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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 
Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Tychowo życzenia zdrowia, 

pogody ducha, pomyślności, wielu sukcesów oraz spełnienia marzeń. 
Niech będzie to czas pełen ciepła, 

wzajemnego zrozumienia i prawdziwej radości.

Paweł Kowalski                                                          Robert Falana
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie         Burmistrz Tychowa  

12 grudnia 2014 r. w 
sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka 
K u l t u r y  p o  r a z  
dziewiąty odbył się 
K o n c e r t  B o ż o -
narodzeniowy orga-
n i z o w a n y  p r z e z  
Szkołę Podstawową 

im. A. Mickiewicza w Tychowie. Koncert w 
tym roku nosił tytuł „I co z tym Świętym 
Mikołajem?”.
Tradycyjnie impreza cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, a licznie przybyli 
mieszkańcy naszej gminy oklaskiwali występy 
uczniów, zaopatrywali się z kartki, stroiki                      
i ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci                    
i nauczycieli, próbowali ciast i pierogów 
przygotowanych przez rodziców uczniów 
wszystkich klas. 
Koncert rozpoczął występ hip-hopowego 
zespołu tanecznego prowadzonego przez                    
p. Iwonę Kruk. Następnie na scenie wystąpiła 
młodsza grupa szkolnego koła teatralnego 
„Banda” (z gościnnym udziałem Dominiki 
Toporek - byłej członkini koła), która 
zaprezentowała spektakl pod tytułem „Kłopoty 
M i k o ł a j a ” .  B r a w u r o w y  w y s t ę p  
czwartoklasistek wprowadził w świąteczny 
klimat i rozbawił gości, którzy długo 
oklaskiwali młodych artystów. Kolejnym 
punktem w programie były kolędy i pastorałki 
w  w y k o n a n i u  s z k o l n e g o  z e s p o ł u  
instrumentalistów (z udziałem Szymona 
Gołdyna), szkolnego chóru oraz uczniów z klas 
0 -   III. Dzieci przygotowały panie: Lucyna 
Gołdyn i Katarzyna Kalbarczyk (obie panie 
występowały na scenie wraz z dziećmi), 
pomagały wychowawczynie klas młodszych. 
Koncert zakończył spektakl starszej grupy 
teatralnej „Banda” - „I co z tym Świętym 
Mikołajem?”(reżyseria i scenariusz według 
tekstu S. Mrożka – Beata Bekisz). Była to 

Koncert Bożonarodzeniowy
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groteska zwracająca 
uwagę na komercja-
l i z a c j ę  B o ż e g o  
Narodzenia, która 
jednocześnie stała się 
chwilą refleksji nad 
magią Świąt, próbą 
zatrzymania podczas 
p r z e d ś w i ą t e c z n e j  
bieganiny i szału 
zakupów.  Spektakle 
teatralne przygotowały 
opiekunki „Bandy”: 
Beata Bekisz i Eliza 
Antosz. 
Dyrektor SP Tychowo 
serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy 
zaangażowali się przy 
organizacji tegoro-
cznego świątecznego 
spotkania. Szczególnie 
podziękowania kieruje 
pod adresem  pana 
Czesława Możdżyń-
skiego i firmy Trend 
oraz firmy państwa 
Tomasików (pomoc w 
p r z y g o t o w a n i u  
scenografii), Nadleśni-
ctwa Tychowo, ks. 
Andrzeja Sołtysa, 
d y r e k t o r a  o r a z  
pracowników GOK-u. 

Obrady I Sesji Rady Miejskiej w 
Tychowie odbyły się 1 grudnia 2014 
r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Tychowie.  Na 
ustawowy stan 15 radnych na Sesji 
obecni byli wszyscy radni. 
Na początku radni otrzymali akty 
potwierdzające wybór na radnego, 
po tem odbyło  s ię  uroczys te  
ślubowanie.

Uchwały I Sesji Rady Miejskiej VII 
Kadencji, to: wybrano Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w osobie 
radnego Pawła Kowalskiego i dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady – 
radnego Marcina Matejko i radnego 
Andrzeja Możdżyńskiego.

Obrady II Sesji Rady Miejskiej w 
Tychowie odbyły się 5 grudnia 2014 
r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Tychowie.  Na 
ustawowy stan 15 radnych na Sesji 
obecni byli wszyscy radni. 
Uroczyste  ś lubowanie złożył  
Burmistrz Robert Falana. W sesji 
udział wzięli zaproszeni goście, m. 
in.: radny Sejmiku Województwa 

WIEŚCI Z SESJI 
Szanowni Państwo, 

chciałbym serdecznie 
podziękować moim wyborcom 
za okazane zaufanie, oraz gest 

dobrej woli, które to przywiodły 
ich do urn wyborczych

 i skłoniły do oddania głosu 
na mnie - powierzając mandat 

radnego.  

