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Jubileusz 50-lecia
7 listopada 2014r. w Urzędzie Miejskim
w Tychowie, miała miejsce niezwykle miła
uroczystość. 50 - lecie ślubu obchodzili
wspólnie z rodziną i zaproszonymi gośćmi
Państwo Władysława i Marian Skowron
z Warnina oraz Państwo Zofia i Konrad Tabert
z Bukówka.
Z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył
naszych Jubilatów Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Podczas uroczystości
odnowienia przysięgi małżeńskiej, Burmistrz
Tychowa Elżbieta Gumińska-Wasiak dokonała
dekoracji przyznanymi medalami Dostojnych
Jubilatów. Pogratulowała im wspanialej
rocznicy i życzyła dalszego długoletniego
wspólnego życia w radości. Wzruszonym
Jubilatom przybyła na spotkanie rodzina
i przyjaciele złożyli życzenia zdrowia i wielu
kolejnych wspólnie spędzonych lat. Były
kwiaty, upominki, szampan i tradycyjne "sto
lat". Dostojni Jubilaci, w tak miłej dla Was życia
chwili, do wielu składanych życzeń pragniemy
i my dołączyć życzenia zdrowia i pomyślności,
wszystkiego najlepszego.

Nowy samochód dla OSP Tychowo
9 listopada 2014r. odbyło się oficjalne
przekazanie nowego samochodu dla
naszej jednostki. Uroczystości
rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą
Świętą w Gminnym Ośrodku Kultury,
po której strażacy wraz zaproszonymi
gośćmi, zespołem „Radość” oraz
mieszkańcami Tychowa
przemaszerowali przed remizę OSP.
Rozpoczęcia drugiej części uroczystości
dokonała Burmistrz Tychowa, a
zarazem Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP Pani Elżbieta Gumińska –
Wasiak, witając wszystkich przybyłych
gości. Kapelan Strażaków woj.
Zachodniopomorskiego mł. Bryg. Ks.
Ryszard Szczygieł wraz z Kapelanem
tychowskich strażaków ks. Mariuszem
Gubowem oraz Proboszczem
tychowskiej parafii ks. Andrzejem
Sołtysem. Klucze od samochodu Pani
Burmistrz przekazała na ręce
Naczelnika OSP Tychowo dh
Włodzimierza Biskota. Po zakończeniu

ceremonii przekazania
samochodu w Sali
Konferencyjnej Urzędu
Miasta dokonano aktu
podpisania umowy na
dofinansowanie
zakupu samochodu
p r z e z U r z ą d
Marszałkowski w
S z c z e c i n i e .
Uroczystości swą
obecnością uświetnili:
Wicemarszałek
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskieg
o P a n i A n n a
Mieczkowska, Zastępca
K o m e n d a n t a
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie bryg. Zbigniew
Kwiatkowski, Kapelan Strażaków Województwa Zachodniopomorskiego mł. Bryg.
Ks. Ryszard Szczygieł, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie bryg. Jacek Szpuntowicz, Zastępca Dyrektora NFOŚiGW
w Szczecinie Pan Jerzy Sarnowski, Dyrektor Biura NFOŚiGW w Koszalinie Pan
Jan Sachs.
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Nowo zakupiony pojazd ma
wartość ponad 800 tys. zł.
Na zakup samochodu Gmina
Tychowo pozyskała środki
z trzech źródeł: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska kwotę 95 tys. zł.,
z Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej
100 tys. zł a największe
wspomniane już dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego bo 500 tys. zł.
OSP otrzymała również
środki przeznaczone na
wkład własny od Nadleśnictwa Tychowo i Nadleśnictwa Połczyn Zdrój Jest
to średni samochód gaśniczy
z funkcją ograniczania
skażeń o napędzie
terenowym na podwoziu
MAN, wyposażony w sprzęt
pozwalający m.in. na
zwalczanie pożarów oraz
prowadzenie działań
w zakresie ratownictwa
technicznego i medycznego.
Zakup pojazdu był możliwy
dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego
w Szczecinie, Komendy
Głównej Państwowej Straży
Pożarnej, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie,
Urzędu Miasta i Gminy
Tychowo.

PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE Z UE
NA NOWE PLACE ZABAW W GMINIE TYCHOWO
Uroczystość podpisania umów
o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej odbyła się 31 października
2014r. w Wydziale Zamiejscowym Urzędu
Marszałkowskiego w Koszalinie. Pani
Burmistrz Elżbieta Gumińska - Wasiak oraz
Pani Skarbnik Leokadia Sas złożyły podpisy
wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Andrzejem
Jakubowskim.
Dokumenty dotyczyły
dofinansowania dwóch inwestycji tj.
operacji pn. „Budowa placu zabaw dla
dzieci w miejscowościach Kikowo
i Doble”. Inwestycja współfinansowana
jest ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie: „Odnowa i rozwój wsi”.
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Otwarcie
wiaty
w Drzonowie
14 listopada w Drzonowie
dokonano uroczystego
otwarcia wiaty piknikowej.
Na uroczystość przybyli:
Burmistrz Tychowa Elżbieta
Gumińska-Wasiak, Radna
Rady Miejskiej Anna Wolf
oraz lokalna społeczność. Po
części oficjalnej sołtys
Drzonowa Pani Zofia Misiak
zaprosiła wszystkich
przybyłych gości pod nową
wiatę gdzie czekał słodki
poczęstunek. Serdeczne
podziękowania kierujemy do
Pani Burmistrz za
wybudowanie odcinka
chodnika umożliwiającego
swobodne dojście do wiaty.

