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Miło nam poinformować, że podczas 23 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Gminie Tychowo zebrano następujące
kwoty pieniędzy: 20 397,29 PLN 80 funtów i 46 euro!

Wielkie granie w Tychowie
Od 23 lat początek stycznia każdego roku
jest okazją nie tylko do składania sobie
życzeń noworocznych. To również okazja
do „zagrania” w największej Orkiestrze
świata. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to niesamowicie zjawiskowa
impreza. Łączy wielu ludzi w jednym celu –
pomoc potrzebującym.
11 stycznia 2015 roku Orkiestra zagrała
także w Gminie Tychowo. Zagrała dzięki
ludziom dobrej woli, którzy
bezinteresownie poświęcili swój czas.
Zaangażowali się w to dzieło nie żądając
jakiejkolwiek zapłaty.
N a te re n i e ca ł e j n a sze j g m i ny o d
wczesnych godzin porannych, pomimo
niesprzyjającej aury, wytrwale pracowali
wolontariusze wraz ze swoimi opiekunami.
Trwały zbiórki do puszek. Pierwsi
wolontariusze wraz z pierwszymi kwotami
pieniędzy pojawili się w GOK Tychowo w
południe. Rozpoczęło się wielkie liczenie. Z
każdą policzoną złotówką kwota na
orkiestrowym koncie powiększała się
budząc uśmiechy na naszych twarzach.
Finał tego niesamowitego dnia
zaplanowano w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.
Już przed 1600 zaczęli pojawiać się pierwsi
mieszkańcy, którzy po chwili wypełnili salę
po brzegi. Program artystyczny kipiał
atrakcjami! Mali, duzi, młodzi i starsi –
każdy chciał coś zaprezentować, czymś
wspomóc Orkiestrę. Piękny śpiew
solistów, niesamowite pokazy grup
tanecznych, pokaz technik samoobrony,
folklor lokalny oraz gra na instrumentach
wprawiły wszystkich w doskonały nastrój.
Emocje sięgnęły zenitu w chwili gdy
rozpoczęty się licytacje! Aktywność
licytujących była niezwykła i godna
podziwu. Kwoty przyprawiały o zawrót
głowy! Prowadzący licytację pracował
solidnie i ofiarnie. Spisał się na medal! W
pierwszych licytacjach uzyskano kwotę
1910,00 zł. Była to zdumiewająca kwota.
Jednak do czasu. Ponieważ w drugiej turze
licytacji uzbierano 3660,00zł. Trzecia tura
licytacji zasiliła konto Orkiestry o 570,00 zł
Zaplanowano także tradycyjne „Światełko
do nieba”. Przy wyjściu z GOK każdy dostał
zimny ogień. Odpalając go w symboliczny
sposób mógł połączyć się z wieloma ludźmi
w Polsce i na świecie, którzy zagrali tego
dnia w najbardziej niezwykłej Orkiestrze
świata.
Burmistrz Tychowa
Robert Falana
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Agencja Nieruchmosci Rolnej
8 stycznia 2015r. budżet naszej Gminy „uszczuplony”
został o ponad 20 tyś złotych. To żaden powód do dumy –
uznałem jednak, że mieszkańcy powinni o tym wiedzieć.
Należą się Państwu w tej sprawie wyjaśnienia.
Otóż w Gmina Tychowo otrzymała w posiadanie od
Agencji Nieruchomości Rolnej dość sporą działkę.
Konkretnie, cześć tychowskiego parku zlokalizowanego
przy ulicy Dolnej. Agencja przekazując ową działkę, zastrzegła sobie w stosownej
ustawie, że Gmina nie może jej sprzedać przed upływem 10 lat. Jednak po upływie 7
lat pojawił się kupiec na budynek po dawnym Kombinacie PGR. Wyraził on także
chęć zakupu przyległego do budynku gruntu, który stanowił część działki pozyskanej
od ANR. Poprzez zaniedbanie działka została wystawiona do przetargu w wyniku,
którego została sprzedana. Agencja Nieruchomości Rolnej po przeprowadzeniu
kontroli prawidłowości gospodarowania gruntami, które przekazała Gminie
powzięła następujące kroki:
• stwierdziła nieprawidłowości i zawiadomiła o tym ówczesnego burmistrza na
piśmie, w którym poinformowała, że Gmina Tychowo sprzedała działkę przed
upływem wymaganych 10 lat,
• wszczęła procedurę przewidzianą ustawą na podstawie, której przekazała Gminie
ziemię,
• dokonała aktualnej wyceny działki - ponieważ od czasu przekazania ziemi Gminie
do jej sprzedaży upłynęło 7 lat w związku z tym jej wartość wzrosła,
• poinformowała o konieczności zwrotu pieniędzy.

STALAG LUFT IV
Niemiecki obóz jeniecki dla zestrzelonych lotników alianckich, założony w kwietniu
1944 roku. Obóz na rzucie kwadratu podzielono na cztery odseparowane niezależne
sektory (A, B, C, D). 14 maja 1944 r. do przygotowanego sektora A, przybył pierwszy
transport 64 więźniów. Na początku 1945 roku liczba jeńców przekroczyła 10 000.
Wśród nich znajdowało się m.in. 8708 Amerykanów, 902 Brytyjczyków, 147
Kanadyjczyków, 58 Polaków, 37 Australijczyków, 22 Nowozelandczyków.
6-8 lutego 1945 r. ewakuowano obóz. Podczas marszu, który trwał od 51 do 87 dni,
jeńcy pokonali trasę o długości bez mała 950 kilometrów. Około 1500 jeńców zmarło
z wycieńczenia, chłodu, chorób i niedożywienia Ocaleni nazwali ten marsz "marszem
śmierci".

Reasumując. Działka została sprzedana prywatnemu klientowi za 15 000 złotych.
Koszty jakimi ANR obciążyła Gminę z tytułu nieprawidłowo sprzedanej działki to 19
800 złotych za grunt oraz 780 złotych koszt wyceny. W sumie w wyniku tej transakcji
Gmina zwróciła do ANR 20 580 złotych. Rachunek jest prosty – jesteśmy 5580
złotych na minusie. Trudno.
Oburza mnie jeszcze jedna sprawa. Mianowicie celowe opóźnienia w terminach.
Nakaz płatniczy ANR wystawiła Gminie 14 października 2014 roku. Na zapłatę dała
termin 7 dni. Z prostego rachunku wynika więc, że płatność powinna zostać
dokonana najpóźniej 21 października 2014 roku. Dlaczego wiec dokończyć tę
przykrą sprawę musiałem ja 8 stycznia 2015r?
Robert Falana
Burmistrz Tychowa