Krótko po wyborach, obecny 
burmistrz zaproponował mi 
objęcie funkcji zastępcy. 

Mając na uwadze dobro naszej 
gminy, oraz fakt, że funkcja ta 

pozwoli mi skuteczniej 
pracować dla mieszkańców, 

postanowiłem 
podjąć wyzwanie.

Jeszcze raz dziękuję 
za obdarzenie 

mnie zaufaniem. 

Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Tychowo 

Jacek Rudziński

Z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o  J e r z y  K o t l ę g a ,  
Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Budzyła, 
Starosta Białogardzki Tomasz Hynda, Wicestarosta 
Białogardzki Piotr Pakuszto, Wiceburmistrz 
Białogardu Małgorzata Stachowiak. 

Dziękuje też za ogromny wysiłek i serce włożone w pracę 
nad koncertem wszystkim nauczycielom, rodzicom i 
uczniom naszej szkoły!

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na 
koncert i zapraszamy za rok!
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11 stycznia 2015 r. po raz kolejny zagra 
n a j w i ę k s z a  O r k i e s t r a  ś w i a t a .  
W tym dniu podczas 23 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej 
Polsce przeprowadzona zostanie kwesta 
publiczna z udziałem Wolontariuszy wraz z 
szeregiem imprez towarzyszących. W tym 
roku Gmina Tychowo po raz kolejny 
wspólnie z placówkami kulturalno-
oświatowymi gminy utworzyła na swoim 
terenie lokalny Sztab 23 Finału WOŚP i 
włączyła się do ogólnonarodowej akcji 
zbierania środków pieniężnych pod hasłem 
„Dla podtrzymania wysokich standardów 
l e c z e n i a  d z i e c i  n a  o d d z i a ł a c h  
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla 
godnej opieki medycznej seniorów”.
Organizując Finał chcemy zachęcić jak 
największą grupę mieszkańców naszej 
gminy do wzięcia udziału w tym 
szlachetnym przedsięwzięciu. W ramach 
gminnego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w niedzielę 11 
stycznia przeprowadzona będzie przez 
Wolontariuszy kwesta do puszek, aukcja 
przedmiotów oraz loteria fantowa. 
Szanowni Państwo. Zwracamy się do 
Was z  prośbą o  wsparcie  idei  
przyświecającej 23 Finałowi WOŚP i 
przyłączeniu się do grona Darczyńców, 
dzięki ofiarności których możliwe będzie 
przeprowadzenie aukcji cennych 
przedmiotów i loterii fantowej w Sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie. Zebrane podczas 
nich środki finansowe przekazane zostaną 
w całości na konto Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo 
liczymy na Państwa hojność i wrażliwość. 
Będziemy wdzięczni za każdy dar 
przekazany na rzecz WOŚP, który 
przyczyni się do zakupu sprzętu 
m e d y c z n e g o  r a t u j ą c e g o  ż y c i e  
najmłodszych oraz seniorów. 
Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
darami w postaci przedmiotów lub 
innych dóbr prosimy o informację 
telefoniczną do gminnego Sztabu WOŚP 
pod nr tel. 94  316 02 75 lub mailowo na 
adres m.broda@tychowo.pl . 

23 FINAŁ WOŚP 
W TYCHOWIE

15 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Tychowie rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny pn. „Najładniejsza ozdoba 
choinkowa” skierowany do dzieci i 
młodzieży uczęszczającej na zajęcia 
świetlicowe na terenie gminy Tychowo. 
Celem konkursu było nawiązanie do 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia, jak 
również rozwijanie wśród dzieci i 
młodzieży twórczych zainteresowań, 
wyobraźni i fantazji.
Po dokonaniu przeglądu i oceny prac 
komisja konkursowa ustaliła następujące 
wyniki: w kategorii przedszkole: I m-ce 
Gracjan Więcek-Trzebiszyn, II m-ce Adrian 
Więcek-Trzebiszyn, III m-ce Szymon 
Barucha-Sadkowo. Wyróżnienie otrzymały 
ex aequo: Wiktoria Szotowicz- Sadkowo, 

