forma szkolenia)! Dotyczy to
Ligi Żaków, Ligi Bałtyckiej Orlik 2012 i
Ligi Młodzików Młodszych! Ponieważ
cztery - z rozegranych dwudziestu jeden
spotkań - zakończyły się bez bramek,
młodziutkie piłkarki i młodzi piłkarze, mieli
możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności i w tym elemencie
piłkarskiego rzemiosła.
karne

Orkan
„ Ksawery”
6 grudnia 2013r. orkan „Ksawery”
wyrządził w Polsce, a w szczególności na
Pomorzu Zachodnim wielkie straty. W
usuwaniu jego skutków i likwidacji
zagrożeń uczestniczyli także tychowscy
strażacy, interweniujący aż 17 razy. Po
raz pierwszy jednostka OSP Tychowo
została zadysponowana o godzinie 1.02 i
z kilkoma drobny przerwami prowadziła
działania do godziny 22.30.
Szczególnie trudna sytuacja wystąpiła w
okolicach miejscowości Wełdkowo na
drodze wojewódzkiej nr 169, gdzie
kilkanaście powalonych drzew
wstrzymało ruch drogowy na dość długi
okres czasu. W miejscowości Smęcino
drzewo przewróciło się na budynek
mieszkalny niszcząc jego dach i ganek.
W Tychowie ulicę Wolności zablokowała
wiekowa lipa. Z powodu złych
warunków atmosferycznych do kolizji
drogowych doszło w okolicach
miejscowości Wełdkowo oraz Stare
Dębno. Oprócz tych zdarzeń strażacy
usuwali drzewa i konary m.in. w
miejscowościach: Bukówko, Dobrowo,
Wełdkówko, Warnino oraz gasili pożar
sadz w kominie w budynku przy ulicy
Szczecineckiej. W działaniach
prowadzonych na terenie gminy
Tychowo naszą jednostkę wspierały
zastępy z : JRG Białogard, OSP Kowalki
i OSP Osówko.

W trakcie zmagań żaków nie prowadzi się żadnej punktacji.
Symboliczną kolejność zespołów ustala się według ilości
rozegranych turniejów. Przy równej ilości rozegranych turniejów,
stosowana jest kolejność alfabetyczna. Był też smaczny słodki
poczęstunek, przygotowany przez rodziców młodziutkich piłkarzy
zespołu gospodarzy.Była też zupa pomidorowa dla wszystkich
uczestników imprezy zapewniona przez gospodarzy turnieju!
Na koniec, każdy z zespołów otrzymał okolicznościowy dyplom za
udział w turnieju oraz album o EURO 2012.
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Wieści z przedszkola

4 grudnia dzieci były w Centrum Kultury w Białogardzie na
przedstawieniu lalkowym pt.”Skąpiec”. Bliski kontakt z aktorem,
scenografia, oświetlenie oraz nastrój panujący podczas spektaklu dostarczył
dzieciom niesamowitych wrażeń. Piosenki urozmaiciły spektakl, a ich
proste refreny zachęcały do wspólnego śpiewania. Aktorzy za swój występjako najwspanialsze podziękowania usłyszeli gromkie brawa.

KONCERT BOŻ

ONARODZENIOWY W SP TYCHOWO

W piątek, 13 grudnia br., w Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie odbył się VIII z kolei Koncert
Bożonarodzeniowy. Młodzi wokaliści, instrumentaliści oraz
grupy artystów prezentowali się przed licznie przybyłymi
mieszkańcami naszej Gminy.
Koncert rozpoczęto widowiskiem słowno-muzycznym
„Światełko”, które wystawili uczniowie ze szkolnego koła
teatralnego „Banda”. Następnie przed publicznością
zaprezentowała się klasa IVa śpiewając polsko-angielską
wersję kolędy „Cicha noc”. Po tym występie przyszedł czas
na najmłodszych uczniów naszej szkoły, czyli „zerówkowiczów”, którzy przedstawili pastorałki „Mali kolędnicy” i
„Kiedy byłem ogrodniczkiem”. Ze ślicznymi wykonaniami
kolęd i pastorałek zaprezentowały się również klasy: Ia –
„Pastuszek bosy”(zwycięzcy konkursu „Kolęd i pastorałek”
w kategorii uczniów klas 0-III), Va – „Maleńka miłość”
(uczniowie zajęli I miejsce w szkolnym konkursie „Kolęd i
Pastorałek” w kategorii klas IV-VI) oraz klasa IVb –
„Triumfy Króla niebieskiego”.
Zgromadzona publiczność tego wieczoru miała również
okazję podziwiać występ cheer-leaderek, grupy młodszej
(uczniowie klas IV-V) oraz grupy starszej (V-VI).
Zakończenia Koncert dokonała Małgorzaty Bekisz, która
przepięknie wykonała pastorałkę poznańską „Gwiazdorek”.
Po licznych i nagrodzonych gromkimi brawami występach,
rodzice mogli podziwiać piękne dekoracje, upominki oraz
kartki świąteczne wykonane przez uczniów, ich bliskich,
nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie.
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10 grudnia mimo wielu przeszkód przedszkole odwiedził długo
oczekiwany przez dzieci Mikołaj. Wszystkie dzieci obdarował
prezentami, pomagała mu śnieżynka. Przedszkolaki podziękowały
miłemu gościowi i zaśpiewały piosenkę. Miłe chwile z Mikołajem
zostały uwiecznione na zdjęciach. Szkoda, że taki dzień zdarza się
tylko raz w roku.