70 rocznica „Marszu Śmierci” w Modrolesie
Gmina Tychowo oraz Stowarzyszenie „PERUN” i Fundacja Historyczna Lotnictwa
Polskiego zapraszają na Apel z okazji 70 rocznicy „Marszu Śmierci”,który odbędzie się
7 lutego 2015 r. przy pomniku w Modrolesie.
W programie;
10:00 – Meldunek Dowódcy Garnizonu i powitanie z kompanią honorową
10:05 – Odegranie Hymnu Państwowego
10:10 - Powitanie zaproszonych gości i przemowy okolicznościowe
10:15 – Apel Pamięci
10:20 – Ceremonia składania kwiatów
10:35 – Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego
10:45 - Marsz Pamięci - marsz szlakiem ewakuacji jeńców alianckich ze Stalagu Luft
IV na stację kolejową w Podborsku
12:30 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem na stacji kolejowej w Podborsku

Gmina odstąpiła od umowy z firmą FreeVolt
Poważne błędy w dokumentacji oraz
zaniedbania, których dopuszczono się w
ubiegłym roku w trakcie przygotow ywania inwestycji związanej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii były powodem rozwiązania
umowy z firmą FreeVolt Sp. z o.o.
Przedsiębiorca za 1.008.403,20 zł
brutto PLN miał wykonać instalacje
systemów fotowoltaicznych
wytwarzających energię elektryczną
w ykorzystywaną przez placówki
oświatowe, m.in. Szkołę Podstawową,
Gimnazjum i Przedszkole. Urzędnicy
gminy stwierdzili, że projekt instalacji
fotowoltaicznej został sporządzony
niedbale, niezgodnie z przepisami o
sporządzaniu dokumentacji
budowlanej i nie potwierdzone przez
osoby posiadające stosowne
uprawnienia budowlane oraz został
przygotowany z rażącym naruszeniem
Prawa budowlanego, umowy z
Wykonawcą, oraz z rażącym
naruszeniem warunków przetargu i
przepisów Prawa zamówień
publicznych.
W dokumentacji brakowało informacji o
Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia
(BIOZ) dla robót wykonywa-nych na
terenie szczególnie niebezpiecznym,
jakim jest czynny teren placówek

oświatowych. Rysunki dotyczące
montażu paneli na dachach nie określały
szczegółowych rozwiązań technicznych
mocowań do połaci dachowej, w
związku z tym budowa zagrażałaby
zdrowiu i życiu uczniów oraz
pracowników placówek oświatowych.
Ponadto stwierdzono, że na terenie
Przedszkola w miejscu lokalizacji paneli
nie przewidziano zabezpieczenia przed
porażeniem prądem dzieci i innych osób.
Zaniedbania dotyczyły również
niedotrzymywania terminów podczas
składania dokumentacji projektowej.
Inwestycja o wartości 1.008.403,20 zł
brutto miała być wsparta 756.302,4
złotych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Stwierdzone zaniedbania
spowodowałyby konieczność zwrotu
tego dofinansowania, po obligatoryjnej
kontroli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Ponadto niedotrzymanie warunków
przetargu Gmina Tychowo na zapłatę
odszkodowań zgodnych z przepisami
Prawa zamówień publicznych, które
mogłyby oscylować w granicach jednego
miliona złotych. W tej sytuacji burmistrz
Tychowa Robert Falana podjął decyzję o
odstąpieniu od umowy z firmą FreeVolt
Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Jacek Rudziński

ZARZĄDZENIE NR 7/15
Burmistrza Tychowa
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,
organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U.
z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania pn. „Upowszechnienie kultury
fizycznej i sportu" w Gminie Tychowo w 2015 r. Na podstawie art. 11 i 13 ust 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i 1146) zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania.
pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
I. Rodzaj zadania:
1.Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.
W ramach realizacji wspierane będą następujące zadania:
a) opieka trenerska,
b) opieka medyczna,
c) dojazdy na rozgrywki, treningi i turnieje
d) powstanie nowych grup zawodniczych
e) ubezpieczenie dzieci i młodzieży
f) zakupy artykułów sportowych , których okres używania nie przekracza jednego roku
(nie będące środkami trwałymi), opłaty związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży
w rozgrywkach sportowych, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla
doraźnej regeneracji zawodników (napoje, słodycze, owoce), nagród rzeczowych
(puchary, dyplomy ), obozy sportowe:
2.upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowane przez
organizowanie imprez rekreacyjnych sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
w tym dla osób niepełnosprawnych.
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ZARZĄDZENIE NR 8/15
Burmistrza Tychowa
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z
2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania pn.
„Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” w Gminie Tychowo
w 2015 r.
Na podstawie art. 11 i 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014
r., poz. 1118 i 1146) zarządza się co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania.
pn. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
I. Rodzaj zadania: Opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym z
terenu Gminy Tychowo.
Przedmiotem konkursu są Działania związane z zapewnieniem
opieki i pomocy dzieciom niepełnosprawnym poprzez
dofinansowanie wyjazdów na basen, zakupu sprzętu sportowego i
rehabilitacyjnego, rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych na
terenie Gminy Tychowo.
Szczegóły konkursów znajdują się:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu przy ul. Bobolickiej 17 w Tychowie.
c) na stronie internetowej Urzędu www.tychowo.pl

Z życia sołectw
Zakończenie projektu
„Aktywator - czyli budujemy centrum Borzysławia”
4 stycznia br. w Borzysławiu odbyło się zakończenie
projektu „Aktywator-czyli budujemy centrum
Borzysławia”. Możliwe to było dzięki Fundacji Działaj
Lokalnie,która sfinansowała zakup najpotrzebniejszych
mebli do naszej świetlicy. Dzięki grantom z Fundacji
zakupiliśmy stoły, krzesła, regały, stół do ping-ponga oraz
artykuły papiernicze do świetlicy. Systematycznie od
września, odbywały się tam zajęcia plastyczne dla
najmłodszych oraz sportowe dla starszych dzieci. Na
koniec odbyły się konkurs plastyczny na temat ”Moja
ulubiona postać z bajki”oraz turniej tenisa stołowego.
Dzieci biorące udział zostały nagrodzone drobnymi
upominkami, które sponsorował Pan Janusz Woznica
„Pakk-1994” Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy wszystkim
, którzy zaangażowali się w pomoc przy realizacji
projektu.
Rada sołecka Borzysławia

Bliższe informacje można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Tychowie na stanowisku pracy ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy
nr tel. 094 31 60 275

KOMUNIKAT
Burmistrz Tychowa ogłosił konkurs na stanowisko Gminnego
Dyrektora Ośrodka Kultury w Tychowie.
Termin składania ofert do 25 lutego 2015.
Szczegółowe informacje na stronie www.tychowo.pl
zakładka bip > ogłoszenia konkursów.