Otwarcie placu zabaw w Czarnkowie
14 listopada w Czarnkowie odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw. Przecięcia
wstęgi dokonała Pani Burmistrz Tychowa Elżbieta Gumińska-Wasiak, sołtys Czarkowa
Pani Hanna Brzozowska, radny Rady Miejskiej Pan Zbigniew Brzozowski, oraz mieszkaniec
Czarnkowa Łukasz Łukjaniec. Na uroczystość przybyli: Radny Powiatowy Pan Rajmund
Wasiak, radna Rady Miejskiej Pani Anna Wolf, sołtysi Pani Zofia Misiak i Pani Urszula
Gryga oraz liczni mieszkańcy Czarnkowa. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni udali się
pod miejscową wiatę gdzie
czekał słodki poczęstunek,
ciepłe napoje i rozpalone
ognisko. Najmłodsi
mieszkańcy aż do zmroku
testowali nowe miejsce
wspólnych zabaw. Serdeczne
podziękowania dla Pani
Burmistrz Tychowa Elżbiety
Gumińskiej-Wasiak za tak
wspaniałą inicjatywę, dla
Pana Jana Figasa za
przygotowanie ogniska oraz
wszystkim tym, którzy
przyczynili się do powstania
placu zabaw.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Osówku
9 listopada miało miejsce uroczyste i bardzo radosne otwarcie
kolejnej już w gminie Tychowo świetlicy wiejskiej. Na spotkanie
w Osówku przybyło liczne grono zaproszonych gości wśród
których byli m.in.:
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Burmistrz Elżbieta
Gumińska- Wasiak, radni, sołtysi, tychowscy strażacy oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy Osówka i lokalni strażacy. Po
symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku przez ks.
dr Ireneusza Blanka wszyscy zebrani mogli już oficjalnie
przekroczyć progi świetlicy i dalsza część spotkania odbyła się
przy kawie oraz słodkim poczęstunku. Imprezę uświetniły
występy zespołu ludowego Radość. Świetlica
została
wybudowana przy istniejącej remizie OSP, wyposażono ją w
niezbędne meble i artykuły kuchenne. Służyć będzie strażakom
oraz mieszkańcom sołectwa. Świetlicę wybudowano dzięki
pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 działanie: Odnowa wsi. Mamy nadzieję, że nowa
świetlica spełniać będzie funkcje rekreacyjno-społecznokulturalną dla sołectwa Osówko, a także będzie miejscem spotkań
i integracji mieszkańców.

,,FUNDACJA DZIECI
DLA ZIEMI”
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Szkoła Podstawowa
im. A. Mickiewicza w Tychowie po raz kolejny zorganizowała
zbiórkę odzieży używanej w celu pozyskiwania dodatkowych
funduszy dla naszych dzieci. Wysiłek, który w to włożyliśmy w
największym stopniu wpłynął na edukację naszych Malusińskich –
naukę o zachowaniach społecznie niezbędnych –ekologię i szeroko
rozumianą ochronę środowiska naturalnego. W tej akcji zebraliśmy
1349.49 kg i uzyskaliśmy 1080 zł. W ubiegłym roku zebraliśmy
1286 kg. Koordynatorem akcji jest Pani Hanna Białek.
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Dzień Niepodległości

7 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie odbył się uroczysty apel poświęcony
96 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Uroczystość przygotowali uczniowie
klas III Szkoły Podstawowej w Tychowie pod kierunkiem
wychowawców. W uroczystości udział wzięli Pani
Burmistrz Tychowa Elżbieta Gumińska – Wasiak, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Pan Rajmund Wasiak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Renata Kołodziej,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pani Renata Chwała,
nauczyciele oraz uczniowie z poszczególnych klas. Apel
wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę
11 listopada 1918 roku. W skrócie przedstawiono sytuację
polityczną naszego kraju, jaka miała miejsce przed
odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Recytatorzy
zaprezentowali
wiersze o tematyce wolnościowej, a
szkolny chór śpiewał pieśni patriotyczne. Niebywałego
klimatu oraz powagi nadało wspólne odśpiewanie Mazurka
Dąbrowskiego, który jest nieodłącznym elementem
wszystkich świąt państwowych. Po zakończeniu części
artystycznej pani dyrektor SP wygłosiła krótkie

przemówienie a następnie głos zabrała pani Burmistrz, która
podkreśliła wagę Narodowego Święta Niepodległości i
gratulowała wszystkim występującym precyzyjnego
przygotowania się do uroczystości. Uroczystość ta
przypomniała społeczności szkolnej o ważnym wydarzeniu na
zawsze zapisanym w kartach historii. Na zakończenie
uroczystości Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wręczył
nagrody i dyplomy uczniom biorącym udział w konkursie
plastycznym pt. „Polska Niepodległa”, który organizowany
jest każdego roku przez GOK.

Konkurs plastyczny POLSKA NIEPODLEGŁA
31 października w Gminnym Ośrodku Kultury w
Tychowie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt.
„Polska Niepodległa”. Konkurs skierowany był do
wychowanków przedszkola oraz uczniów Szkół
Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Tychowo.
Po dokonaniu przeglądu i oceny prac komisja
konkursowa powołana przez Dyrektora GOK
postanowiła przyznać nagrody w następujących
kategoriach: Przedszkole: I m-ce Zofia Szyderska
przedszkole „Dębowa Chatka”, II m-ce Igor Rutkiewicz
Przedszkole „Dębowa Chatka”, III m-ce Alan Szczęk
Przedszkole „Dębowa Chatka” wyróżnienie otrzymali ex
aequo: Ola Michalska Przedszkole „Dębowa Chatka”,
Michał Schmechel Przedszkole „Dębowa Chatka”,
Nikola Mazurkiewicz oddz. „0” SP Tychowo. W
kategorii uczniowie klas I-III m-ce I Patrycja
Dewerenda SP Tychowo, m-ce II Zuzia Radziuk SP
Tychowo, m-ce III ex aequo: Martyna Dyguda SP
Tychowo, Kuba Dębski SP Tychowo, Milena
Makarewicz SP Tychowo. W kategorii uczniowie klas
IV-VI m-ce I Jakub Niemczyk ZS Dobrowo, m-ce II
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Wojciech Kielar ZS Dobrowo, m-ce III Aleksandra Młynarczyk
SP Tychowo. Wszystkim laureatom gratulujemy.
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29 listopada czyli w Wigilie Wszystkich Świętych na
Świetlicy „Pod Dębami” w Dobrowie odbyła się impreza
związana z Halloween. Dzieci przebrały się za czarownice,
chochliki, potwory, duchy lub wróżki i chodziły od domu do
domu mówiąc „Prezent albo psota”. To znaczy, że jeśli nie
dostaną słodyczy, zrobią jakąś psotę: posmarują mydłem
okna, włożą szpilkę do dzwonka u drzwi, wyleją wodę lub
posypią na nie mąkę. Mieszkańcy Dobrowa byli tak
uprzejmi że psikus nie był potrzebny. Po odwiedzeniu
mieszkańców wróciliśmy z torbami pełnymi słodkości.
Święto zostało uznane za udane.