Dyrektor SP Tychowo serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, rodzicom i dzieciom
za pracę, pomysły i serce, które włożyły w przygotowanie tegorocznego Koncertu oraz
pragnie złożyć życzenia, aby te Święta przyniosły wszystkim radość, spokój i spełnienie
marzeń.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejny Koncert za rok!
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UROCZYSTE PODSUMOWANIE VI EDYCJI PROJEKTU
" RODZINA RAZEM"
W dniu 6 grudnia 2013 r. w Restauracji Hotelu „STOP”
w Białogardzie miało miejsce uroczyste zakończenie VI
edycji projektu systemowego „Rodzina Razem” –
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tychowie od 2008 roku. Na spotkanie
zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy projektu wraz z
członkami swoich rodzin, specjaliści udzielający porad w
ramach poradnictwa specjalistycznego oraz kadra
zarządzająca projektem. W VI edycji wzięło udział 16
uczestników wraz ze swoimi rodzinami, którzy
uczestniczyli w zajęciach, warsztatach i szkoleniach,
odbywających się w okresie od maja do listopada br.
Pomimo fatalnej pogody (za oknem szalał Huragan
Ksawery) na konferencję podsumowującą dotarły
niemalże wszystkie rodziny, co utwierdza nas tylko jak
ważny w ich życiu był ten dzień. W ramach działań
projektowych uczestnicy mieli możliwość skorzystania z
bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego: psychologa,
terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego czy
pracownika socjalnego. Beneficjenci ukończyli również
„Szkołę dla Rodziców”, „Kurs edukacji finansowej”,
„Kurs barmańsko-kelnerski”, „Trening kompetencji i
umiejętności społecznych”.
Beneficjenci mieli także okazję bliżej się poznać podczas
takich spotkań integracyjnych jak: „ Rodzinna majówka”,
„Obchody Dnia Dziecka”, czy „Rodzinny wyjazd do
Klubu Bowlingowego w Galerii Kosmos w Koszalinie.
Wszystkie te działania miały na celu aktywizacje
zawodową i społeczną uczestników projektu oraz
wyposażenie ich w kompetencje opiekuńczowychowawcze, prowadzące do wzmocnienia więzi
rodzinnych.
Dodatkowo na zakończenie projektu
beneficjenci otrzymali wparcie dochodowe, za które
zakupiono niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego tj.
pralki, meble, drobny sprzęt AGD. Spotkanie
zakończeniowe rozpoczęło się wspólnym uroczystym
obiadem. Następnie Kierownik GOPS – Michał Walkusz
podziękował uczestnikom za uczestnictwo i
zaangażowanie podczas zajęć projektowych, a także
życzył aby ukończenie projektu było zarazem początkiem
nowej, lepszej drogi ku samodzielności, aż do
całkowitego uniezależnienia od ośrodka pomocy
społecznej. Podkreślił także fakt, że wszystkie
uczestniczki zgłosiły się do projektu z własnej inicjatywy,
co oznacza, że projekt po 6 latach realizacji posiada już
określoną markę i pozytywnie wpisał się w świadomość
lokalnej społeczności. Ponadto każda z uczestniczek

Przypominamy!!

Od 1 stycznia 2013 roku weszły w
życie przepisy nowej ustawy
Prawo Pocztowe z dnia 23
listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0
poz. 1529). Poczta Polska nie ma
już wyłączności na przesyłki do 50
g. Wszystkie firmy zajmujące się
usługami pocztowymi mają teraz
równy dostęp do tego rynku. Nowe
prawo określa m.in. zasady
instalacji oddawczych skrzynek
pocztowych, a także wysokość kar
pieniężnych za ich brak oraz za
niezgodne z przepisami miejsce
m o n t a ż u . We d ł u g n o w y c h
przepisów, właściciel budynku
jednorodzinnego powinien
umieścić skrzynkę oddawczą tak,
aby był do niej swobodny dostęp z
zewnątrz. Oto fragmenty ustawy
dotyczące obowiązku posiadania