Z życia sołectw

NOWY 2015 ROK
W SADKOWIE
Mieszkańcy Sadkowa na wyremontowanym obiekcie rekreacyjnosportowym gromadnie przywitali Nowy Rok 2015.
W atmosferze wspomnień i planów na nowy rok, przy lampce
szampana były życzenia, pokaz fajerwerków i pyszna kiełbaska przy
ogromnym ognisku.
Na zakończenie, a było to już około drugiej nad ranem wszyscy obiecali
sobie, że kolejny nowy rok powitamy przy muzyce.
Henryk Budzyła

9 stycznia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na
najładniejszą dekorację świąteczną. Przedszkole otrzymało
główną nagrodę w kategorii „Najładniej udekorowana
placówka oświatowa”. Otrzymana nagroda zostanie
racjonalnie wykorzystana na cele przedszkola.
Dziękujemy panu Burmistrzowi i Komisji Oceniającej za
docenienie naszej pracy.
Dyrektor Przedszkola
Genowefa Kuczmera
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Z życia sołectw
Stroiki bożonarodzeniowe
17 grudnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Warninie
odbył się kurs wykonywania stroików
bożonarodzeniowych. W jednodniowych zajęciach
uczestnicy kursu pod okiem Pani Justyny Kłosowskiej
tworzyli ozdoby oraz dekoracje, które trafiły na
wigilijne stoły, a niektóre z nich świątecznie ozdobiły
groby najbliższych. Zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem, w których udział wzięła liczna
grupa mieszkańców Warnina.
17 grudnia 2014r. w świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie odbył się kurs wykonywania ozdobnych stroików bożonarodzeniowych.
Sponsorami kursu byli Pani Anna Rydzkowska i Pan Walecki, którzy sprowadzili osobę prowadzącą zajęcia. W trakcie zajęć
uczestnicy tworzyli świąteczne dekoracje. Mieszkańcy Trzebiszyna licznie przybyli na warsztaty. Dziękujemy serdecznie Pani
Annie Rydzkowskiej oraz Panu Waleckiemu za zorganizowanie kursu.
Sołtys sołectwa Trzebiszyna

Justyna Kłosowska

Z życia sołectw
CIĘCIA SANITARNE NA DRZEWACH
ROSNĄCYCH NA TERENIE PAŁACU W DOBROWIE

***

19 grudnia 2014r. na świetlicy „Jodełka” w Słoninie
odbyło się wręczenie paczek przez Św. Mikołaja.
Dzieci bardzo się ucieszyły że przybędzie do nich Św.
Mikołaj. Na koniec dzieci podziękowały Mikołajowi za
wręczenie paczek. Paczki były zorganizowane prze
rodziców i sołtysa.
Sołtys sołectwa

W zw i ą z ku ze z ł ożo ny m w n i o s k i e m
mieszkańców miejscowości Dobrowo i
Dobrówko w sprawie przycięcia konarów i
gałęzi z drzew rosnących na terenie Pałacu w
Dobrowie, Burmistrz Tychowa informuję, że
czynione są starania mające na celu
przeprowadzenie cięć sanitarnych przy
drzewach rosnących na terenie działki nr 144
położonej w obrębie ewidencyjnym
Dobrowo, tj. na terenie parku pałacowego w
Dobrowie wpisanego do rejestru zabytków
pod nr A-459 decyzją z dnia 15.03.1965 r.
Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz
Tychowa w dniu 25 lipca 2014 r. uzyskał
decyzję Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Szczecinie na przeprowadzenie cięć
sanitarnych na 9 szt. drzew rosnących na
terenie Pałacu w zasięgu, których znajduje
się droga gminna. W 2014 r. wykonanie
powyższych prac nie było możliwe, z uwagi
na brak środków przewidzianych na ten cel w budżecie
gminy. Zezwolenie Konserwatora na dokonanie prac
jest ważne do 28 lutego 2015 r. Z uwagi, ze środki te
zostały zabezpieczone na rok 2015 r. Burmistrz
Tychowo mając na względzie upływający termin
wykonania prac, wystąpił do Konserwatora Zabytków o
przedłużenie terminu ważności decyzji do dnia 31
grudnia 2015 r.
Na chwilę obecną Gmina Tychowo przygotowała
zapytania ofertowe do firm wykonujących cięcia
sanitarne na drzewach rosnących na terenie
zabytkowym. Wykonane prace, zgodnie z nałożoną
decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków mogą być przeprowadzone
wyłącznie przez osobę lub pod kierunkiem osoby
posiadającej kwalifikacje zgodne z § 23 Rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
l i p c a 2 0 1 1 r. w s p ra w i e p ro wa d ze n i a p ra c
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych. Mając powyższe na względzie
Gmina Tychowo niezwłocznie po wyłonieniu
wykonawcy z wymaganymi kwalifikacjami przystąpi do
prac mających na celu przeprowadzenie cięć
sanitarnych na przedmiotowych drzewach.
Przygotowała: Karina Mazurkiewicz
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To właśnie tego wieczoru
19 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w
D o b r o w i e o d b y ł o s i ę p r ze d s t a w i e n i e
bożonarodzeniowe pt. „Dary św. Mikołaja”. W
jasełkach brali udział uczniowie klas
gimnazjalnych i ze szkoły podstawowej
przygotowywani przez panią K. Jabłońską w
ramach pracy koła artystycznego. Swojego
wsparcia udzielał artystom ks. R. Stasiejko.
Oprawę muzyczną przygotowała również Pani
Jabłońska, a sprzętem zajmowali się chłopcy z
klasy III. Uroczystość prowadzili A. Dominiak i D.
Wróbel. Wśród uczestników zauważyliśmy: A.
Świebodę, J. Niemiec, M. Łojek, P. Kowalską, P.
W ą s a c z , K . Ł u c y k , D . R a b c z e n kę , W.
Mioduszewskiego, A. Traczyka, W. Palinowską,
N. Smolarskiego, B. Budniewską, G. Bihun, P.
Kuzię, J. Janecką, K. i C. Rynkun, D. Cyrana, K.
Adamczyka, K. Jendrzejczaka, A. Klimczak, T.
Kozere, K. Sypek, A. Zmaczyńskiego.
Uczestnicy śpiewali kolędy, a także piękne
pastorałki. Do ich występu włączyli się młodsi. I
tak uczniowie klasy III zaprezentowali kolędę ,,Z
narodzenia Pana”, drugoklasiści zaśpiewali ,,Nie
było miejsca”, a pierwszacy przygotowali
p a sto ra ł kę , , O g w i a zd o b e t l e j e m s ka ”.
Uczniowie - aktorzy przedstawili jasełka w wersji
współczesnej, ale przesłanie, jakie płynęło z

