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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI
11 listopada 2015r. w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie odbyła się akademia z
okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę oraz 25 lat samorządności.
Gospodarz uroczystości Burmistrz Tychowa,
Robert Falana przywitał licznie przybyłych
mieszkańców Gminy oraz zaproszonych gości:
Stefana Romeckiego Posła RP z małżonką, Jerzego
K o t l ę g ę Wi c e p r z e w o d n i c z ą c e g o S e j m i k u
Województwa Zachodniopomorskiego, Martę
Garncarek Dyrektor Biura Senatorskiego Grażyny
Anny Sztark, Wójta Gminy Białogard Jacka
Smolińskiego z małżonką, Księdza Proboszcza
Andrzeja Sołtysa, Nadleśniczego Tychowa Jerzego
Wicika z małżonką. Na uroczystość przybyli radni,
sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych,
członkowie Rady Kultury. Organizatorów ucieszyła
obecność dzieci
i młodzieży , wyróżnionych w konkursie
plastycznym pt. Drogi Polaków do niepodległości.
Oprawę artystyczną akademii zapewnił Zespół
Tańca Ludowego Bałtyk, działający przy Centrum
Kultury 105 w Koszalinie. Zaprezentował piękne
polskie tańce narodowe i regionalne: poloneza,
mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka, tańce
jamneńskie, śląskie, lubelskie oraz rzeszowskie.
Publiczność gromkimi brawami nagrodziła
artystów ubranych w piękne stroje narodowe i
regionalne.
Burmistrz Robert Falana wręczył nagrody uczniom
i młodzieży wyróżnionym w konkursie plastycznym
pt. Drogi Polaków do niepodległości. Byli to:
Przedszkole
I miejsce – Michał Misiak- przedszkole Tychowo
II miejsce –Maja Wojtyłko-przedszkole Tychowo
III miejsce –Amelia Zimnicka- przedszkole
Tychowo
Wyróżnienie- Malwina Sak- Przedszkole Tychowo
Marcel Kowalczyk- oddział w Dobrowie
Uczniowie I- III
I miejsce –Martyna Hołota- SP w Dobrowie
II miejsce – Ewa Tokarska- SP w Tychowie
III miejsce – Dominik Woźny- SP w Dobrowie
Wyróżnienie- Maria Galińska- SP w Tychowie
Antoni Abramciów- SP w Dobrowie
Uczniowie klas IV-VI
I miejsce – Wiktoria Kowalczyk - SP w Tychowie
II miejsce – Adrianna Frańczak - SP w Tychowie
III miejsce – Klaudia Szafrańska - SP w Tychowie
Wyróżnienie -Ewelina Falana - SP w Tychowie
Igor Guz - SP w Tychowie
Uczniowie Gimnazjum
I miejsce – Katarzyna Ważna - Gimnazjum w
Tychowie
II miejsce - Hubert Cygan - Gimnazjum w Tychowie
III miejsce - Klaudia Jączkowska - Gimnazjum w
Tychowie