5 grudnia w Galerii Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy pn. „wspólny mianownik”. 
Autorkami prac są młode, utalentowane 
studentki Politechniki Koszalińskiej: Irmina 
Kopka, Justyna Kłosowska, Karolina 
Marciniak, Katarzyna Koperkiewicz. Podczas 
spotkania autorki opowiadały o swoich 
pracach, źródłach inspiracji oraz sposobach 
tworzenia tak wspaniałych dzieł. Wśród 
ekspozycji podziwiać można m.in. fotografie z 
kolekcją strojów inspirowanych sylwetkami 
kobiet w różnych kulturach świata gdzie 
główna rolę odgrywa biżuteria składająca się w 
całości  z  surowców wtórnych oraz 
przedmiotów codziennego użytku, opaski dla 
d z i e c i  z  u s z k o d z e n i a m i ,  b r a k a m i                           
i deformacjami uszu czy chociażby siedzisko 
zrobione z pasów bagażowych. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości autorki po raz 
kolejny zechcą podzielić się swoją twórczością 
oraz talentem z mieszkańcami naszej gminy. 
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania 
Galerii gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i 
spędzony w niej czas nie będzie zmarnowany. 
Wystawę można oglądać do 09.01.2015r. od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. 

Konkurs plastyczny GOK rozstrzygnięty
Nikola Mazurkiewicz, Alicja Ślusarczyk- 
Dobrowo. W kategorii uczniowie klas I-
III: m-ce I Jakub Barucha-Sadkowo, m-ce 
II Tomasz Parzątka-Lipiński- Trzebiszyn, 
m-ce III Klaudia Peplińska-Kikowo. 
Wyróżnienie otrzymały ex aequo: Marta 
Soból- Tychowo, Wiktoria Nowak- 
Trzebiszyn, Samanta Mazurkiewicz- 
Smęcino. W kategorii uczniowie klas IV-
VI  m-ce I Michał Dygas- Smęcino, m-ce II 
ex aequo: Kamil Neścior-Tychowo, Zuzia 
Podstawska-Tychowo, Kaja Kaziszyn- 
Tychowo, m-ce III Honorata Walczak- 
Kikowo. W kategorii gimnazjum: I m-ce 
Natalia Podstawska- Tychowo, II m-ce 
Oliwia Jeremicz- Trzebiszyn, III m-ce Julia 
Baranowska- Dobrowo. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy.

Otwarcie wystawy pn. „wspólny mianownik”
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Mikołaj w Trzebiszynie
5 grudnia do świetlicy w Trzebiszynie 
dotarł Święty Mikołaj z workiem pełnym  
paczek (sponsorami byli rodzice dzieci). 
Dzieci bardzo zachwycone odwiedzinami 
niespodziewanego gościa. Mikołaj 
przywitał się z nimi bardzo serdecznie i 
wręczył każdemu maluchowi słodki 
upominek, w zamian dzieci mówiły 
wierszyki i śpiewały piosenki. Nie obyło się 
również bez tańca z naszym gościem. 
Uwieńczen iem tego  wspania łego  
wydarzenia były wspólne fotografie z 
Mikołajem. Po zabawie nasz wspaniały 
gość musiał nas niestety opuścić. Żegnając  
się z dziećmi  obiecał że za rok też nas nie 
zawiedzie i przybędzie do naszej świetlicy. 

Mikołajki w Dobrowie
6 grudnia br obchodziliśmy "Mikołajki" 
na świeżym powietrzu wśród lasów na 
terenie obiektu strategicznego bunkrów 
CCCP w Dobrowie. Zjechało sie około 
150 dzieci z opiekunami na których 
czekało mnóstwo atrakcji, wspólna  
zabawa, grochówka, kiełbaska przy 
ognisku. Harcerze podzielili dzieci na 
zastępy, w grupach poznawali militarne 
sekrety. Niezapomniane wrażenie - o krok 
od apokalipsy, żywa lekcja historii - 
jedyne takie miejsce w Europie. 
"Dobrowo" miejsca którego nie było na 
mapach. Na zakończenie dzieci i młodzież 
posilili sie ciepłym posiłkiem i nadjechał 
wyczekiwany Mikołaj w pięknej szacie, 
zaczął rozdawać paczki "niespodzianki" i 
w tym momencie była największa radość 
dzieci.  
Organizatorzy: Rada Sołecka i Sołtys 
Dobrowa Maria Stelmach, Fundacja 
Strażnicy Historii - Prezes Krzysztof 
Jedrzejczak.  
W Mikołajkach uczestniczyli zaproszeni 
goście i sponsorzy - Burmistrz Tychowa 
Robert Falana, Radni Dobrowa - Zdzisław 
Polek, Marian Borowczak, Nadleśniczy, 
nadleśnictwo Białogard, Dyrektor 
Zakładu  Karnego  major  Janusz  
Wiśniewski, major Artur Kaczmarek.