Z życia szkół

treści, zostało nam przekazane zgodnie z
tradycją i oczekiwaniami reżyserki. Na kanwie
wydarzeń opartych na znanych utworach
tematycznie związanych z okresem Świąt
Bożego Narodzenie aktorzy przypomnieli nam
historię dziewczynki z zapałkami, wydarzenia,
jakie towarzyszyły Kajowi i Gerdzie w baśni
, , K r ó l o w a ś n i e g u ”. To w a r z y s z y l i ś m y
Ebenezerowi Scroodge’wi w jego wędrówce z
duchami po XIX wiecznym Londynie, by na
koniec złożyć hołd nowonarodzonemu
Jezusowi. Zaprezentowana sztuka bardzo się
spodobała zaproszonym gościom i społeczności
szkolnej. Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną
atmosferę zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie
narodzin Zbawiciela. Po przedstawieniu Pani
Dyrektor Jolanta Pawlik wraz księdzem
Proboszczem Rafałem Stasiejką i Panem
wiceburmistrzem Jackiem
Rudzińskim złożyła wszystkim obecnym
świąteczne życzenia. Składaniu życzeń i
śpiewaniu kolęd nie było końca. W tym
świątecznym nastroju pożegnaliśmy się aż do 7
stycznia 2015 roku.
Dyrektor ZS Dobrowo

Magiczny występ

18.12.2014r. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Tychowie mieli możliwość obejrzenia
spektaklu „Tajemnice iluzji Aleksandra
Tkacza”. Pan Tkacz jest laureatem wielu
międzynarodowych Festiwali Sztuki Iluzji
oraz autorem książki „Tajemnice iluzji”.
Uczniowie naszej szkoły obejrzeli
niepowtarzalny pokaz magii. Czarodziej
wprowadził ich w interesujący świat i
zaprosił do wspólnych czarów. Pomocnicy

j

iluzji mogli zamienić się w królika,
wyczarować cukierki itp. Iluzjonista
zaprezentował kilkanaście wyjątkowo
efektywnych sztuczek: latający stolik,
wyczarowanie pieniędzy
oraz zamknięcie mistrza w skrzyni,
wywołały zachwyt publiczności. Potrafił
nawiązać kontakt z młodymi widzami,
dlatego ten występ zrobił na nich
wielkie wrażenie i emocje na długo
pozostaną w pamięci.

Wybrano Najpiękniejszą
Szopkę
Bożonarodzeniową

10 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Tychowie został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę
Bożonarodzeniową. Celem konkursu było kultywowanie wśród uczniów
tradycji wykonywania szopek, poznania i zapamiętania wydarzeń
związanych z narodzeniem Jezusa, poznanie chrześcijańskiej wymowy
świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki
bożonarodzeniowej, rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz
popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów. Konkurs adresowany był
do uczniów klas III - VI. Spośród 7 szopek Komisja w składzie: p. Renata
Chwała, p. Natalia Grzegolec i p. Monika Kurek postanowiła nagrodzić prace
następujących uczniów: I miejsce Wiktoria Nowak z klasy III a, II miejsce Filip
Sokołowski z klasy V b, III miejsce Patrycja Małasiak z klasy VI b. Poziom
artystyczny wykonanych szopek był wysoki, a członkowie Komisji mieli
trudny wybór przy ocenie prac uczestników. Wszyscy autorzy szopek zostali
nagrodzeni w postaci ciekawych publikacji książkowych. Nad całością
konkursu czuwała p. Dorota Durys.
Wszystkim uczestnikom raz jeszcze gratulujemy!
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Z życia zerówki

WIZYTA W GLASS COLOR W KOSZALINIE

4 grudnia - Barbórka

8 i 16 grudnia br. uczniowie klas młodszych ZS w Dobrowie pod opieką swoich
wychowawczyń odwiedzili Glass Color, koszalińską firmę produkującą ozdoby choinkowe.
Dzieci poznały proces powstawania bombek w trakcie warsztatów zajęciowych. Mogły
samodzielnie malować bombki i wykonywać różne okolicznościowe ozdoby.
Firma posiada Atesty KRAJOWEJ KOMISJI ARTYSTYCZNEJ I ETNOGRAFICZNEJ FUNDACJI
"CEPELIA", które potwierdzają rękodzielniczy charakter oraz niepowtarzalność swoich
wyrobów. Specjalizuje się w bogatych i skomplikowanych dekoracjach, do których
wykorzystuje sztuczną biżuterię, pasmanterię, brokaty, silikony. Cały proces produkcji
począwszy od dmuchania poprzez srebrzenie, maczanie i dekoracje wykonywany jest
ręcznie. Każda z bombek tworzona jest z pasją, zaangażowaniem oraz z dbałością o
najdrobniejszy detal. Klasyczna w kształcie, czarna w kolorze, ozdobiona srebrnymi lub
złotymi dodatkami - tak wygląda tegoroczna Miss Bombka.
W sklepie firmowym Glass Color, drzwi się nie zamykają. Tłoczno jest też na zapleczu. Takie
wycieczki przed świętami, to codzienność.
Dziękujemy naszym Paniom za zorganizowanie takiej wycieczki!
Pozostały nam po niej bardzo miłe wrażenia. Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał w
prezencie bombkę ze swoim imieniem, a kto miał pieniążki, mógł sprawić prezent swoim
bliskim.

Tego dnia nie zapomnieliśmy o ciężkiej, trudnej i bardzo niebezpiecznej pracy górników.
Dzieci poznały ich pracę, rysowały węglem, przeprowadziły doświadczenie z węglem.
Poznały również strój górnika. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem samodzielnie
wykonały czapkę - czako z pióropuszem.
Tego samego dnia udaliśmy się na spektakl profilaktyczny. Z wielkim zaciekawieniem i
uwagą nasi uczniowie uczestniczyli w tym spektaklu. Znakomity występ artystów
zwieńczyliśmy wspólnym zdjęciem w czapkach górniczych.

Dyrektor ZS Dobrowo

Święto Misia
25.11.2011r. nasze maluchy uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego
Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do zerówki ze swoim małym lub dużym
przyjacielem Misiem. W tym dniu czekało na dzieci wiele atrakcji. Z wizytą do zerówki
przybyła wielka pluszowa Myszka, która przyniosła ze sobą kosz słodkości oraz wór
zabawek. Każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie. Pluszowa Myszka zaprosiła wszystkich
do tańca i wspólnej zabawy. Po czym niestety musiała wracać do swojej mysiej norki. Był
konkurs na wyjadanie miodku, rozpoznawanie misiów oraz rysowanie misia z
zawiązanymi oczami. Po wysłuchaniu wiersza Cz. Janczarskiego, każdy miał za zadanie
narysować misia wesołego. Ciekawe i twórcze zajęcia przeplatały się z muzyką i
misiowymi piosenkami. Ostatni był konkurs wiedzowy. Po wysłuchaniu informacji o
niedźwiedziach, uczniowie odpowiadali na pytania. Okazało się, że słuchali wszyscy i
wszyscy znali odpowiedzi. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom Przyjaciela Misia i
baryłkę ze słodkościami. Zabawy i radości było wiele. Dziękujemy bardzo mocno
Rodzicom, którzy wiele pracy i pomocy wnieśli w tę uroczystość.