Wyróżnienie -Julia Niemiec - Gimnazjum w Dobrowie
Podopieczni Stowarzyszenia Amicus
Uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej
I miejsce – Katarzyna Szewczyk
I miejsce - Daria Łuczak
II miejsce – Barbara Jarzębska
II miejsce - Oliwia Cichecka
III miejsce - Adrianna Łyjak
Burmistrz Robert Falana oraz Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński podziękowali
radnym, którzy pełnili i pełnią te funkcje od 1990r. Szczególne podziękowania
skierowano w stronę osób, które pełnią funkcje radnych dłużej niż jedną kadencję. Pani
Marta Garncarek w imieniu Senator Grażyny Anny Sztark wraz z Burmistrzem
Tychowa uhonorowali: Zbigniewa Brzozowskiego, Marka Brzuchacza, Annę
Chmielewską, Zbigniewa Doronia, Bronisława Gajewskiego, Wiesława Głuszko,
Genowefę Kuczmerę, Stanisława Mazura, Andrzeja Możdżyńskiego, Annę Niedziółka,
Ewę Niemczewską, Roberta Radziuka, Teresę Retkowską, Stanisława Tabakę, Marka
Wardę, Józefa Wójcika.
Osobne wyróżnienie spotkało Radnego Andrzeja Możdżyńskiego, który pełni tę
funkcję już szóstą kadencję.
Podziękowano też Wójtom i Burmistrzom Tychowa: Bogdanowi Maślakowi, Wójtowi
Gminy Tychowo w latach 1990 - 1994 , Jerzemu Żukowi Wójtowi od 02.03.2001 do
30.03.2001 i od 2002 do 2006 , Elżbiecie Gumińskiej – Wasiak Wójtowi Gminy
Tychowo w latach 2006 - 2009 i Burmistrza Tychowa od 2010 do 2014 , Robertowi
Falanie - obecnemu Burmistrzowi Tychowa. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Kowalski wręczył wszystkim obecnym pamiątkowe statuetki, natomiast Pani Dyrektor
Marta Garncarek przekazała w imieniu Senator Grażyny Anny Sztark pamiątkowe
dyplomy.
Wręczono też podziękowania wszystkim dotychczasowym Przewodniczącym Rady
Gminy i Rady Miejskiej Tychowa: Jerzemu Janowiczowi, Zbigniewowi Leszczakowi,
Wojciechowi Golcowi, Alinie Mycio, Bronisławowi Gajewskiemu, Pawłowi
Kowalskiemu.
Podziękowania złożono też sołtysom ostatnich 25 lat. Dyplomy wręczyli : Burmistrz
Tychowa, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Pani Dyrektor Biura Senatorskiego
Grażyny Anny Sztark.
Burmistrz wyróżnił również pracowników Urzędu Miasta, którzy sumiennie wykonują
swoje zadania od 1990r. Podziękował im za lata pracy w administracji samorządowej.
Są to: Bogumiła Czupa, Krystyna Dobrzańska, Jadwiga Gryga, Irena Kozłowska,
Mariola Liksza, Renata Przygodzka, Izabela Sawosz, Stanisław Liksza.
Pamięć nieżyjących Samorządowców Burmistrz wraz ze wszystkimi zebranymi uczcił
symboliczną minutą ciszy.

Komputery dla Gminy Tychowo
W związku z
realizacją drugiej
części projektu
„Przeciwdziałanie
wykluczenia
cyfrowemu na
terenie gmin
zrzeszonych w
Związku Miast i
Gmin Dorzecza
Parsęty” na terenie
naszej gminy
realizowane są
szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów internetu. Jedno z
takich szkoleń odbyło się w dniu 13 listopada br. na świetlicy wiejskiej w
miejscowości Warnino.
Jak informowaliśmy już wcześniej do naszych gminnych świetlic wiejskich oraz
szkół, przedszkola i biblioteki publicznej trafią nowe zestawy komputerowe.
Ogólna liczba pozyskanych do Gminy Tychowo zestawów komputerowych to 50 szt.
Z tej liczby 4 zestawy trafią do osób fizycznych (uczniów z naszej gminy) pozostałe
służyć będą mieszkańcom gminy, którzy będą mieli możliwość skorzystania z nich w
gminnych świetlicach wiejskich oraz bibliotece publicznej. Tekst i zdjęcia: P. Tokarski

Fot. Izabela Wesołowska

Wszyscy goście obecni na sali otrzymali kotyliony wykonane przez
wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie.
Pomagali oni też przy obsłudze imprezy. Opiekę nad młodzieżą
sprawują nauczyciele: Karolina Dudka, Kamila Lipińska, Ewa
Niemczewska, Mirosław Bodnar.
Uroczystość odbyła się w podniosłym nastroju, dostarczyła
zgromadzonym wielu wrażeń artystycznych i dała poczucie dumy
narodowej.
Lucyna Michalak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