31 listopada w naszej miejscowości odbyło się
HALLOWEEN. Poprzebierane i wymalowane dzieci razem z
panią świetlicową chodziły od drzwi do drzwi i koniecznie
chciały zrobić jakiegoś psikusa. Okazało się, że na hasło
„cukierek albo psikus”, każdy z mieszkańców był już
przygotowany i miał coś słodkiego, tak więc na psikusy
musimy poczekać do przyszłego roku. Zostaliśmy bardzo
miło przywitani za co bardzo dziękujemy. Uwiecznieniem
dnia Halloween było uzbieranie pełnego kosza słodyczy co
przysporzyło dzieciom dużo radości i wszyscy zadowoleni
wrócili do swoich domów.

LEKCJA W MANOWIE

Zbiórka kasztanów zakończona!

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie
odbyła się zbiórka kasztanów. Uczniowie bardzo aktywnie
uczestniczyli w akcji. I miejsce w szkole zajęła kasa IV b z
imponującym wynikiem 256,30 kg. Na II miejscu uplasowały się
klasy Vb i VIb przynosząc na zbiórkę niemal 220 kg, natomiast III
miejsce należy do klasy Va, która zebrała prawie 203 kg. Łącznie
uczniowie z naszej Szkoły zebrali 1749 kg. Pragniemy bardzo
gorąco podziękować p. Piotrowi Serafinowi za kolejny rok
owocnej współpracy oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w
akcji. Zapraszamy do zbiórki za rok. Organizatorzy Dorota
Galińsk i Wojciech Galiński.

Dnia 24 X 2014 r. członkowie Koła Ekologicznego i Koła
Fotograficznego wzięli udział w wycieczce do Ośrodka Edukacji
Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie.
Dzieci wzięły udział w zajęciach dotyczących roli myśliwego w
życiu zwierząt oraz zasad zachowywania się w lesie. Słuchały
odgłosów zwierząt żyjących w polskich lasach oraz mogły
sprawdzić stan swojej wiedzy w leśnym kole wiedzy. Jedną z
atrakcji było karmienie pasiaków (młodych dzików żyjących
przy ośrodku) żołędziami przywiezionymi przez dzieci.
Spotkanie
zakończyło się
ogniskiem i
pieczeniem
kiełbasek.
Opiekunowie
kół: p. Katarzyna
Kalbarczyk i p.
W o j c i e c h
G a l i ń s k i
d z i ę k u j ą
prezesowi Koła
Łowieckiego
„Hubertus” - p.
Dariuszowi
Puckowi za
umożliwienie
d z i e c i o m
wyjazdu oraz
zakup nagród.
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Wieści z przedszkola
6 listopada 2014r. w Gminnym
Przedszkolu „Dębowa Chatka” w Tychowie
w grupie 3 latków odbyła się uroczystość
PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA.
Dzieci długo przygotowywały się do tej
ważnej chwili poznając zasady bycia dobrym
i dzielnym przedszkolakiem. Podczas
uroczystości na którą zaproszeni zostali
rodzice, Pani Burmistrz Elżbieta Gumińska
–Wasiak, Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Gajewski oraz Przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Agnieszka Szabla
–Rutkowska. Maluchy zaprezentowały
wierszyki, piosenki i tańce. W obecności
Pani dyrektor złożyły ślubowanie po czym
zostały uroczyście Pasowane na
Przedszkolaka i udekorowane znaczkami
z logo przedszkola oraz otrzymały dyplomy
i rożki obfitości ufundowane przez Radę
Rodziców Przedszkola. Na zakończenie
wszyscy zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.
Uroczystość dostarczyła bardzo wielu
pozytywnych wrażeń zarówno dzieciom jak i
rodzicom i innym obecnym członkom
rodzin. Dzieci spisały się na medal a swoją
dzielną postawą wobec tylu nieznanych
dorosłych osób obecnych na uroczystości
udowodniły, że zasłużyły na przyjcie do
grona dzielnych przedszkolaków.
29 października odbyło się spotkanie
integracyjne - święto „Pieczonego
ziemniaka”. Przedszkolaki brały udział
w konkursach i zawodach sportowych.
Układały ziemniaczane puzzle, nawlekały
ziemniaczane korale, „sadziły” ziemniaki,
itp. Konkurencji nie brakowało, dzieci
aktywnie uczestniczył w zabawie. Wszystkie
zostały obdarowane słodkim upominkiem.
Impreza zakończyła się poczęstunkiem
z pieczonym ziemniakiem i frytkami.
Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele
radości.