Mali kucharze
Nasi milusińscy doskonale radzą sobie w kuchni. Mieliśmy okazję robić sałatkę
warzywną oraz kanapki. Wszyscy odpowiednio ubrani przestrzegali przepisów BHP.
Bardzo starannie przygotowywali posiłki. Podczas przygotowywania bardzo wiele
dowiedzieli się na temat zdrowego odżywiania się oraz cennych witaminach. Po
wspólnym przygotowaniu oraz posprzątaniu, zasiedliśmy do degustacji. Wszystko było
pyszne. Rodzice, którzy nas odwiedzili również mieli przyjemność skosztowania
specjałów.
Wychowawczyni grupy zerowej- Dorota Galińska
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JASEŁKA W PRZEDSZKOLU
Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych
w naszym przedszkolu. W tym roku grupa 5-4 latków pod opieką p. Iwony Wiśniewskiej
zaprezentowała swoje umiejętności artystyczne.
17 grudnia przedstawienie zaprezentowano dla rodziców i wszystkich chętnych członków
rodzin oraz zaproszonych gości. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów i nauczycielki
opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Wielu wzruszyło do
łez. Nie szczędzono braw, pochwał i wyrazów uznania dla tak małych aktorów i opiekuna
grupy. Dzieci otrzymały uściski i całusy od swoich najbliższych oraz niespodzianki i słodycze
od zaproszonych gości. Warto żyć dla takich chwil.
Dzieci swoje umiejętności jeszcze raz zaprezentowały 18 grudnia w przedszkolu na
Spotkaniu Wigilijnym, w którym brał udział pan Burmistrz R. Falana, przewodnicząca Rady
Rodziców p. A. Szabla- Rutkowska oraz p. skarbnik K. Kurzawa, przedszkolaki i cały

r

r

r
rr

personel.
Dzieci zachwyciły wszystkich pięknymi kostiumami i zaangażowaniem włożonym w odegranie swoich
ról. Młodzi aktorzy bardzo dobrze poradzili sobie ze scenicznym stresem i przedstawili zebranym
historię narodzin Jezusa. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny
nastrój. Następnie wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy życzenia oraz zasiedliśmy do stołu
by spożyć wigilijne potrawy, smaczny barszcz i pierogi. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały
świąteczny słodki upominek.
W tym dniu w całym przedszkolu rozlegał się śpiew kolęd. Spotkanie wigilijne przebiegało w miłej,
rodzinnej i świątecznej atmosferze. Takie chwile pozostają na długo w pamięci wszystkich.
Serdeczne podziękowania dla rodziców za pomoc w zorganizowaniu jasełek: za piękne stroje, panu
Szyderskiemu za wspaniałą szopkę oraz p. Katarzynie Sikorskiej za pomoc w wykonaniu dekoracji.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na to spotkanie.
Dyrektor Przedszkola

Warto pojechać do Lipia !!!
12 i 13 stycznia 2015 roku 36 uczniów klas
gimnazjalnych Zespołu Szkół w Dobrowie
pojechało do Lipia. W ciągu dwóch dni
gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach
edukacyjnych „REKULTYWACJA SKŁADOWISK
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZMIGDP
ORAZ GMIN SĄSIEDNICH”. Podczas 16 godzin
zajęciowych młodzież podnosiła poziom świadomości ekologicznej i
kształtowała postawy ekologiczne w zakresie prawidłowej gospodarki
odpadami. Prowadzący zajęcia wspólnie z uczniami poszukiwali motywacji dla
recyklingu i utylizacji, poznawali dobre praktyki na temat segregacji odpadów
oraz uświadamiali zasady dobrego konsumenta. W trakcie zajęć
laboratoryjnych uczestnicy warsztatów określali stopień zanieczyszczeń
odpadów, a podczas zajęć plenerowych dowiadywali się, jak segregować
odpady i jakie istnieją działania promujące segregację i edukacje odpadową.
Pobyt w Lipiu to nie tylko zajęcia warsztatowe, bo uczestnicy brali udział
również w zabawach twórczych i aktywizujących, mieli zaplanowany czas
wolny. Wyjeżdżali także do składowisk odpadów w Szczecinku oraz do Parku
Owadów ,,Owadogigant” w Lubnicy.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zaprasza do odwiedzenia przepięknych
terenów wysoczyzny morenowej, której ukształtowanie przez lodowiec
przypomina górski pejzaż. Okolice Lipia należą do jednych z najbardziej
malowniczych tej części województwa zachodniopomorskiego. Na przestrzeni
kilkunastu kilometrów można prześledzić wszystkie charakterystyczne formy
geomorfologiczne dla krajobrazu polodowcowego. Towarzyszy temu
bogactwo przyrody ożywionej (stare drzewa, parki podworskie, stanowiska
roślin rzadkich lub chronionych, oczkowe zbiorowiska roślinne) oraz
nieożywionej (przełomy rzek poprzez utwory polodowcowe, głazy narzutowe).
Ośrodek Edukacji Ekologicznej położony nad rzeka Mogilnicą, powstał w
2004r. Sfinansowany został ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z Funduszu
Phare. Ośrodek to budynek parterowy z poddaszem użytkowym, o
powierzchni użytkowej 949,94 m2. Na parterze znajduje się sala dydaktyczna
(60-osobowa), laboratorium biologiczno-chemiczne, sala bioróżnorodności,
sala dydaktyczna (16-osobowa), pomieszczenia biurowe i stołówka. Na piętrze
znajdują się pokoje noclegowe oraz świetlica. Taka rekomendacja powoduje,
że do Lipia przyjeżdża duża ilość uczestników z różnych szkół. Nasi uczniowie
bardzo chwalili pobyt w Ośrodku ze względu na bogatą ofertą warsztatowa, ale
także za wspaniałą atmosferę i jeszcze wspanialszą kuchnię.
Dyrektor ZS w Dobrowie
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Świetlica szkolna
w Zespole Szkół w Dobrowie
Świetlica wita Was! Tu szybko mija czas.Radosny uśmiech
dzieci, jak ptak ku słońcu leci.Na twarzach uśmiech
promienny, dla nas jest zawsze bezcenny.Więc przyjdź do
naszej świetlicy, najweselszej w okolicy.
Świetlica szkolna działająca w Zespole Szkól w Dobrowie
jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do
15.10, czyli do momentu ostatniego odwozu uczniów po
zakończonych zajęciach lekcyjnych. Dysponuje dużym,
słonecznym pomieszczeniem. Dzięki takim warunkom
lokalowym w czasie, gdy jedni bawią się w wydzielonych
kącikach zainteresowań (konstrukcyjnym, czytelniczym,
plastycznym, domu lalek), inni mogą wykonywać zadania
domowe także z pomocą wychowawcy. Poza wyposażeniem
kącików zainteresowań
dzieci korzystają z wielu
różnorodnych gier planszowych, przestrzennych, sprzętu
sportowego i rekreacyjnego. Przed feriami świetlica została
gruntownie odnowiona, pomalowana i doposażona.
Obecnie wzbogaciła się w nowy 60 - calowy telewizor
Sharp, ekran i projektor multimedialny. Ponadto
otrzymaliśmy nowe meble, krzesełka, a także bardzo
wygodne siedziska (pufy) i różnego rodzaju gry planszowe. W
świetlicy, poza swobodnymi zabawami dzieci wg
ich
własnych pomysłów, odbywają się zajęcia programowe
wynikające z tygodniowego planu pracy. Opracowując plan
pracy uwzględniamy potrzeby, możliwości rozwojowe i
zainteresowania wychowanków oraz warunki pracy. W
ciągu dnia organizujemy zajęcia zgodnie z ramowym
planem dnia. W naszej świetlicy na nudę czasu brak. Każdy
spędza w niej czas chętnie i miło. Zajęcia świetlicowa
prowadzą: M. Periżok – Kowalczyk, K. Suchomska –
Semenowicz, A. Tokarska i R. Dzinkowski. Formy zajęć, jakie
proponowane są uczniom to zajęcia plastyczne, podczas
których uczestnicy poznają nowe techniki, rozwijają
wyobraźnię, tworzą prace na różnego typu konkursy.
Prowadzone są zajęcia z zakresu kultury żywego słowa i
teatralne formy ruchu, zajęcia umuzykalniające, gry i zabawy
edukacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, relaksacyjne i
zręcznościowe.