24 FINAŁ WOŚP W TYCHOWIE
10 stycznia 2016 r. po raz
kolejny zagra największa
Orkiestra Świata. W tym
dniu podczas 24 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 24 Finału WOŚP. Sztab podjął współpracę z
Fundacją, uzyskał zgodę na działanie w formach
przewidzianych w zezwoleniu MAiC. Sztab nr 002698
włączył się do ogólnonarodowej akcji zbierania środków
pieniężnych pod hasłem „Mierzymy wysoko! Na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz
dla zapewnienia 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 10 stycznia
2016 przeprowadzona będzie przez Wolontariuszy kwesta do
puszek, aukcja przedmiotów oraz loteria fantowa. Szanowni
Państwo. Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie idei
przyświecającej 24 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 medycznego
ratującego życie najmłodszych oraz seniorów. Jeżeli zechcecie
Państwo wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
darami w postaci przedmiotów lub innych dóbr prosimy o
informację do gminnego Sztabu WOŚP pod nr tel. 94 316 02
75 lub mailowo na adres m.broda@tychowo.pl .
Sztab nr 002698 Szef Sztabu Magdalena Broda

PODSUMOWANIE ROKU PRACY BURMISTRZA TYCHOWA
Oto mija rok od kiedy
mam zaszczyt pełnić
funkcję Burmistrza
Tychowa. 30 listopada
2014 r. po wygranych
wybory samorządowych i
po zaprzysiężeniu, które
odbyło się w tydzień po
wyborach rozpocząłem
swoją pracę. Rozpoczęła się współpraca z
Radą Miejską i pracownikami Urzędu Miasta
w Ty c h o w i e . R o z p o c z ę ł a s i ę t a k ż e
współpraca z Sołtysami, Radami sołeckimi
oraz Wami - Szanowni Mieszkańcy! Swoją
pracę na urzędzie Burmistrza Tychowa
traktuję jako służbę społeczną.
Początek mojej kadencji zbiegł się z
rozpoczęciem tzw. "nowej perspektywy
finansowej w ramach środków unijnych" na
lata 2014 - 2020. Oznacza to, że w
samorządach całej Polski (w tym także w
naszym) trwają prace planistyczne oraz
dokumentacyjne zmierzające do
przygotowania projektów jakie będzie można
realizować w kolejnych latach. Projekty te, w
zasadzie pieniądze pozyskane w ramach tych

projektów, pozwolą nam zrealizować zadania
zmierzające do rozwoju naszego miasta i
gminy. O tych zadaniach napiszę w dalszej
części artykułu.
W roku 2015, realizowałem kilka projektów.
Były one w różnym stopniu zaawansowania.
Można wspomnieć tu o "Rekultywacji
wysypiska śmieci w Warninie", gdzie główne
prace rozpoczęły się w grudniu 2014r i trwały
do końca sierpnia 2015r. , "Budowie placów
zabaw w Doblu i Kikowie" - wiosna 2015 r. czy
"Zakupie projektora kinowego".
Mijający właśnie rok sprawowania przeze
mnie urzędu burmistrza oprócz wspomnianych
powyżej przygotowań projektowych oraz
realizacji trwających projektów
wykorzystałem głównie do zaspokojenia
bieżących potrzeb środowiska lokalnego,
których jak się okazało było i nadal jest bardzo
dużo. W naszej gminie istnieje spore
zapotrzebowanie na oświetlenie uliczne,
remonty dróg gminnych, budowę chodników
lub tak prozaiczne, a jak bardzo potrzebne
wiaty przystankowe, znaki drogowe czy
poprawę estetyki miejscowości.