otrzymała pamiątkowy dyplom w formie
grawerowanej tabliczki, zegar ścienny z
hasłem „Czas na zmiany”, oraz specjalnie
przygotowane na tę okazję kalendarze na
2014 r., dodatkowo rodziny otrzymały
upominki w postaci drobnego sprzętu AGD
oraz paczki ze słodyczami dla dzieci. W
imieniu swoim i pozostałych specjalistów
podsumowania dokonał Pan Bogdan
Mieszkowicz-Adamowicz, terapeuta ds.
uzależnień, a następnie głos zabrał Pan
Mirosław Szczeglik – przedstawiciel firmy
szkoleniowej będącej realizatorem szeregu
szkoleń i warsztatów w ramach projektu oraz
Pan Bartosz Mielczarek prowadzący kurs
barmańsko-kelnerski. Kierownik GOPS
podziękował także specjalistom i
pracownikom projektu za wkład w realizację
VI edycji projektu oraz wyjątkowe
zaangażowanie, dalece wybiegające poza ich
podstawowe obowiązki, a także złożył

skrzynek oraz opłat za ich brak.
Wg Art. 40. 1. Właściciel lub
współwłaściciele nieruchomości są
obowiązani umieścić oddawczą
skrzynkę pocztową spełniającą
określone wymagania Obowiązek
ten jest realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych –
przez umieszczenie oddawczej
skrzynki pocztowej przed
drzwiami wejściowymi do
budynku lub w ogólnie dostępnej
części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych,
w których wyodrębnione są co
najmniej 3 lokale – przez
umieszczenie w ogólnie dostępnej
części nieruchomości zestawu
oddawczych skrzynek pocztowych
w liczbie odpowiadającej liczbie
samodzielnych lokali
mieszkalnych oraz lokali o innym

wszystkim uczestnikom spotkania życzenia
świąteczne i noworoczne. Na sam koniec
konferencji podsumowującej VI edycję
projektu „Rodzina Razem”, przy zgaszonym
świetle wjechała słodka niespodzianka w
postaci pysznego tortu udekorowanego
nazwą projektu i racami świetlnymi. W
przyszłym roku kolejna edycja, na którą już
teraz serdecznie zapraszamy! Niebawem
rozpoczną się działania rekrutacyjne
kolejnych, tym razem nie 16 a 18 osób, które
także będą miały szansę zmienić swoje
życie… Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy!

przeznaczeniu, jeżeli posiadają
osobny adres.
Art.. 127. 1. Karze pieniężnej
podlega, kto nie realizuje
obowiązku umieszczenia
oddawczej skrzynki pocztowej
albo umieszcza oddawczą
skrzynkę pocztową niespełniającą
wymogów.
2. Karę pieniężną wymierza się po
przeprowadzeniu kontroli
wszczętej na podstawie
zawiadomienia o naruszeniu
obowiązków, o których mowa w
ust. 1.
3. Wysokość kary pieniężnej
wynosi od 50 złotych do 10 000
złotych. Ustalając wysokość kary
pieniężnej, Prezes UKE bierze pod
uwagę stopień szkodliwości czynu.
Z ww. powodów warto zaopatrzyć
się w taką skrzynkę oddawczą.

Komunikat
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego Tychowie informuje
m i e s z k a ń c ó w, ż e Wo j e w o d a
Zachodniopomorski wydał
rozporządzenie porządkowe w sprawie
ograniczenia używania wyrobów
pirotechnicznych na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
W związku z tym wprowadził zakaz

używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych od
dnia 16 grudnia 1013r. do dnia 02
stycznia 2014r., z wyjątkiem 31

grudnia 2013r. i 1 stycznia 2014r.
Osoby nie przestrzegające
wprowadzonego zakazu będą karane
karą grzywny wymierzaną w trybie i na
zasadach określonych w ustawie z dnia
20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń
(Dz.U. z 2013r. poz.482 i poz. 1247).
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ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy! Od 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo. Od
Nowego Roku odpady komunalne zmieszane i odpady biodegradowalne odbierane będą co
drugi wtorek. Odpady selektywnie zbierane odbierane będą co czwarty piątek z tym, że odbiór
frakcji odpadów tworzywa sztuczne i makulatura prowadzony będzie w jeden piątek a frakcji
szkło w następny piątek.
Ze względu na to, że zbiórki prowadzone są od wczesnych godzin porannych pojemniki na
odpady komunalne i worki z odpadami selektywnie zebranymi należy wystawić przed posesję,
w widocznym miejscu, wieczorem dnia poprzedniego. O przypadkach nieodebrania odpadów
sprzed posesji informację na ten temat prosimy przekazać do Urzędu Miejskiego w Tychowie
pod nr tel. 94 316 02 76 lub osobiście w pok. nr 20 następnego dnia po planowanym w
harmonogramie terminie odbioru.
O terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, starych opon oraz tzw. odpadów problematycznych będziemy informować
mieszkańców na bieżąco.
Przypominamy również, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest traktowana
jak podatek i brak wykonania usługi przez firmę odbierającą odpady w terminie wskazanym w
harmonogramie nie zwalnia właściciela nieruchomości od obowiązku jej ponoszenia na rzecz
Gminy.
Borzysław, Buczki, Czarnkowo, Dobrochy, Drzomowo Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki, Pobądz,
Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Bukowo, Bukówko, Dobrowo, Dobrówko,
Modrolas, Podborsko, Retowo, Skarszewice, Słonino, Zaspy Wielkie
ZMIESZANE
ODPADY BIODEGRADOWALNE