BAL STUDNIÓWKOWY ANNO DOMINI 2015 w ZSP Tychowo

Dyrektor ZS w Dobrowie

Mijają lata, zmieniają się mody, a czarująca atmosfera
balu studniówkowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w
Tychowie zawsze pozostaje taka sama. 16 stycznia o
godzinie 20.00, w przepięknie udekorowanej sali
internatu szkoły, w blasku świec i fleszy aparatów,
tradycyjnie już przy dźwiękach poloneza, ku uciesze
zebranych rodziców i pedagogów, uczniowie klas
trzecich: policyjnej, wojskowej i straży granicznej poprowadzeni przez dyrektora szkoły, Józefa
Grabarczyka - zatańczyli poloneza. Kilka ciepłych słów
dyrektora, wzniesienie uroczystego toastu za
pomyślność tegorocznych maturzystów oficjalnie
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zainicjowało bal studniówkowy Anno Domini 2015.
Nie zabrakło też podziękowań ze strony maturzystów,
pamiętających o dyrekcji, pedagogach, swoich
wychowawcach i rodzicach, którzy towarzyszą im w
drodze do sukcesów maturalnych!
"Studniówka to czas zabawy, to pierwszy bal, który na
zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych
sercach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tu i
teraz."
Bal studniówkowy w ZSP w Tychowie trwał do
białego rana!
Józef Grabarczyk
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Kalendarz Imprez Kulturalnych i Rekreacyjnych na 2015r.
Lp. Nazwa imprezy

Zasięg

Forma

Planowany Termin

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

gminny

koncert

11 stycznia

2. Dyskoteki karnawałowe dzieci i młodzieży

gminny

dyskoteka

styczeń/ luty

3. „Ferie zimowe 2015”

gminny

interdyscyplinarnystyczeń

4. Obchody 70 rocznicy „Marszu śmierci”

międzynarodowy apel - marsz

luty

5. Dzień Kobiet

gminny

koncert

8 marca

6. Konkurs plastyczny „Wiosna! Ach to Ty!”

gminny

konkurs

marzec

7. Konkurs „Wielkanocna Pisanka” dla dzieci i dorosłych

gminny

konkurs

marzec/ kwiecień

8. Wieczornica upamiętniająca 10. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka i Papieża Jana

gminny

wieczornica

kwiecień

9. Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”

gminny

konkurs

kwiecień/maj

10. Dzień Ziemi

gminny

interdyscyplinarnykwiecień/maj

11. Lotna Premia w Tychowie XXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „BałtykKarkonosze Tour”
12. Wystawa w Galerii GOK

międzynarodowy wyścig kolarski

maj

gminny

wystawa

kwiecień/maj

13. „Gminne obchody Dnia Rodziny”

gminny

interdyscyplinarnymaj/ czerwiec

14. Dzień Dziecka

gminny

interdyscyplinarny1 czerwca

15. Zlot Motocyklowy „Jeździmy tylko na trzeźwo” – Zakład Karny Dobrowo.

powiatowy

spotkanie

lipiec

16. Zawody Spławikowe Dzieci i Młodzieży

gminny

zawody

czerwiec/lipiec

17. Wystawa w Galerii GOK

gminny

wystawa

czerwiec/lipiec

18. Wakacje 2015

gminny

interdyscyplinarny lipiec/sierpień

19. „Transgraniczne Dni Integracji w Tychowie”

międzynarodowy interdyscyplinarny lipiec

20. XIV Regionalny Przegląd Solistów i Zespołów Ludowych „Tychowo na ludowo” regionalny
przegląd
lipiec
21. Folkowe spotkanie zespołów ludowych w Dobrowie
pn. „Dobrowiecka Nuta”.
22. Święto Plonów w Tychowie

regionalny

przegląd

sierpień

gminny

festyn

wrzesień

23. „Za rok znów będą wakacje!”

gminny

konkurs

wrzesień

24. Wystawa w Galerii GOK

gminny

wystawa

wrzesień/paździer

25. „Ziemniaki Cudaki”

gminny

konkurs

październik

26. „Drogi Polaków do niepodległości”

gminny

konkurs

listopad

27. Andrzejki

gminny

interdyscyplinarnylistopad

28. Wystawa w galerii GOK

gminny

wystawa

29. Spotkania z Mikołajem

gminny

interdyscyplinarnygrudzień

30. „Najładniejsza ozdoba choinkowa”

gminny

konkurs

grudzień

31. „Co za Bałwan J”

gminny

konkurs

grudzień

32. Koncert świąteczny – kolędy

gminny

koncert

grudzień
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA 2015 ROK
Nazwa

Lp.