W tabelarycznym zestawieniu przedstawię Państwu inwestycje oraz przedsięwzięcia podjęte
i co najważniejsze zrealizowane w 2015 r.:

Chciałbym również zaznaczyć kilka bardzo
ważnych spraw z obszaru oświaty. Otóż w
bieżącym roku szkolnym Gminne
Przedszkole "Dębowa Chatka" w Tychowie
przyjęło wszystkie zapisane trzy i
czterolatki. Pomimo kłopotów kadrowych
oraz lokalowych żaden rodzic nie został
odesłany z tzw. "kwitkiem". W odpowiedzi
na kilkuletnie oczekiwania rodziców przy
Zespole Szkół w Dobrowie uruchomiony
został oddział przedszkolny dla trzy i
czterolatków. Po bez mała roku jego
funkcjonowania widzę, że była to bardzo
trafiona decyzja. Do gminnych placówek
oświatowych i świetlic wiejskich trafiło 46
nowych zestawów komputerowych, które
pozyskane zostały w ramach środków
unijnych. To gwarancja dostępu do
najnowszej technologii informacyjnej. W
obszarze infrastruktury technicznej szkół
bardzo ważnym wydarzeniem jest
podpisanie umowy na wykonanie
modernizacji ogrzewania i systemu
wentylacji oraz klimatyzacji w obiekcie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.
W obecnej chwili trwają przygotowania do
rozpoczęcia prac. Inwestycja rusza w
kwietniu 2016.
Szanowni Państwo. Bardzo ważną częścią
mojej pracy samorządowej jest z pewnością
dbanie o inwestycje, zrównoważony rozwój
gminnej infrastruktury czy wspomnianej
powyżej oświaty. Są również inne ważne i
potrzebne obszary, o których nie można
zapominać. Praca zawodowa zajmuje
każdemu z nas wiele czasu. Pamiętajmy
jednak o tym, że przychodzi czas na

odpoczynek. Rok 2015 to z pewnością
rozkwit lokalnej kultury, szeroko pojętej
rekreacji oraz sportu i turystyki. Z
olbrzymią satysfakcją stwierdzam, że
poziom, organizacja oraz oferta we
wszystkich tych obszarach osiągnęły
wysoki poziom. W Tychowie można
obejrzeć każdą nowość filmową, posłuchać
muzyki poważnej, pośmiać się na kabarecie,
pobawić się miło i bezpiecznie na imprezach
plenerowych, potańczyć, popływać
kajakiem lub zwiedzać naszą gminę
rowerem, spacerem czy też biegiem. Można
bez przeszkód oraz bez względu na aurę
grać w piłkę nożną, tenisa stołowego i
ziemnego lub uprawiać szeroko pojęty
sport. Znajdą coś dla siebie także hobbyści i
pasjonaci.
Jak każdy gospodarz gminy planuję
przyszłość i myślę o dalszym rozwoju.
Przedstawię zatem Państwu plany zadań
inwestycyjnych przewidzianych do
realizacji na 2016r. To dobry moment, aby o
tym mówić bowiem projekt budżetu na
kolejny rok jest już przygotowany. Bardzo
dużym wyzwaniem finansowym dla naszej
gminy są dwie przyszłoroczne inwestycje.
To wymiana ogrzewania w gimnazjum oraz
przebudowa ul. Mroczkiewicza. Łącznie to
koszt blisko 5 260 000 zł. W obecnej unijnej
perspektywie finansowej dofinansowanie
projektów wynosi 63,63%. Poprzednia
przewidywała dofinansowanie na poziomie
85%. Prosty rachunek pokazuje, że do
obecnie planowanych inwestycji z budżetu
gminy należy dokładać ponad 36% gdy
poprzednio tylko 15%.

Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na 2016r.
Nazwa planowanego zadania

Koszt

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do drogi wojewódzkiej
nr 169 w miejscowości Tychowo - ul. Mroczkiewicza.