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA
do 80% zniżki w OC/AC
OFERUJEMY:
–Kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowych
–wszystkie rodzaje ubezpieczeń
–pomoc w zgłoszeniu szkody
–wypowiedzenia OC
–promocje dla nowych klientów

ul. Batalionów Chłopskich 22
78-200 Białogard
Zapraszamy: PN-PT: 9.00-17.00 SOB:10.00-13.00
tel. 884 164 614
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Niepodległość jest w nas …

Historia Narodowego Święta Niepodległości
Dlaczego 11 listopada? Dnia 11
listopada 1918 roku, po 123 latach
zaborów Polska odzyskała wolność.
Tego dnia Rada Regencyjna przekazała
władzę wojskową Józefowi
Piłsudskiemu. Rozpoczęto
przygotowania do powołania
koalicyjnego rządu, w skład którego
mieli wejść przedstawiciele polskich
stronnictw politycznych.
Ustanowienie święta Dzień 11
listopada ustanowiono świętem
narodowym dopiero ustawą z kwietnia
1937 roku, czyli prawie 20 lat po
odzyskaniu niepodległości.
Dzieje
obchodów Do czasu II wojny święto
obchodzono dwa razy - w 1937 i 1938 r..
W l. 1939-1944 świętowanie było
niemożliwe. W 1945r. władze
komunistyczne świętem państwowym
uczyniły dzień 22 lipca. W okresie PRL
święto niepodległości zostało zakazane.
Próby kultywowania obchodów 11
listopada groziły surowymi sankcjami ze
strony władz. Narodowe Święto
Niepodległości obchodzone 11 XI
przywrócono ustawą Sejmu w 1989
roku. W III Rzeczpospolitej Święto
Niepodległości obchodzone 11 listopada,
jest najważniejszym świętem
narodowym Polski. Dzień ten jest dniem

wolnym od pracy. Rocznicowa
uroczystość miała miejsce w naszej
szkole. Przygotowali ją uczniowie III
klasy gim. w ramach zajęć
artystycznych
wspólnie z P. R.
Dzinkowskim i P M. Wiktorską. Ranga
tego dnia ma u nas swoistą tradycję;
uświetniamy go galowym strojem,
kotylionami, od tego roku w całości
śpiewamy hymn. Trzecioklasiści
zaprezentowali publiczności program
literacko - muzyczny, wzbogacony
o prezentację multimedialną. Dzieci
z klas młodszych zaśpiewały
patriotyczne pieśni z tamtego okresu:
klasa I ,,Legiony”, kl. II Piechotę”, a kl.
III ,,Przybyli ułani”.
Dyrektor Szkoły, P. J. Pawlik, mówiła o
tym, że dzisiaj każdy z nas jest
zwycięzcą. Mury, element dekoracji,
które stały na drodze do wolności,
oznaczające każdorazowo upadek
kraju, dzięki niezłomnej wierze
Polaków, runęły. Dziś Polska jest
wolna. Z kart historii płynie nauka, że
Polska może być pobita, ale nigdy nie
będzie pokonana. Może być zmuszona
do posłuszeństwa, ale nigdy się nie
podda. Może ulec presji, ale nigdy nie
pogodzi się z obcym panowaniem.
Naród polski z jego męstwem, będzie

przodował w dążeniu do wolności i
niepodległości nie tylko własnej i tych,
którzy jej pragną.
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: A. Tokarska

ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS …
Tradycją szkoły jest uroczyste Pasowanie na Ucznia, które odbyło
się 24 października. W tak ważnym dla pierwszoklasistów dniu do
szkoły przybyli rodzice, aby być świadkami tego wydarzenia
w życiu swoich dzieci. Uroczystość miała miejsce w hollu szkoły,
a przyświecało jej hasło: „WYROSNĄ Z NICH TACY,
KTÓRZY DO GWIAZD WZLECIEĆ ZAPRAGNĄ I NIE
ZAWRÓCĄ W PÓŁ DROGI”. Uczniowie zaprezentowali
publiczności piękny program artystyczny, na który składały się
wiersze i piosenki. Pierwszoklasiści , w obecności dyrektor szkoły
–Jolanty Pawlik, wychowawczyni –Aleksandry Tokarskiej,
nauczycieli, rodziców - złożyli uroczyste ślubowanie. Po nim
dyrektor szkoły pasowała Pierwszoklasistów na uczniów, przez
dotknięcie ramienia każdego z nich dużym, czerwonym ołówkiem.
Po ślubowaniu uczniowie otrzymali swój pierwszy dokument –
legitymację szkolną – oraz książeczki SKO z 5 zł. wkładem
ufundowane przez Bank w Tychowie, a także upominki,
ufundowane przez rodziców oraz przez starszych kolegów. Po
zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się na poczęstunek,
przygotowany przez rodziców. Ten dzień pozostanie na długo
w ich pamięci,
stali się prawowitymi uczniami Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół w Dobrowie.
Kochani pierwszoklasiści!!! Życzymy Wam powodzenia !!!
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: A. Tokarska
5
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ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH,ZUŻ
YTEGO SPRZĘTU RTV I AGD
W dniach 8-10 grudnia 2014 r. na terenie gminy
Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów problematycznych (oddzielnie
zapakowane i oznakowane) oraz opon. Zbiórka
prowadzona będzie sprzed nieruchomości
zamieszkałych we wszystkich
miejscowościach gminy (odpady pochodzące z
prowadzenia działalności handlowo-usługowej
np.: opony nie będą odbierane). Ze względów
logistycznych właściciele nieruchomości
położonych w miejscach z utrudnionym
dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala
od centrum miejscowości), którzy mają do
oddania odpady wielkogabarytowe proszeni są
o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu
Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76
lub osobiście w pok. nr 20 w terminie do 4
grudnia 2014 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
8 grudnia 2014 r. – Tychowo.
9 grudnia 2014 r. – Borzysław, Buczki,
Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy,
Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo
Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki,
Modrolas, Pobądz, Podborsko, Retowo,
Skarszewice, Słonino, Smęcino, Solno,
Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo,
Wełdkówko, Zaspy Wielkie.
10 grudnia 2014 r. – Doble, Kikowo,
Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno,
Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare Dębno,
Sławomierz, Trzebiec, Wicewo, Zastawa,
Żukówek.
Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą
od wczesnych godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie odpadów w
godzinach popołudniowych dnia
poprzedzającego ich odbiór. Właściciele
nieruchomości, od których nie odebrane
zostaną odpady wystawione przed posesje (w
terminie i w sposób opisany powyżej), proszeni
są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do
Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94
316 02 76. Informacje należy przekazać do
czwartku 11 grudnia 2014 r. włącznie.
W związku z tym, że samochody przeznaczone
do odbioru odpadów wyposażone są w system
pozycjonowania (GPS) umożliwiający
identyfikację miejsca i czasu przejazdu,
zgłoszenia składane przez właścicieli
nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą
weryfikowane z zapisami GPS pojazdów.
UWAGA !!!
Dodatkowo w dniu 6 grudnia 2014 r. (sobota) na
terenie całej gminy przeprowadzona będzie
zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD.
6 grudnia 2014 r. (sobota) – cała gmina –
tylko RTV i AGD
8

„NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH”
21 października br. w
naszej szkole odbyła się
integracyjna impreza
profilaktyczno
–sportowa dla
oddziałów O – III pn.
„NASZE ZDROWIE W
NASZYCH RĘKACH”
przygotowana przez
Panie Magdalenę
Niemiec i Karolinę
Wardak. Jej celem była
integracja uczniów klas O – III, wychowawców i rodziców, promocja
zdrowego odżywiania się oraz zapoznanie uczniów ze szkodliwością
nikotyny dla organizmu ludzkiego, w tym także biernych palaczy (dzieci) –w
ramach realizacji programu edukacji antynikotynowej „Nie pal przy
mnie, proszę”. Uczniowie doskonalili umiejętność pracy w grupie,
rozwijali inwencję twórczą i doskonalili sprawność fizyczną. Nasi milusińscy
brali udział w różnych konkurencjach. Każda klasa układała puzzle, które
przedstawiały zdjęcie uczniów z danego oddziału. Zadanie dotyczące
sadzenia ziemniaków polegało na szybkim ułożeniu na wyznaczonym torze
kilku ziemniaków znajdujących się w koszyku. Wśród konkurencji
sportowych znalazły się konkursy sprawnościowe „Toczenie jesiennej
dyni”, „Jabłonie i kosze pełne jabłek”, „Wyścig dwójkowy z
balonem”. Zaplanowano również konkurencję plastyczną – Owoce i
warzywa lubimy, bo mają witaminy . Dzieci obejrzały prezentację
multimedialną „Czyste powietrze wokół nas”. Rodzice przygotowali dla
uczestników zdrowy poczęstunek – naturalne soki owocowe, warzywa i
owoce, owocowe szaszłyki. Zabawa była świetna, starsi uczniowie bardzo
zazdrościli maluchom. Pod koniec imprezy wręczono dyplomy i upominki,
pożegnano uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Po uroczystości
p o z o s t a ł y
wspomnienia i
…oczekiwanie na
następną taką dobrą
zabawę.
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: A. Tokarska

Pamięć o zmarłych
31 października uczniowie klas 0 – III wraz z opiekunami Zespołu Szkół w
Dobrowie z okazji dnia Wszystkich Świętych odwiedzili Modrolas, miejsce
dawnego obozu jenieckiego lotników Stalag Luft IV. Złożyli hołd tym, którzy
oddali życie za naszą Ojczyznę i przyszłość, składając kwiaty i zapalając znicze
pod pomnikiem.
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GNŚ. 6845.7.2014.KM
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących mienie Gminy Tychowo przeznaczone do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość:
Lp.

1.

Położenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Działka nr
585/15
położona
w obrębie
ewidencyjn
ym 0042
Tychowo o
powierzch
ni 3,5542
ha

Nieruchomo
ść gruntowa
niezabudowa
na
Opisana
w ewidencji
gruntów
jako RIVb,
PsIV, W

Przeznaczenie
Cel
nieruchodzierżawy
mości
Teren
rolniczy
stanowiący
strefę
ochronną
oddziaływan
ia elektrowni
wiatrowych

Na
nieruchomości
planowana
jest budowa
biogazowi

Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawy

1.748,67 zł

Termin
trwania
dzierżawy

2 lata

Termin
wnoszenia
opłat

Zasady
aktualizacji
opłat

Kwartalnie z
góry na
podstawie
faktur VAT, w
terminach
wskazanych
w fakturach

Corocznie o
stopień
inflacji

Forma
zbycia

Dzierżawa

GNŚ. 6845.6.2014.KM
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących mienie Gminy Tychowo przeznaczone do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość:
Lp.

1.

Położenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawy

Osówko
działka nr
46 o
powierzch
ni 1,43 ha

Nieruchomo
ść gruntowa
niezabudowa
na
Opisana w
ewidencji
gruntów
jako RIV a.

Kompleksy
glebowe o
najwyższej
przydatności
rolniczej

9,5
wyrażony w
dt pszenicy

Podziękowania
Zarząd OSP Osówko składa serdecznie
podziękowania Pani Burmistrz Tychowa
Elżbiecie Gumińskiej -Wasiak za realizację
projektu wybudowania nowej świetlicy w
Osówku i rozbudowy remizy OSP.
Zarząd OSP Osówko składa serdeczne
podziękowania Paniom: Jadwidze Jackiewicz,
Genowefie Matwiejczuk, Helenie Janus,
Danucie Matwijczak, Janinie Brzozowskiej za
pomoc w przygotowaniach poczęstunku na
uroczystość otwarcia świetlicy oraz OSP.
Zarząd OSP Tychowo składa serdeczne
podziękowania Pani Burmistrz Tychowa
Elżbiecie Gumińskiej –Wasiak za przekazanie
jednostce nowego samochodu ratowniczogaśniczego, Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Tychowo Panu Jerzemu Wicikowi i
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Połczyn Zdrój
Panu Sebastianowi Witkowi za wsparcie
finansowe.

Termin
trwania
dzierżawy

10 lat

Termin
wnoszenia
opłat

Zasady
aktualizacji
opłat

Za I półrocze
do
15 sierpnia
Za II
półrocze do
15 lutego

Cenę pszenicy przyjmuje się
na podstawie średniej
krajowej ceny skupu pszenicy
publikowanej przez GUS za
każde półrocze roku
kalendarzowego.