Zasięg

Planowany termin

gminny

31 stycznia

powiatowy

luty

1

Piłka nożna- Turniej Żaków (orlik)

2

Zawody strzeleckie – Zakład Karny w Dobrowie

3

Amatorski turniej piłki siatkowej kobiet (hala gimnazjum)

gminny

luty

4

Amatorski turniej piłki siatkowej mężczyzn (hala gimnazjum)

gminny

luty/marzec

5

Koło PZW Tychowo Gmina - zawody spinningowe na rzece Parsęcie.

gminny

luty

6

Walentynkowy turniej piłki nożnej dla dzieci (orlik)

gminny

14 lutego

7

Koło PZW Tychowo Gmina - zawody „Pierwszy szczupak”

gminny

maj

8

Koło PZW Tychowo Gmina - zawody „Mistrzostwa Koła” (Spławikowe)

gminny

maj

9

Koło PZW Tychowo Gmina - zawody „Puchar Burmistrza Tychowa”

gminny

czerwiec

10 Mistrzostwa Tychowa w tenisie stołowym (sala ZSP Tychowo)

gminny

maj

11 Mistrzostwa Tychowa w strzelectwie sportowym (strzelnica ZSP Tychowo)

gminny

maj

Wiosenny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza w kategorii OPEN ( orlik)

gminny

maj

Otwarte Mistrzostwa Tychowa w sportach letnich

gminny

maj/czerwiec

I Tychowski Bieg Uliczny

gminny

czerwiec

Amatorski turniej piłki nożnej (orlik)

gminny

czerwiec

Dzień sportu (orlik)

gminny

czerwiec

gminny

czerwiec

„Powitanie lata”. Konkurencje sprawnościowe (boisko w Bukówku)

gminny

czerwiec

Gminna Liga Tenisa Ziemnego (orlik)

gminny

lipiec

Rajd rowerowy dla dzieci

gminny

lipiec

Gminne rozgrywki par siatkarskich dziewcząt i chłopców

gminny

lipiec

„VI Bieg Sołtysa”dla wszystkich wiekowo uczestników (boisko w Bukówku)

gminny

lipiec

Koło PZW Tychowo Gmina – zawody gruntowe nocne

gminny

sierpień

„Pożegnanie wakacji” konkurencje sportowe (boisko w Bukówku)

gminny

sierpień

Basketmania- turniej trójek koszykarskich (orlik)

gminny

sierpień

gminny

sierpień

Turniej o Puchar Prezesa LZS Gryf Dobrowo (boisko w Dobrowie)

gminny

sierpień

Gminny Turniej Szachowy (GOK w Tychowie)

gminny

wrzesień

Koło PZW Tychowo Gmina – zawody „Ostatnia ryba”

gminny

wrzesień

IV Gminna Olimpiada Przedszkolaka o Puchar Burmistrza Tychowa (orlik)

gminny

październik

Turniej tenisa ziemnego par deblowych(orlik)

gminny

październik

Amatorska Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn (hala gimnazjum)

gminny

październik-grudzień

Otwarty turniej tenisa stołowego (sala ZSP Tychowo)

gminny

listopad

powiatowy

listopad

gminny

grudzień

12
13
14
15
16

Pierwsza Familiada Sportowa o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Tychowa - drużyny
17 mieszane: dzieci i dorośli (orlik)
18
19
20
21
22
23
24
25

Wieczorny Turniej Piłkarski „Dzikich drużyn”-mężczyzn
26 (orlik)
27
28
29
30
31
32
33

Pierwsza Powiatowa Olimpiada Przedszkolaka (hala gimnazjum)
34

Turniej Mikołajkowy w piłkę nożną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (hala gimnazjum)
35
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Stowarzyszenie Amicus dziękuje!
Zarząd Stowarzyszenia Amicus w Tychowie składa podziękowanie Wszystkim DARCZYŃCOM,
którzy wsparli Stowarzyszenie 1% podatku za rok 2013 oraz Darczyńcom którzy przekazali
wpłaty na nasze konto. To dzięki Waszemu wsparciu Stowarzyszenie mogło zrealizować
działania wspierające osoby niepełnosprawne i osoby w wieku 50+ realizując :
1) „Turnus rehabilitacyjny„ z którego skorzystało 29 osób (dzieci niepełnosprawne wraz z
opiekunami).
2) Przez okres pół roku realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Fundusz Programu
Inicjatyw Obywatelskich 2014 ( projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i osób w
wieku 50+).Projekt p.n.”Senior z młodym w realu i na portalu” z którego skorzystało 67 osób
(beneficjentów –mieszkańców naszej gminy). 19 grudnia 2014 r.na uroczystym spotkaniu w
Gminnym Ośrodku Kultury podsumowano realizację tego projektu przedstawieniem p.n.
”Wigilijne opowieści” oraz spotkaniem „przy wigilijnym stole w „Restauracji Jutrzenka” z
udziałem władz powiatu i gminy. Zdjęcia z naszych działań można oglądać na
www.amicus.tychowo.pl ( galeria).
Nadal zwracamy się do mieszkańców naszej gminy z prośbą o wsparcie finansowe w postaci
1% podatku za rok 2014 r. Gdyby Państwo zdecydowali wesprzeć nas 1% podatku to
wystarczy w zeznaniu podatkowym za 2014 roku wpisać nasz KRS: 0000163423.Świadczymy
także bezpłatną usługę w postaci rozliczeń podatkowych za 2014 rok- wypełniając edeklaracje. Zainteresowane osoby rozliczeniem zeznań podatkowych prosimy o kontakt:
943115254 lub 606153266 lub amicus1@o2.pl
Podziękowania od dzieci niepełnosprawnych ich rodziców, opiekunów i Zarządu
Stowarzyszenia.
Pozdrowienia, z poważaniem-Zofia Jarzębska prezes Stowarzyszenia Amicus

Podaruj 1% swojego podatku
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TYCHOWIE
UL.BOBOLICKA 17, 78-220 TYCHOWO
NIP: 672-18-16-025
REGON: 331095694

Podziękowania
KRS 0000323321

Dla wszystkich wyborców z ul. Mroczkiewicza, Bobolickiej i Dębowej,
dziękuję za oddanie głosów na moja osobę.
Mirosław Korzeniowski
Prezes OSP w Tychowie

KOMUNIKAT NR 1
z 19-01-2015 r.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 16-12-2014 r. do 18-01-2015 r. na
nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 13 wpłat indywidualnych ( w tym 1 z Wrocławia)
- 1.375,00 zł
2. ASMILK-PHU-Urszula i Andrzej Świniarscy
- 2.000,00 zł
3. FRIEDRICHS POLSKA SP. Z O.O. DOBLE
- 1.000,00 zł
4. Składki członkowskie
- 270,00 zł
5. Kwesta z 18-01-2015 r.
- 2.530,00 zł
6. Odsetki bankowe
- 10,26 zł

Burmstrz Tychowa Robert Falana składa podziękowania dla
Pana Drozdowskiego za nieodpłatne udostępnienie autokaru w celu przewozu
dzieci z sołectwa Dobrowo na imprezę mikołajkową zorganizowane
pod bunkrami w Dobrowie.
Burmistrz Robert Falana dziękuje Ks. Proboszczowi Andrzejowi Sołtysowi za
sprawne zorganizowanie wycinki drzew przy kościele parafialnym w Tychowie.
Postawa taka wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Tychowskie Wieści
redaguje Urząd Miejski w Tychowie
Tel. do redakcji: 94 31 60 260
email: wiesci@tychowo.pl
Druk: Media Regionalne Koszalin