2 896 865,51

Budowa chodnika wzdłuż ul. Białogardzkiej od ul. Strefowej do ronda
przy ul. Dworcowej w Tychowie.
Budowa szamba na terenie gminnej działki w Drzonowie
Białogardzkim.
Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem instalacji
pomp ciepła, przebudowa wentylacji w budynku gimnazjum wraz z
halą sportową w Tychowie.
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie.
Budowa wiat i placów rekreacyjnych i zagospodarowanie terenów
sołeckich w sołectwach (Kikowo, Doble, Smęcino, Warnino, Wicewo,
Modrolas, Pobądz, Zaspy Wielkie).
Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie Tychowa i Dobrowa.
Przygotowanie dokumentacji projektowej na:
- chodnik z oświetleniem w Bukówku
- świetlicę w Trzebiszynie
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tychowie wraz z budową
ogrodzenia z bramą.
Wymiana nawierzchni chodników zlokalizowanych na osiedlu oraz
części ulicy w Dobrowie.
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Burmistrz jest osobą zarządzającą i odpowiedzialną za całokształt funkcjonowania
miasta i gminy. Współpracuje na co dzień z wieloma osobami, które wypełniając swoje
obowiązki realizują postawione przed nimi zadania. Chciałbym w tym miejscu bardzo
serdecznie podziękować dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych UM
Tychowo, radnym, sołtysom oraz wszystkim współpracownikom, którzy przyczynili się
do realizacji zadań wyżej przeze mnie opisanych.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Tychowa
Robert Falana
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OTWARCIE ŚCIEŻKI
EDUKACYJNEJ W WARNINIE.
29 października 2015r. w Warninie odbyła się uroczystość
otwarcia ścieżki edukacyjnej, którą wykonano w ramach
projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych
na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej oraz środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz Gminy
Tychowo, przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie i Gimnazjum im Jana Pawła II
w Tychowie. Wspólnego otwarcia ścieżki edukacyjnej dokonali
Burmistrz Tychowa Robert Falana, Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Kowalski oraz Przewodniczący Zarządu
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko, a
także uczniowie z koła ekologicznego działającego przy SP w
Tychowie. Otwarcie połączone było z krótką prelekcją na temat
gospodarki odpadami i recyklingu oraz informacją o procesie
rekultywacji składowiska w Warninie. Po części plenerowej
uroczystości, uczestnicy spotkania udali się do Urzędu
Miejskiego w Tychowie, gdzie podczas poczęstunku przekazano
informacje o zrealizowanej inwestycji. Na koniec spotkania
członkowie koła ekologicznego otrzymali od Burmistrza
Tychowa drobne eko-upominki. Koszt rekultywacji składowiska
odpadów komunalnych w Warninie wyniósł 651 900 zł, z czego
32 595 zł to wkład własny Gminy Tychowo. Projekt rekultywacji
w 85% dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej i w
10% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Krzysztof Piecuch

Z życia świetlic
Październik 2015 roku w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo zakończył się Halloween’owymi przyjęciami, na których
emanowały najróżniejsze, straszne postaci. Halloween Party odbyło się m.in. w świetlicy w Borzysławiu, gdzie dzieci przebrane za
potwory tańczyły i brały udział w konkursach. W Trzebiszynie, Kowalkach i Słoninie dzieci w kostiumach odwiedzały
mieszkańców, którzy by uniknąć psikusa częstowali je słodyczami. Przyjemności tego wieczoru nie było końca. We wszystkich
świetlicach zorganizowano tej jesieni kreatywne zajęcia i zabawy dla dzieci. W świetlicy w Tychowie dzieci wykonywały wieńce
jesienne, ludziki z kasztanów, jeżyki, a także kostiumy na Halloween. Nie zabrakło jesiennego zbierania liści w parku oraz wycieczki
do Szkoły Ponadgimnazjalnej na pokaz młodzieży z klasy wojskowej. W świetlicy w Sadkowie jesienne porządki wzięły górę! Dzieci
chętnie pomagały sprzątać liście z chodników. Oczywiście czas na zabawę również się znalazł. Wielką frajdę sprawiły dzieciom
zabawy z dawnych lat. Wśród zajęć znalazły się również spotkania z muzyką, którą poprowadził Pan Wiktor Rakoczy. Wiele
różnych zajęć odbyło się także w świetlicy w Warninie. Święto Niepodległości godnie uczczono w świetlicy w Pobądzu. Tam dzieci
mogły wysłuchać pogadanki o owym Święcie. Wykonane przez dzieci Godło i pięknie odśpiewany Hymn były symbolicznym
przeżyciem dla każdego małego patrioty.
Izabela Wesołowska - pracownik promocji i reklamy, Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