Wybory sołtysa
w Kowalkach
8 listopada po zakończonej
kadencji odbyły się w
Kowalkach wybory sołeckie.
W zebraniu uczestniczyło 42
mieszkańców sołectwa. Na
sołtysa wybrano pana
Stanisława Tabakę, który do
tej pory z powodzeniem
piastował tę funkcję.
Gratulujemy więc naszemu
staremu i zarazem nowemu
sołtysowi i nowej Radzie
Sołeckiej do której wybrano
Elżbietę Kosmalską,
Czesławę Klekocką, Iwonę
Haśkiewicz, Małgorzatę
Osial i Wioletę Klekocką.

Forma
zbycia

Dzierżawa

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOMITETU NA RZECZ
REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
PARAFIALNEGO
W TYCHOWIE

KOMUNIKAT NR 11 z 17.11.2014 r.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od
20-07-2014 r. do 17-11-2014 r. na nasze konto
wpłynęły następujące kwoty:
1. 11 wpłat indywidualnych w tym 1 z
Wrocławia
1.455,00 zł
2. Kwesta 1-11-2014 r. 6.750,00 zł 3. Taca z
1-11-2014 r. 5.003,00 zł
4. Kwesta z 16-11-2014 zł - 2.350,00 zł
5. II cz. kwest stacjonarnej w kwiaciarni
263,91 zł
Razem
- 15.811,91 zł
Stan konta na dzień 14-08-2014 r.- 56.739,91 zł
Przekazane dotacje dla Parafii Tychowo 480.000,00 zł
Koszty Stowarzyszenia od 2008 r.7.050,00 zł
Razem wpływy od 2008 r.

543.789,91 zł

Przewodniczący Komitetu Bronisław Gajewski
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Zakończenie projektu systemowego
„Rodzina Razem” realizowanego
przez GOPS w Tychowie
Z dniem 30 września 2014 r. zakończyła się realizacja projektu
systemowego „Rodzina Razem”, realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie w partnerstwie
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie oraz
pozostałymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu białogardzkiego. Projekt
współfinansowany był w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 – Poddziałanie 7.1.2 oraz w
10% środków własnych poszczególnych gmin i powiatu.
W bieżącym roku końca dobiegła jego VII edycja, bowiem projekt wdrażany był od roku 2008.
W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych VII edycję ukończyło 16 uczestników, z którymi
zawarto kontrakty socjalne, zawierające indywidulaną ścieżkę reintegracji społecznej
i zawodowej. W ramach kontraktów uczestnicy ukończyli kurs edukacji finansowej, kurs
barmańsko-kelnerski, trening kompetencji i umiejętności społecznych, uczestniczyli w rodzinnym
pikniku inauguracyjnym oraz rodzinnych obchodach Dnia Dziecka, które miały na celu
wewnętrzną i zewnętrzną integrację rodzin. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie
finansowe z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego sprzętu gospodarstwa domowego.
Wspomniane kursy i szkolenia udokumentowane zostały stosownymi certyfikatami
i zaświadczeniami, które będą mogły zostać w przyszłości wykorzystane przez beneficjentów
podczas poszukiwania pracy. Na dzień 5 grudnia br. zaplanowana jest uroczysta konferencja
podsumowująca VII edycję projektu.
W okresie 2008 – 2014 udział w projekcie wzięło łącznie 105 beneficjentów i ich rodzin, z czego
większość podjęła różne formy pracy jeszcze w trakcie trwania lub po zakończeniu projektu.
Nierzadko dla niektórych z nich była to pierwsza praca w życiu. Działania projektowe przyczyniły
MIKRO, MAŁYCH LUB
się niewątpliwie do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów. W ramach
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
realizowanego projektu „Rodzina Razem” jego uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych porad
prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego czy
pedagoga. Projekt umożliwił uczestnikom ukończenie „Szkoły dla Rodziców” dzięki czemu
znacznie podnieśli swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Przewodnią myślą
projektu było hasło „nauka poprzez zabawę” co oznaczało, że podczas licznych wycieczek,
pikników, wyjazdów do kina, teatru czy na bowling rodziny uczyły się spędzać ze sobą czas, a
spotkania integracyjne miały również walor edukacyjny.
Podsumowując po siedmiu latach wdrażania projektu systemowego możemy śmiało stwierdzić, iż
z poręczeniem ZRFPK w ramach inicjatywy JEREMIE projekt ten na stałe wpisał się w świadomość nie tylko osób w nim uczestniczących ale także
lokalnej społeczności. Pomimo trudności, które napotykaliśmy podczas jego realizacji możemy
że projekt zakończył się sukcesem. Wielu beneficjentów zapytanych czy wzięli by udział
Bank Spółdzielczy w Białogardzie wuznać,
tym lub podobnym projekcie raz jeszcze – w zdecydowanej większości odpowiadali twierdząco.
www.bsbialogard.pl
Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie systemu pomocy społecznej bez zewnętrznych źródeł
finansowania. Właśnie dzięki środkom unijnym ośrodki pomocy społecznej mają możliwość
dotarcia i pomocy najbardziej wykluczonym grupom społecznym. Jednak w kolejnym okresie
programowania 2014-2020 dostęp do środków unijnych będzie dużo bardziej ograniczony
i utrudniony.
Głównym podmiotem działań naszego Ośrodka jest rodzina, dlatego także w kolejnych latach
Podziękowania
postaramy się zabiegać o dofinansowanie z EFS wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie
zdobyte podczas realizacji projektu „Rodzina Razem”.
Dziękuję Pani Burmistrz Elżbiecie GumińskiejReasumując 7 letni okres wdrażania projektu systemowego Wasiak, całej Radzie Miejskiej oraz wszystkim
Kierownik GOPS w Tychowie dziękuje Radzie Miejskiej oraz
Burmistrzowi Tychowa – Pani Elżbiecie Gumińskiejmieszkańcom Dobrowa, którzy współpracowali
Wasiak za udzielone wsparcie oraz otwarcie na problemy
ze mną w mijającej kadencji. Nowo wybranym
społeczne, a także osobiste zaangażowanie w rozwiązywaniu
Radnym, Panom Marianowi Borowczakowi
problemów podopiecznych naszego Ośrodka.