Mikołajki w Pobądzu
5 grudnia w świetlicy w Pobądzu odbyły się 
Mikołajki na które przybyło liczne grono 
grzecznych dzieci. Na początek dzieci z 
opiekunką własnoręcznie wykonały postać 
Mikołaja. Nie obyło się bez gier i zabaw w 
których wszyscy chętnie uczestniczyli. Po 
wspólnych zabawach każde dziecko zostało 
obdarowane małym podarunkiem. Na 
koniec wszyscy razem zasiedli do słodkiego 
poczęstunku gdzie dzielili się swoimi 
wrażeniami. 

Mikołajki w Borzysławiu
6 grudnia na świetlicy w Borzysławiu 
odbyły sie Mikołajki, na które przybyło 
liczne grono dzieci i młodzieży. Dzieci 
śpiewały kolędy, mówiły wierszyki i bawiły 
się przy muzyce. Było to możliwe dzięki 
Fundacji Nauka Dla Środowiska, która 
udzieliła nam wsparcia finansowego na 
wyposażenie naszej świetlicy. Na koniec 
zabawy wszyscy uczestnicy poczęstowani 
zostali słodyczami i owocami. Sołtys i Rada 
Sołecka. 

Powoli zbliża się zima a wraz z nią trudny okres dla zwierząt, 
nie tylko leśnych ale również i domowych. Pamiętajmy o 
ociepleniu bud dla psów oraz miejscu dla kotów, w których 
mogłyby schronić się przed mrozem i wiatrem. Art. 9 ustawy 
o ochronie zwierząt nakłada na właścicieli zwierząt 
obowiązek zapewnienia im pomieszczenia chroniącego 
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z 
dostępem do światła dziennego, umożliwiającego 
swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały 
dostęp do wody. Zabrania się również trzymania zwierząt 

domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u 
nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego 
ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Same akty prawne nie załatwią 
sprawy bez naszego czynnego udziału. Rozejrzyjmy się po najbliższej okolicy i 
wspomóżmy naszych czworonożnych przyjaciół. Przypadki, w których zdrowie i życie 
zwierząt jest zagrożone a ich właściciele nie robią nic aby to zmienić, prosimy zgłaszać do 
Straży Miejskiej lub Urzędu Miejskiego w Tychowie. Ciepła miska i suche legowisko, 
jakie zapewnimy psu, kotu, czy innemu zwierzęciu to nie tylko nasz obowiązek ale 
również wyraz empatii. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę a będziemy cieszyć się ich 
wdzięcznością przez cały rok.     

IDZIE ZIMA, PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH
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28 listopada w świetlicy wiejskiej „Pod 
Dębami” w Dobrowie odbyła się impreza 
andrzejkowa. Na zabawę zaproszono dzieci 
oraz młodzież z Dobrowa i okolicznych 
wiosek. Opiekunka świetlicy przygotowała 
wiele wróżb i zabaw w których wszyscy 
chętnie uczestniczyli. Wieczór mijał pod 
znakiem wróżb i magii. Każdy uczestnik miał 
możliwość zobaczenia swojej przyszłości 
podczas  lan ia  wosku oraz  innych  
tradycyjnych zabaw. Tuż po wróżbach 
przyszedł czas na zabawę taneczną gdzie 
wszyscy razem świetnie się bawili. Dla 
przybyłych dzieci przygotowany został słodki 
poczęstunek.

28 listopada w świetlicy „Jodełka” w Słoninie 
odbyła się zabawa andrzejkowa. Liczne grono 
dz iec i  b ra ło  udz ia ł  we  wróżbach  
zorganizowanych przez opiekunkę świetlicy. 
Oprócz tradycyjnych wróżb andrzejkowych 
uczestnicy mogli spróbować swoich sił w 
różnych konkurencjach rekreacyjo-
sportowych. Wszyscy mogli skosztować 
słodkiego poczęstunku przygotowanego na 
zabawę. W dniu tym uśmiech gościł na 
twarzach nie tylko najmłodszych uczestników 
zabawy ale również tych starszych.

25 listopada w świetlicy wiejskiej w 
Tr z e b i s z y n i e  o d b y ł a  s i ę  z a b a w a  
Andrzejkowa. Na imprezę przybyło liczne 
grono dzieci wraz z rodzicami. Tego dnia nie 
mogło zabraknąć tradycyjnych wróżb: 
przelewanie wosku, przekłuwanie serduszek z 
imionami chłopców i dziewczynek, układanie 
butów. Chętnych do wspólnej zabawy nie 
brakowało. Oprócz wróżb przygotowano 
również wiele gier i zabaw ruchowych. Na 
zakończenie wszystkie przybyłe dzieci 
zasiadły do stołu gdzie czekał słodki 

Andrzejki w świetlicach
poczęstunek. Serdecznie dziękujemy Paniom  
Ani Nowak i Kasi Jączkowskiej za pomoc w 
organizacji zabawy.