świetlica w Trzebiszynie

świetlica w Warninie

świetlica w Słoninie

świetlica w Sadkowie

świetlica w Kowalkach

świetlica w Tychowie

TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
TERMIN: 12.XII.2015 r. (sobota) g. 10.00

Zgłoszenia: tel. 600 938 263 bądź elektronicznie
sport.tychowo@wp.pl do 11.XII.2015 r.
Zawodnik powinien posiadać:
- odpowiedni strój sportowy,
- miękkie obuwie,
- własną rakietkę,
- dokument tożsamości
potwierdzający wiek

KATEGORIE:
= szkoły podstawowe (10-12 lat)
= szkoły gimnazjalne (13-15 lat)
= szkoły ponadgimnazjalne (16-18 lat)
= open 18+
Wszystkie kategorie
z podziałem
na płeć

MIEJSCE:
Hala Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie

ZAPRASZAMY!
Wpisowe: 5 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie

UWAGA!
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY!
Zapraszamy 18 grudnia 2015 r. na spotkanie
mieszkańców do Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie 17.00 - Koncert w sali widowiskowej
zorganizowany przez Szkołę Podstawową.
Po Koncercie – przed budynkiem GOK rozpocznie się
kiermasz świąteczny. Przygotowujemy wiele atrakcji:
występ koła teatralnego GOK - szopka, do nabycia
mnóstwo pięknych ozdób świątecznych.
Burmistrz Tychowa zaprasza na gorący barszczyk z
uszkami.
Organizatorzy – Burmistrz Tychowa, Gminny Ośrodek
Kultury w Tychowie, Biblioteka Publiczna, placówki
oświatowe Gminy Tychowo.

świetlica w Pobądzu

świetlica w Borzysławiu

Sukces Zespołów Ludowych
w Debrznie
Podczas tegorocznego XI Pomorskiego Przeglądu Zespołów
Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im.
Świętego Andrzeja w Debrznie, który odbył się 15 listopada
2015 r. zespoły ludowe działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie zostały docenione. Radość i
Dobrowianki zdobyły WYRÓŻNIENIA w kategorii: zespoły
biesiadne, natomiast Klaudia Barska otrzymała Nagrodę
Burmistrza Debrzna oraz wyróżnienie w kategorii: solista
biesiadny.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Izabela Wesołowska,
pracownik promocji i reklamy GOK w Tychowie

Wyniki konkursu „Ziemniaki Cudaki”
organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie
W dniu 27.10.2015r. po dokonaniu przeglądu i oceny prac
plastycznych nadesłanych na konkurs, postanowiono przyznać
nagrody w następujących kategoriach:
Przedszkole
I miejsce – Maja Wojtyłko –świetlica Borzysław
II miejsce –Michał Misiak- świetlica Sadkowo
III miejsce – Wiktoria Szotowicz- świetlica Sadkowo
Wyróżnienie- Marysia Szulska- świetlica Warnino ...
Uczniowie klas I-III
I miejsce – Oliwia Dębna- świetlica Sadkowo
II miejsce – Jakub Barucha- świetlica Sadkowo
III miejsce – Wiktoria Zakrzewska- świetlica Pobądz;
Bartek Imiołek- świetlica Słonino
Wyróżnienie- Zuzanna Radziuk- świetlica Trzebiszyn,
Bartek Trzpis- świetlica Warnino
Uczniowie IV-VI
I miejsce – Oskar Dorosiński- świetlica Sadkowo
II miejsce – Gabriela Gigoń- świetlica Tychowo,
Roksana Szatkowska- świetlica Pobądz
III miejsce – Szymon Filipiuk- świetlica Słonino
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Wyróżnienie- Kacper Mikołajczyk- świetlica Pobądz
Uczniowie Gimnazjum
I miejsce – Paulina Tereszczyn- świetlica Pobądz
W kategorii gimnazjum nie przyznano miejsca II, III a także
wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim laureatom!
Izabela Wesołowska - pracownik promocji i reklamy, Gminny
Ośrodek Kultury w Tychowie.