FINANSOWANIE

Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt w rachunku bieżącym

i Zdzisławowi Polkowi gratuluję i życzę
powodzenia w pracy samorządowej.
Z poważaniem Krzysztof Kubisz

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy
oddali na mnie swój głos w wyborach
samorządowych. Z poważaniem Anna Wolf
Dziękuję wszystkim Wyborcom popierających
mnie i Panią Elżbietę Gumińską-Wasiak w
wyborach samorządowych. Dziękuję!
Stanisław Tabaka
Szanowni Państwo!
W imieniu swoim własnym, i całego Komitetu
„Solidarni” dziękuję za oddane na NAS głosy
i proszę byście w II turze wyborów poparli
naszą kandydatkę na urząd Burmistrza Panią
Elżbietę Gumińską-Wasiak
z wyrazami szacunku Anna Chmielewska
10

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu białogardzkiego za głosy oddane na
kandydatów startujących z list Platformy Obywatelskiej RP do Rady Miejskiej
w Tychowie, do Rady Powiatu Białogardzkiego i do Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego. Dzięki Waszemu poparciu uzyskaliśmy ze wszystkich
startujących komitetów wyborczych największą ilość mandatów w województwie12 a w powiecie-7.
Deklarujemy poparcie Platformy Obywatelskiej RP na wszystkich szczeblach dla
Pani Elżbiety Gumińskiej-Wasiak startującej w II turze wyborów samorządowych.
Uważamy, że to dzięki jej pracy, doświadczeniu i determinacji w realizacji założonych
celów, gmina Tychowo "nabrała wiatru w żagle" i płynie ku lepszej przyszłości i taki
kurs powinna trzymać! Dlatego zapraszamy wszystkich, którym zależy na dobru tej
gminy do odwiedzenia lokali wyborczych 30 listopada br i oddania swojego głosu
poparcia.
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Białogardzkiego
Rady Powiatu
Platformy Obywatelskiej RP
Platformy Obywatelskiej RP
Andrzej Świrko
Rajmund Wasiak
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Otwarcie wiaty
piknikowej
w Kowalkach
8 listopada po wyborach sołeckich w
Kowalkach odbyło się uroczyste otwarcie
nowej wiaty piknikowej. Na spotkanie przy
grillu przybyło wielu mieszkańców
sołectwa, z zaproszenia skorzystała
również Pani Burmistrz Elżbieta
Gumińska-Wasiak, radni Rady Miejskiej
w Tychowie Zbigniew Brzozowski, Robert
Radziuk i radny Rady Powiatu w
Białogardzie Rajmund Wasiak. Impreza
była ze wszechmiar udana nie zabrakło na
niej kiełbasek, kawy, ciasta i czegoś dla
ducha – bo pięknie tam zagrała i
zaśpiewała tychowska „Radość”. Budowę
wiaty sfinansowało sołectwo Kowalki z
funduszu sołeckiego, przy wsparciu i
dużym zaangażowaniu Sołtysa i
mieszkańców oraz pomocy Pani Burmistrz
i GOSiGK.

Nowy plac zabaw w Tyczewie
8 listopada w Tyczewie odbyło się
uroczyste otwarcie placu zabaw
przy udziale władz gminy, radnych,
lokalnej społeczności oraz
zaproszonych gości. Przecięcia
wstęgi dokonała Burmistrz
Tychowa Pani Elżbieta GumińskaWasiak wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Panem
Bronisławem Gajewskim,
Radnymi: Panem Mieczysławem
Chwałą, Panem Piotrem
Kuczmerą, Panem Krzysztofem
Kubiszem, sołtysem Tyczewa Panią
Danutą Figiel oraz najmłodszymi
mieszkańcami Tyczewa. Po
oficjalnym przecięciu wstęgi dzieci
i młodzież mogły już oficjalnie
korzystać z nowego, bezpiecznego
placu zabaw co sprawiało im wiele
frajdy. Tego rodzaju inwestycje są
szczególnie ważne dla lokalnej
społeczności integrując
mieszkańców i niewątpliwie
uszczęśliwiając tych najmłodszych
stwarzając im bezpieczne warunki
do aktywnego spędzania czasu. Po
części oficjalnej wszyscy
zgromadzeni zaproszeni zostali na
kawę i ciasto pod tyczewską wiatę
piknikową, gdzie wspólnie z
przybyłymi mieszkańcami
rozmawiano m.in. chwaląc piękną
pogodę, która sprzyjała w tym dniu
wszystkim . Następnie wyruszyli do
świetlicy wiejskiej w Pobądzu gdzie
również czekał słodki poczęstunek i
występy artystyczne. Pani sołtys
Pobądza Genowefa Kuczmera z
pomocą mieszkańców jak zwykle
zorganizowała
udaną imprezę. Spotkanie
przebiegało w radosnej atmosferze
zwłaszcza, że umiliły je występy
naszej solistki z Dobrowa Klaudii
Barskiej oraz tychowskiego zespołu
ludowego „Radość”.
8 listopada w Tyczewie odbyło się
uroczyste otwarcie placu zabaw
przy udziale władz gminy, radnych,
lokalnej społeczności oraz
zaproszonych gości. Przecięcia
wstęgi dokonała Burmistrz
Tychowa Pani Elżbieta GumińskaWasiak wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Panem
Bronisławem Gajewskim,
Radnymi: Panem Mieczysławem
Chwałą, Panem Piotrem
Kuczmerą, Panem Krzysztofem
Kubiszem, sołtysem Tyczewa Panią
Danutą Figiel oraz najmłodszymi
mieszkańcami Tyczewa. Po
oficjalnym przecięciu wstęgi dzieci
i młodzież mogły już oficjalnie
korzystać z nowego, bezpiecznego
placu zabaw co sprawiało im wiele
frajdy. Tego rodzaju inwestycje są