28 listopada w świetlicy wiejskiej w Kikowie 
zorganizowano zabawę Andrzejkową. Jak 
wiadomo Andrzejki kojarzą się z różnego 
rodzaju wróżbami i tych nie mogło zabraknąć 
u nas. Przybyłe dzieci i młodzież z 
zaciekawieniem i fascynacją wyczytywały 
swoją przyszłość podczas wróżenia. Wiele 
radości sprawiły im również wspólne gry i 
zabawy rekreacyjno-sportowe. W między 
czasie wszyscy częstować się mogli 
słodkościami przygotowanymi na zabawę. 
Wszyscy miło spędzili czas i z uśmiechami 
wrócili do domów.

26 listopada w świetlicy w Sadkowie 
zorganizowano zabawę Andrzejkową. Dzieci 
i młodzież z wielkim zapałem poznawały 
swoją przyszłość przy pomocy tradycyjnych 
wróżb tj. wróżenie z butów, serduszek, 
kubeczków i oczywiście z lanego wosku. 
Przy słodkim poczęstunku każdy mógł 
podzielić się wrażeniami z ich przebiegu. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze,  a 
dzieci już z niecierpliwością czekają na 
kolejne Andrzejki. 

28 listopada w świetlicy w Smęcinie obyła się 
zabawa Andrzejkowa. Jak nakazuje zwyczaj 
odbyły się różnego rodzaju wróżby m.in. 
wyścig butów czy Andrzejowa wróżba z 
monetą. Ponadto dzieci mogły wylosować 
imię wybranka lub wybranki swojego serca. 
Nie zabrakło również tradycyjnego lania 
wosku. W trakcie zabawy przygotowano 
słodki poczęstunek. Na zakończenie przy 
muzyce odbyły się różnego rodzaju 
konkurencje sportowe i taneczne. 

6 grudnia w świetlicy w Kowalkach odbyła 
się zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa. Dla 
wszystkich przybyłych zorganizowano wiele 
wróżb oraz konkurencji rekreacyjno-
sportowych. W zabawie chętnie uczestniczyli 
nie tylko najmłodsi mieszkańcy naszej 
miejscowości ale również starsza młodzież 
oraz rodzice. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni ze wspólnej zabawy. Pomiędzy 
zmaganiami każdy mógł skosztować 
słodkiego poczęstunku i podzielić się 
wrażeniami z mijającego dnia.

29 listopada na świetlicy w Pobądzu odbyły 
się Andrzejki. Z wielkim zainteresowaniem 
dzieci brały udział w tradycyjnych wróżbach 
m.in. wróżenie z butów, lanie wosku z 
kubeczków, magiczne jabłka. Po wspólnym 
wróżeniu przyszedł czas na zabawę taneczną 
podczas której wszyscy świetnie się bawili. W 
międzyczasie uczestnicy zabawy skosztować 
mogli przygotowanych słodyczy.

26 listopada w świetlicy w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tychowie odbyła się 
zabawa Andrzejkowa. Zabawa miała 
charakter otwarty i mogły w niej uczestniczyć 
dzieci i młodzież z Tychowa oraz okolic. 
Zgodnie z tradycją uczestnicy zabawy 
wróżyli imiona przyszłych małżonków czy 
zawodów wykonywanych w dorosłym życiu. 
Nie zabrakło także tradycyjnego lania wosku 
z którego powstały m.in. kształty serc                  
i dinozaurów. Poza wróżbami dzieci 
uczestniczyły w wielu konkursach                  
i zabawach rekreacyjno-sportowych. Całość 
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KOMUNIKAT  NR  12  z  15.12.2014 r.

Przewodniczący Komitetu Bronisław Gajewski

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od  
17-11-2014 r. do 15-12-2014 r. na nasze konto 
wpłynęły następujące kwoty: 
1. 10 wpłat indywidualnych -       2.775,00 zł
           (w tym 1  z Wrocławia)
2. Kwesta z 14-12-2014 r. -       2.700,00 zł
3. Składki członkowskie -          120,00 zł
4. Odsetki bankowe -          305,63 zł
                    Razem -       5.900,63 zł

Stan konta na dzień 15-12-2014 r.   -  62.640,54 zł     

Przekazane dotacje dla Parafii Tychowo                 
                                                 -   480.000,00 zł

Koszty Stowarzyszenia od  2008 r. -      7.050,00 zł
Razem wpływy od 2008 r.        -   549.690,54 zł

Burmistrz Tychowa ogłasza konkurs na najładniej oświetlony balkon, obejście 
przydomowe, witrynę sklepową i placówkę oświatową (szkoły i przedszkole).