Z życia GIMNAZJUM

Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

SPOTKANIE Z HISTORIĄ
NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY!

MALUSZKI W BABYLANDZIE

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co
posiadacie".. Jak często te słowa są w naszych czasach
aktualne- zachwycamy się cudzymi sukcesami,
zazdrościmy innym wybranych przez nich ścieżek.
Postanowiliśmy to zmienić i nauczyć się ziemi, z której
pochodzimy, jej historii, ludzi, dla których ona także jest
małą Ojczyzną.
Zaczęliśmy od spotkania z byłym mieszkańcem Tychowa,
panem Gerhardem Rühlowem, który odwiedził naszą
szkołę w środę 28 października 2015 roku. Przed
spotkaniem zostały przygotowane przez uczniów
fotokolaże, prezentujące Tychowo i okolice na przestrzeni
wielu lat. Odbyły się spotkania z dwiema grupaminajpierw ponad 40 uczniów klas pierwszych i trzecich,
potem z 40 uczniami klas drugich. Pan Rühlow opowiadał
o tym,jak wyglądało życie w naszej gminie przed 1946
rokiem, czyli do momentu jego wyjazdu do Niemiec.
Uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy o
rodzinie von Kleist, relacjach międzyludzkich, szkole i
kulturze w Gross Tychow. Pan Rühlow odpowiedział też
na liczne pytania gimnazjalistów. Inicjatorką spotkania, a
także tłumaczką była opiekunka Samorządu
Uczniowskiego, pani Iryna Kuzyan. W spotkaniu
uczestniczyła także pani Ania Rawska, dziennikarka
Radia Koszalin, która przeprowadziła wywiad z
uczestnikami spotkania oraz Dyrektorem naszego
Gimnazjum, panem Andrzejem Kozłowskim.
Iryna Kuzyan

Już po „Pasowaniu na Przedszkolaka” i nadszedł długo oczekiwany
moment dla dzieci z grupy 3latków, obiecany wyjazd do „Babylandu”
w Białogardzie. Już sam przejazd autobusem wywarł na dzieciach
ogromne emocje. Dzieci zaraz po przekroczeniu progu sali zabaw z
wielką radością rozpoczęły zabawę. Każdą chwile starały się
wykorzystać na szaleństwa w basenach z kulkami, na zjeżdżalniach, w
które wyposażony jest „Babyland”. Zabawa wyzwoliła w
przedszkolakach wiele pozytywnych emocji. Okrzyków radości,
uśmiechu na twarzach nie było końca. Jednak zmęczenie dało o sobie
znaki już w drodze powrotnej, gdyż większość dzieci usnęła w
autobusie. Po powrocie maluszki dzieliły się wrażeniami z
pracownikami przedszkola, z dziećmi z innej grupy wiekowej oraz z
rodzicami. Serdeczne podziękowania dla właściciela „Babylandu” za
miłe przyjęcie i ugoszczenie przedszkolaków oraz pracowników
Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” z Tychowa.
autor: Katarzyna Korolak, Małgorzata Łopińska-Kubiczek