Razem wpływy
- 7.185,26 zł
Stan konta na 19-01-2015 r.(na II etap)
69.425,80 zł
wydano na I etap remontu
- 480.000,00 zł
koszty Stowarzyszenia od 2008 r.
7.450,00 zł
Razem wpływy od 2008 r.
- 556.875,80 zł
Zakończył się I etap remontu kościoła, który zgodnie z założeniami kosztował
950 tys. zł.
Kwota ta została pokryta dotacjami: ze Stowarzyszenia 480 tys. zł, z Ministerstwa
400 tys. zł i z Urzędu Miejskiego 70 tys. zł.
Przewodniczący Stowarzyszenia mgr inż. Bronisław Gajewski

Ogłoszenie:
Na ulicy Białogardzkiej na
wysokości Biedronki znaleziono
okulary damskie.
Do odebrania na ul. Polnej 14.
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Regionalny System Ostrzegania (RSO)
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tychowie informuje, że z dniem
1 stycznia 2015 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z
Telewizją Polską uruchomiło udoskonaloną wersję projektu pn. Regionalny
System Ostrzegania (RSO). Każdy mieszkaniec naszego województwa
mający dostęp do telewizji publicznej i/lub posiadający telefon komórkowy
/smartfon/, może być powiadamiany o potencjalnych zagrożeniach, czy
klęskach żywiołowych. Usługa powiadamiania obywateli o lokalnych
zagrożeniach działa obecnie: w naziemnej telewizji cyfrowej na kanale
TVP/Regionalnej komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie
napisów DVB /telewizja hybrydowa/.W zwięzły sposób informują i odsyłają
do szczegółów, umieszczonych na konkretnej stronie telegazety (strony 430439); w telefonii komórkowej bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w
sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App
Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Aplikacja posiada
opcję „push”, dzięki której otrzymujemy powiadomienie o nowych
ostrzeżeniach bez konieczności „wchodzenia” w aplikację. Od 1 lipca br.
wprowadzona zostanie również opcja informowania obywateli o
zagrożeniach poprzez sms-y.na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.szczecin.uw.
gov.plWięcej informacji na stronie www.tychowo.pl – zakładka RSO.
Przewodniczący Zespołu
Robert Falana

ZAZIELENIENIE: ROLNIKU! SPRAWDŹ, CO TO DLA CIEBIE OZNACZA.
Od roku 2015, co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność
obszarową otrzymają płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność na zazielenienie.
Planowana stawka płatności dla zazielenienia wynosić będzie ok. 74 euro/ha.
Do praktyk zazielenienia należą: Dywersyfikacja upraw, Obszary proekologiczne i
Trwałe użytki zielone,Dywersyfikacja upraw.
Jeżeli posiadasz – więcej niż 10 ha gruntów ornych, będziesz musiał prowadzić, co
najmniej 2 różne uprawy, a powierzchnia uprawy głównej nie może przekraczać 75%
gruntów ornych,
- jeżeli masz powyżej 30 ha gruntów ornych będziesz musiał prowadzić co najmniej 3
różne uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów
ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów
ornych.
Obszary proekologiczne.
Jeżeli posiadasz w swoim gospodarstwie więcej niż 15 ha gruntów ornych, będziesz
zobowiązany do przeznaczenia co najmniej 5% gruntów ornych w gospodarstwie na
obszary proekologiczne.
Trwałe użytki zielone.
Jeżeli posiadasz trwałe użytki zielone, położone na obszarach Natura 2000 obowiązuje
Cię zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania, gdyż są to trwałe użytki zielone cenne
przyrodniczo. Na obszarach poza Naturą 2000 można przekształcić użytek zielony ale
tylko za zgoda ARiMR. Przepisy te narzucają, na właścicieli trwałych użytków zielonych,
wykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych (raz w roku wykoszenie i
zebranie biomasy do 30 lipca) bez względu na to czy rolnik zgłasza je do płatności czy też
nie zgłasza.
Więcej informacji można uzyskać od doradcy Pana Lecha Balewskiego w każdy
czwartek w UM Tychowo pokój nr 6 lub telefonicznie 604 428 138.

Uwaga!!!

Śmiertelnie groźny czad
Czas zimy to zwiększone zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla,
potocznie zwanym czadem.
Czad, to gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od
powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim
rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju,
gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości
tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem
niewyczuwalnym dla człowieka.
Pamiętaj, aby: uchylić okno w mieszkaniu (szczególnie okna PCV), gdy korzystasz z jakiego
kolwiek źródła ognia. Nieświadomi zagrożeń mieszkańcy zakrywają/maskują otwory
wentylacyjne na zimę, aby było cieplej.
Pamiętaj: Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych w oknach i w
drzwiach.
Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji, urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z
usług wykwalifikowanej osoby.
Pamiętaj o okresowych przeglądach instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych
(gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; gdy używasz
gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku).
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji najlepiej kupować okna z już wmontowanymi nawiewnikami.
Pamiętaj: Nie jest tak, że przyczyną zaczadzeń są tylko wadliwe urządzenia grzewcze,
ponieważ wpływ na bezpieczeństwo ma stan całej instalacji i przewodów kominowych, a
przede wszystkim zachowanie użytkowników.

InfoKiosk w GOK w Tychowie

Jeśli widzisz, że proces spalania przebiega nieprawidłowo, występuje zadymianie
pomieszczeń mieszkalnych dymem wydostającym się z pieca lub innego źródła spalania
lub ze ścian, w których znajdują się przewody kominowe - spalania nie należy
kontynuować. Niezwłocznie należy otworzyć okna i drzwi w celu przewietrzenia
pomieszczeń, a w razie znacznego zadymienia wyprowadzić przebywających w mieszkaniu
na zewnątrz.

Informujemy, iż od lutego br. mieszkańcy i
turyści będą mogli korzystać z Infokiosku
znajdującego się w holu Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie. W Infokiosku będzie
możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu
w godzinach od 8.00-18.00.

Nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,
oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być
sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem.
W TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY NATYCHMIAST PRZEWIETRZYĆ POMIESZCZENIE, W KTÓRYM
SIĘ ZNAJDUJEMY I ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARSKIEJ

OGŁOSZENIE
Planujemy zmianę nazwy lokalnej gazetki "Tychowskie wieści". W związku
z tym zwracamy się prośbą do mieszkańców o nadsyłanie propozycji
zmiany nazwy na adres mailowy: wiesci@tychowo.pl
Najciekawsza propozycja zostanie nagrodzona.

Zastępca Burmistrza Tychowa
Jacek Rudziński
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