Cel konkursu:
Zachęcanie do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz 
inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.
Organizator: Burmistrz Tychowa.
Uczestnictwo i zasady konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Tychowo, którzy 
udekorują balkon, obejście przydomowe lub witrynę sklepową, oraz reprezentanci 
placówek oświatowych, którzy zgłoszą swoje placówki do konkursu. 
2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:

a) najładniej udekorowany - oświetlony balkon;
b) najładniej udekorowane - oświetlone obejście przydomowe;
c) najładniej udekorowana - oświetlona witryna sklepowa;
d) najładniej udekorowana placówka oświatowa.

3. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
a) ogólne wrażenie estetyczne,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dekoracji świątecznej balkonu, 
obejścia przydomowego, witryny sklepowej lub placówki oświatowej oraz wypełnienie 
karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenia wraz z fotografiami (w wersji tradycyjnej – wydruk lub na nośniku
elektronicznym), należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie
do dnia 8 stycznia 2015 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem  „KONKURS -
Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”.
Wyboru najładniej udekorowanego - oświetlonego balkonu, obejścia przydomowego, 
witryny sklepowej i placówki oświatowej dokona „Komisja konkursowa” wyłoniona 
przez Organizatora do dnia 9 stycznia 2015 r.
Spośród zgłoszonych do konkursu balkonów, obejść przydomowych, witryn sklepowych 
i placówek oświatowych, komisja wyłoni jeden najładniej udekorowany – oświetlony 
balkon, jedno najładniej udekorowane - oświetlone obejście przydomowe, jedną 
najładniej udekorowaną - oświetloną witrynę sklepową oraz jedną najładniej 
udekorowaną placówkę oświatową.
Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miastaTychowo 
www. tychowo.pl w dniu 9.01.2015 roku.
Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas  23. Finału WOŚP.
W przypadku pytań (094) 316 0275, p. 21 wszelkie informacje dot. konkursu znajdują się 
na stronie www.tychowo.pl 

Środki z UE na wyposażenie 
świetlic wiejskich

W dniu 15 grudnia 2014r. w Urzędzie 
M a r s z a ł k o w s k i m  Wo j e w ó d z t w a  
Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
podpisałem wraz z Panią Skarbnik umowę 
o dofinansowanie wniosku który ma na 
celu:
„Wyposażenie świetlic wiejskich w 
miejscowościach Smęcino, Kowalki, 
Sadkowo, Tychowo, Trzebiszyn w 
gminie Tychowo”.
Gmina Tychowo otrzymała na ten cel 
dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007-2013 Odnowa i 
Rozwój Wsi.  Kwota dofinansowania 21 
tys. zł.
Realizacja projektu nastąpi wiosną 2015 
roku. Świetlice objęte projektem 
otrzymają nowe meble: stoły, krzesła, 
regały oraz wyposażenie w postaci stołów 
do ping ponga, gier, piłkarzyków oraz 
sprzętu AGD.

dopełnił słodki poczęstunek oraz gorąca 
p i z z a .  S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y  
wolontariuszom z Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Tychowie, którzy pod opieką Pani Donaty 
Kłosowskiej-Babińskiej pomogli w strojeniu 
świetlicy oraz przygotowali i poprowadzili 
konkursy oraz wróżby.

Konkurs „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

KOMUNIKAT  ZARZĄDU  KOMITETU  
NA  RZECZ REWITALIZACJI  
ZABYTKOWEGO  KOŚCIOŁA  
PARAFIALNEGO  
W  TYCHOWIE

 
W związku z Rozporządzeniem Porządkowym 
Nr 1/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego w 
sprawie ograniczenia używania wyrobów 
pirotechnicznych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego Straż Miejska w 
Tychowie przeprowadziła w szkołach całej 
gminy cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą 
przedstawiając przepisy dotyczące użytkowania 
fajerwerków w okresie świątecznym. Uczniowie 
poznali zasady użytkowania fajerwerków, jak 
również zapoznali się z konsekwencjami oraz 
zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwej 
obsługi materiałów pirotechnicznych. Dzieci z 
ogromnym zainteresowaniem słuchały wykładu 
oraz brały czynny udział w spotkaniu.