szczególnie ważne dla lokalnej społeczności
integrując mieszkańców i niewątpliwie
uszczęśliwiając tych najmłodszych
stwarzając im bezpieczne warunki do
aktywnego spędzania czasu.
Po części
oficjalnej wszyscy zgromadzeni zaproszeni
zostali na kawę i ciasto pod tyczewską wiatę
piknikową, gdzie wspólnie z przybyłymi
mieszkańcami rozmawiano m.in. chwaląc
piękną pogodę, która sprzyjała w tym dniu
wszystkim . Następnie wyruszyli do świetlicy
wiejskiej w Pobądzu gdzie również czekał
słodki poczęstunek i występy artystyczne.
Pani sołtys Pobądza Genowefa Kuczmera z
pomocą mieszkańców jak zwykle
zorganizowała udaną imprezę. Spotkanie
przebiegało w radosnej atmosferze
zwłaszcza, że umiliły je występy naszej
solistki z Dobrowa Klaudii Barskiej oraz
tychowskiego zespołu ludowego „Radość”.
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Wybory Samorządowe 2014
Frekwencja w gminie Tychowo wyniosła 48,71 %
WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA
FALANA Robert
suma głosów
%

GUMIŃSKA-WASIAK Elżbieta Henryka KAWA Janusz Józef

1118

1202

282

42,97%

46,20%

10,84%

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych na kandydatów do Rady Miejskiej w Tychowie

WIŚNIEWSKA Iwona

87

Okręg wyborczy nr 2
JAKIMIUK Teresa

Koalicyjny Komitet Wyborczy głosów
SLD Lewica Razem, Lista nr 6

KWW Porozumienie
Samorządowe - Powiat
Białogardzki, Lista nr 15

Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 4

KUCZMERA Piotr Andrzej
Komitet Wyborczy Wyborców
"Solidarni",
Lista nr 17

Okręg wyborczy nr 5
RADZIUK Robert
Komitet Wyborczy Wyborców
"Solidarni",
Lista nr 17

80
głosów

96
głosów

Okręg wyborczy nr 7

KW Platforma
Obywatelska RP, Lista nr 4

Okręg wyborczy nr 6
WOLF Anna Elżbieta
Komitet Wyborczy Wyborców
"Solidarni",
Lista nr 17

58
głosów

Wszystkim przyjaciołom i znajomym
a szczególnie delegacji Urzędu
Miejskiegow Tychowie,
uczestniczącym w ostatniej drodze
naszej Siostry Ś.P. Ewy Raińczak,
serdeczne podziękowania składa –
Bronisław Gajewski z rodziną.

Podziękowanie
66
głosów

55
głosów

Serdecznie dziękuje licznemu gronu
moich wyborców, którzy
w tegorocznych wyborach
samorządowych oddali na mnie
swój głos.
Tym samym pragnę zapewnić,
że jako Radny Miejski będę pracował
na wspólne dobro naszej gminy.
Z wyrazami szacunku
Piotr Kuczmera

Okręg wyborczy nr 8
78
głosów

MOŻDŻYŃSKI Andrzej
KWW Porozumienie
Samorządowe - Powiat
Białogardzki, Lista nr 15

Okręg wyborczy nr 9
MATEJKO Marcin
Komitet Wyborczy Wyborców
Tychowo Młodych, Lista nr 16

77
głosów

Okręg wyborczy nr 11
RUDZIŃSKI Jacek Andrzej
Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD Lewica Razem, Lista nr 6

105
głosów

Okręg wyborczy nr 13
PONIKWIA Agnieszka
Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD Lewica Razem, Lista nr 6

53
głosów

Okręg wyborczy nr 15
POLEK Zdzisław Marian
Komitet Wyborczy Wyborców
"Solidarni", Lista nr 17

91
głosów

Wyniki wszystkich kandydatów dostępne są na stronie:
www.tychowo.pl. Wszystkim gratulujemy i życzymy
owocnej pracy w Radzie Miejskiej.
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TABAKA Stanisław

• Sprzedam mieszkanie przy ulicy
Mroczkiewicza w Tychowie.
(60m2) tel. 501-756-078, 512-327430
Podziękowanie

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na radnych Rady Miejskiej w Tychowie:

Okręg wyborczy nr 1

Sprzedam - kupię - zamienię

KOWALSKI Paweł Eryk

68

głosów
Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD Lewica Razem,
Lista nr 6
Okręg wyborczy nr 10
KORZENIOWSKI Mirosław
Komitet Wyborczy Wyborców
"Solidarni", Lista nr 17

Okręg wyborczy nr 12
CHMIELEWSKA
Anna Teresa

141
głosów

Serdeczne podziękowania oraz
wyrazy wdzięczności składam
Mieszkańcom Dobroch, Trzebiszyna,
Modrolasu, Borzysławia oraz
Podborska za oddanie na moją osobę
głosu w wyborach samorządowych.
Zaufania jakim mnie obdarzyliście
postaram się spłacić pracą nad
wspólnym dobrem naszej gminy.
Z poważaniem Robert Radziuk

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję
wszystkim,
Komitet Wyborczy Wyborców
którzy
"Solidarni", Lista nr 17
16 listopada wzięli
udział w wyborach
Okręg wyborczy nr 14
samorządowych,
65
BOROWCZAK Marian
a szczególnie tym,
Komitet Wyborczy Wyborców głosów
którzy oddali głos
"Solidarni", Lista nr 17
na moją osobę oraz
wszystkich
kandydatów
startujących z KWW „Solidarni”.
Jednocześnie mam nadzieję i liczę na
Wyniki wyborów do Rady Powiatu to, że 30 listopada wszyscy Państwo
Z protokołu Powiatowej Komisji Wyborczej
udacie się do urn aby oddać swój głos,
wynika, że do Rady Powiatu dostali się kandydaci:
z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP okręg nr decydujący o przyszłości Gminy
2 - Rajmund Rafał Wasiak i z listy nr 12 KWW Tychowo.

57
głosów

Porozumienie Samorządowe – Powiat
Białogardzki okręg nr 2 - Henryk Budzyła.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Gumińska-Wasiak
“TYCHOWSKIE WIEŚCI” redaguje: Rajmund Wasiak, tel do redakcji: 94 314 68 94