07.01.2013
21.01.2013
04.02.2013
18.02.2013

Daty odbioru odpadów ( co drugi wtorek )
04.03.2013
15.04.2013
18.03.2013
29.04.2013
01.04.2013
13.05.2013
……..
……..

27.05.2013
10.06.2013
24.06.2013
……..

Tychowo, Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno, Osówko, Rudno, Sadkowo, Sławomierz, Stare
Dębno, Trzebiec, Wicewo, Zastawa, Żukówek

14.01.2014
28.01.2014
11.02.2014

TWORZYWA SZTUCZNE
MAKULATURA

Daty odbioru odpadów ( co czwarty piątek)
28.02.2014
25.04.2014
28.03.2014
23.05.2014

20.06.2014
……..

Borzysław, Buczki, Czarnkowo, Dobrochy, Drzomowo Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki, Pobądz,
Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Bukowo, Bukówko, Dobrowo, Dobrówko,
Modrolas, Podborsko, Retowo, Skarszewice, Słonino, Zaspy Wielkie
SZKŁO

10.01.2014
07.02.2014

Daty odbioru odpadów ( co czwarty piątek)
07.03.2014
02.05.2014
04.04.2014
30.05.2014

27.06.2014
……..

Tychowo, Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno, Osówko, Rudno, Sadkowo, Sławomierz, Stare
Dębno, Trzebiec, Wicewo, Zastawa, Żukówek
TWORZYWA SZTUCZNE
MAKULATURA

17.01.2014
14.02.2014

Daty odbioru odpadów ( co czwarty piątek)
14.03.2014
09.05.2014
11.04.2014
……..

06.06.2014
……..

Tychowo, Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno, Osówko, Rudno, Sadkowo, Sławomierz, Stare
Dębno, Trzebiec, Wicewo, Zastawa, Żukówek
SZKŁO

24.01.2014
21.02.2014
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Daty odbioru odpadów ( co czwarty piątek)
21.03.2014
16.05.2014
18.04.2014
……..

Odstąpię dwa opłacone miejsca
grzebalne, w tym jedno wymurowane,
na cmentarzu w Tychowie przy alejce,
tuż za kamieniem. Cena do
uzgodnienia. Kontakt: tel. 507 634
212;
Sprzedam mieszkanie-wynajmę 32m2
kawalerka, wyremontowane,
centralne ogrzewanie, działka 4ary,
garaż. Tychowo przy ul. Bobolickiej
kontakt 880-493-499 lub (94) 343-6185;

LEGALNA PRACA
W NIEMCZECH
opieka nad osobami starszymi

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

Polonia CARE 24
ul. Wyszyń

skiego 71, Szczecinek

20.05.2014
03.06.2014
17.06.2014

Borzysław, Buczki, Czarnkowo, Dobrochy, Drzomowo Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki, Pobądz,
Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Bukowo, Bukówko, Dobrowo, Dobrówko,
Modrolas, Podborsko, Retowo, Skarszewice, Słonino, Zaspy Wielkie

03.01.2014
31.01.2014

Zamienię 3-pokojowe mieszkanie
przy ul. Mroczkiewicza w Tychowie
na jednopokojowe na osiedlu
Kochanowskiego. tel. 798-765-116;

poloniacare24@op.pl

ZMIESZANE
ODPADY BIODEGRADOWALNE

Daty odbioru odpadów ( co drugi wtorek )
25.02.2014
08.04.2014
11.03.2014
22.04.2014
25.03.2014
06.05.2014

Sprzedam - kupię - zamienię

13.06.2014
……..

“TYCHOWSKIE WIEŚCI” redaguje: Rajmund Wasiak, tel do redakcji: 94 314 68 94

ŻYCZENIA
Spokojnych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia, ciepłych
i radosnych chwil w gronie
najbliższych oraz pomyślności
i szczęścia w Nowym Roku
życzy
Radny Piotr Kuczmera
Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia by rodzinny stół
skupił wokół samą radość
i uśmiech biesiadujących niech
Nowy Rok przyniesie tylko same
SZCZĘŚLIWE chwile.
Mieszkańcom sołectwa Pobądz
życzy
sołtys Genowefa Kuczmera
wraz z rada sołecką.