STRAŻ MIEJSKA 
W SZKOŁACH
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UROCZYSTE PODSUMOWANIE VII EDYCJI PROJEKTU "RODZINA RAZEM"
W dniu 05 grudnia 2014 r. w Restauracji  „Bistro 
Jajo”   w Białogardzie miało miejsce uroczyste 
zakończenie VII edycji projektu systemowego 
„Rodzina Razem” -realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tychowie. Na spotkanie zaproszeni zostali 

wszyscy uczestnicy projektu wraz z członkami swoich rodzin, firma 
zewnętrzna prowadząca szkolenia w ramach projektu oraz kadra 
zarządzająca projektem. W VII edycji wzięło udział 16 uczestników w 
tym 1 mężczyzna wraz ze swoimi rodzinami, którzy uczestniczyli w 
zajęciach, warsztatach i szkoleniach, odbywających się w okresie od 
maja do września br. Beneficjenci ukończyli również  dwa kursy :  
„Kurs edukacji finansowej” oraz „Kurs barmańsko-kelnerski”, a także 
„Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Beneficjenci mieli 
okazję bliżej się poznać podczas takich imprez integracyjnych jak:
 „ Rodzinna majówka” i „Obchody Dnia Dziecka”. Wszystkie te 
działania miały na celu aktywizacje zawodową i społeczną uczestników 
projektu oraz wyposażenie ich w kompetencje opiekuńczo- 
wychowawcze. Dodatkowo na zakończenie projektu beneficjenci 
otrzymali wparcie dochodowe w wys. 850 zł na rodzinę, za które 
zakupiono niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego tj. pralki, 
lodówki, 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. Każdy z uczestników otrzymał dyplom w formie 
pamiątkowej tabliczki, pakietu książek w formie poradników dla 
rodziców, a także pakiety promocyjne wraz z upominkami w postaci 
drobnego sprzętu domowego użytku oraz paczki mikołajkowej dla 
dzieci. W imieniu firmy szkoleniowej Zachodniopomorskiego 
Centrum Szkoleń i Przedsiębiorczości , będącej   realizatorem 
szeregu szkoleń i warsztatów w ramach projektu podsumowania 
dokonała również  Pani Alicja Stenzel. Następnie Kierownik GOPS 
podziękował także specjalistom i pracownikom projektu za wkład w 
realizację VII edycji projektu oraz wyjątkowe zaangażowanie, dalece 
wybiegające poza ich podstawowe obowiązki.  Na sam koniec 
spotkania podsumowującego VII edycję projektu „Rodzina Razem” 
w j e c h a ł a  s ł o d k a  
n iespodz ianka  w 
postaci  pysznego 
tortu udekorowanego 
nazwą projektu.

GnŚ. 6845.8.2014.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 przetargu ograniczonego następującą nieruchomość:

Położenie 
nieruchomości Lp.

Opis
nieruchomości 

Przeznaczenie
nieruchomości 

Cel
dzierżawy

Wysokość 
rocznego 
czynszu 

 dzierżawy

Termin 
trwania 

dzierżawy

Termin 
wnoszenia

opłat

Zasady 
aktualizacji 

opłat 

Forma 
zbycia

Działka nr 117/30 
położona w obrębie 
ewidencyjnym 0001 

miasto Tychowo 
o powierzchni

 0,0226 ha

1. Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowana 
Opisana w 
ewidencji 

gruntów jako RV

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 z usługami.

Polepszenie 
warunków 

zagospodaro-
wania 

nieruchomości 
przyległej

162,72 zł 3 lata

Kwartalnie 
z góry na 
podstawie 

faktur VAT, 
w terminach 
wskazanych 
w fakturach.

Corocznie 

o stopień 

inflacji.

Dzierżawa
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Sprzedam - kupię  - zamienię

“TYCHOWSKIE WIEŚCI” redaguje: Magdalena Broda  Tel. 94 31 60 250

· Salon BODY FIT ul. Bobolicka 9 
Serdecznie Zaprasza na Noworoczne 
Przyjemności!!! Wykupując karnet 5 wejść 
na bieżnię lub orbitrek zapłacisz tylko 70 zł a 
6 wejście otrzymasz GRATIS! Wykupując 
karnet 3 masaży pleców zapłacisz tylko 60 zł 
a 4 masaż otrzymasz GRATIS! Wykupując 
karnet 3 masaży całościowych zapłacisz 
tylko 120 zł a 4 masaż otrzymasz gratis! 
Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
693-478-367 
· Od 20 grudnia w Tychowie przy ul. 
K ochanow s k iego  ( s k l ep  Radz iuk  
Małgorzata) prowadzona będzie sprzedaż 
żywego karpia. Zapraszamy. Kontakt 603-
243-241 

Borzysław, Buczki, Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrowo, Dobrówko,
Dobrochy, Drzonowo Białogardzkie, Kowalki, Modrolas, Pobądź, Podborsko,
Retowo, Skarszewice, Słonino, Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino,

Wełdkowo, Zaspy Wielkie.

TW.SZT/PAPIER (PN)
05.01.2015
02.02.2015
02.03.2015
30.03.2015
27.04.2015
25.05.2015
22.06.2015

SZKŁO (PN)
12.01.2015
09.02.2015
09.03.2015

04.04.2015 (SB)
04.05.2015
01.06.2015
29.06.2015

  
  
  

 
 

ZMIESZANE (WT)
10.01 (SB)
20.01.2015
03.02.2015
17.02.2015
03.03.2015
17.03.2015
31.03.2015

14.04.2015

28.04.2015

12.05.2015

26.05.2015

09.06.2015

23.06.2015

 
 
  

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

TW.SZT/PAPIER (PN)

19.01.2015
16.02.2015
16.03.2015
13.04.2015
11.05.2015
08.06.2015

SZKŁO (PN)

26.01.2015
23.02.2015
23.03.2015
20.04.2015
18.05.2015
15.06.2015

  
  
  
  
  
  

ZMIESZANE (WT)

13.01.2015
27.01.2015
10.02.2015
24.02.2015
10.03.2015
24.03.2015
07.04.2015
21.04.2015
05.05.2015
19.05.2015
02.06.2015
16.06.2015
30.06.2015

  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TYCHOWO 

W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

NIERUCHOMOŚCI KOLONIJNE ( TRUDNODOSTĘPNE)
WSZYSTKIE FRAKCJE ODPADÓW (WT)

 
 

10.01.2015 (SB)
20.01.2015
03.02.2015
17.02.2015
03.03.2015

Drzonowo B. nr 22
Kowalki nr 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 56

Osówko nr 4, 5, 29, 30, 31, 
32, 34

Wełdkówko

17.03.2015
31.03.2015
14.04.2015
28.04.2015
12.05.2015

Dzięciołowo
Motarzyn nr 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 35, 36, 
36/1
Sadkowo nr 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14, 15, 43, 
44
Wicewo nr 22, 22/1

26.05.2015
09.06.2015
23.06.2015

Giżałki 
Nowe Dębno

Stare Dębno nr 38, 39

Zastawa

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy Państwu Helenie i Jerzemu Jeremicz 
za podarunek przekazany na rzecz świetlicy w Trzebiszynie. 

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Trzebiszyn.

Podziękowanie
Rada Sołecka w Dobrowie serdecznie dziękuje 
Panu Edwardowi Polasińskiemu za sponsoring

na rzecz dzieci z okazji Mikołajek

  Podziękowanie

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Dobrowa za głosy oddane 
na moja osobę oraz okazane zaufanie podczas tegorocznych 
wyborów samorządowych. Z poważaniem Zdzisław Polek

Życzenia

Miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku wszystkim mieszkańcom 

sołectwa Trzebiszyn życzy sołtys Iwona Łada 
wraz z Radą Sołecką

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,     gdzie gasną spory, goją się rany,
życzę Wam zdrowia, miłości, niech mały Jezus w sercach zagości.

 Zapachu choinki  i  ciasta.
Przyjaźni,  wokół  życzliwych ludzi.

Szampańskiej nocy sylwestrowej.
I tyleż samo życzeń na nadchodzący Nowy Rok 2015

Radna, Prezes LKS „Graf” Bukówko, „Caritas” Parafii Dobrowo,  
Anna Chmielewska 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w 
Tychowie informuje mieszkańców, że 
Wojewoda Zachodniopomorski  wydał  
rozporządzenie porządkowe w sprawie 
o g r a n i c z e n i a  u ż y w a n i a  w y r o b ó w  
pirotechnicznych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.
W związku z tym wprowadził zakaz używania 
wyrobów pirotechnicznych w miejscach 
publicznych od dnia 18 grudnia 2014r. do dnia 
04 stycznia 2015r., z wyjątkiem 31 grudnia 
2014r. i 1 stycznia 2015r.
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).

Przewodniczący Gminnego Zespołu
Burmistrz Tychowa

Robert Falana

Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 r. redagowaniem 
miesięcznika „Tychowskie Wieści”  zajmuje się 

Urząd Miejski  w Tychowie.  
Tel. do redakcji 94 31 60 260, mail: wiesci@tychowo.pl
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