Euroweek- Szkoła Liderów
W dniach od 10 do 14 listopada 2015 roku uczniowie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie wzięli udział
w Ogólnopolskim Obozie Szkoleniowym dla młodzieży
„Euro Week- Szkoła Liderów w malowniczej Kotlinie
Kłodzkiej. Zajęcia obozu odbywali się w Długopolu
Dolnym, małej miejscowości niedaleko Kłodzka.
Po naszym przyjeździe do rozpoczęcia EuroWeeku nie
zostało zbyt wiele czasu. Zostaliśmy zakwaterowani,
potem była kolacja i oficjalne rozpoczęcie obozu. Oprócz
nas w obozie uczestniczyli gimnazja z Łukowa i Stóży.
Zajęcia były prowadzone w formie interaktywnych
warsztatów, gier symulacyjnych i ćwiczeń praktycznych
przez wolontariuszy z różnych krajów. Poznaliśmy
wspaniałych ludzi z różnych stron świata: z Filipin, Kenii,
Kolumbii, Indonezji, Litwy, Łotwy, Turcji, Indii,
Argentyny, Rumunii. Jedynym sposobem komunikowania
się z wolontariuszami była znajomość języka
angielskiego. Widziałyśmy przerażenie w oczach uczniów
na początku zajęć, kiedy wolontariusze prezentowali
swoje kraje w języku angielskim. Już po 15 minutach stało
się jasne, że żadnych ulg w postaci 50% zajęć w języku
polskim nie będzie. Musimy jednak przyznać, że nasi
uczniowie wspaniale dali sobie radę z angielskim i byli
bardzo zaskoczeni. Pod czas obozu uczniowie wzięli
udział w debacie Oxfordzkiej, konferencji prasowej,
nakręcili filmy ,za które rozdane były Oskary oraz
wykonali „Mission Impossible”. Uczniowie doskonalili
umiejętności prezentacji i autoprezentacji, pracy w
zespole oraz oczywiście komunikacje w języku
angielskim.
Najmilszą częścią obozu była oczywiście nauka tańca
prowadzona przez wolontariuszy z Meksyku i Kolumbii.
Każdy dzień zaczynał się od rozgrzewki – pół godziny
intensywnego tańca w rytmach latynoskich. Pod czas
warsztatów gimnazjaliści nauczyli się tańca serbskiego,
belgijskiego i irlandzkiego. W ostatni wieczór mieli
okazję zaprezentować swoje umiejętności i wyglądało to
po prostu rewelacyjnie. Każdy wieczór odbywały się tak
zwane „ Multicultural parties”, na których świetnie bawili
się wolontariusze, młodzież i opiekunki. W drodze
powrotnej zwiedziliśmy Rynek we Wrocławiu.
Musimy też wspomnieć o domowym jedzeniu, które
serwowały nam pracowite kucharki. W ramach obozu
dostawaliśmy śniadanie, obiad i kolacje. Nikt nie narzekał
na brak jedzenia. Organizacja „ Euroweeku” była
naprawdę bardzo dobra. Uczniowie nie mieli czasu na
nudę i nikt nie marudził, że musi ciągle coś
przygotowywać. Sądzimy, że Europejskie Forum
Młodzieży, które prowadzi p. Adam Jaśnikowski , robi
kawał dobrej roboty- pomaga otwierać się na świat, łamać
bariery językowe, przedstawia idei wolontariatu i
integruje młodzież z całej Polski. Szczególne
podziękowania należą się także Lisette z Filipin, Indrze z
Indonezji i Sherrow z Kenii za koordynowanie wszystkich
działań i serce włożone w pracę z naszą młodzieżą.
Iryna Kuzyan, Violleta Andryszczuk-Wasiak

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie
dla Panów Szymona Jączkowskiego, Artura
Kosmalskiego i Przemysława Kwiecińskiego
za wzorową i godną naśladowania postawę obywatelską
oraz troskę o wspólne dobro społeczne mieszkańców
Tychowa.
Burmistrz Tychowa
Robert Falana

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
6 listopada 2015r. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka” w Tychowie
odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka.
Na uroczystość pasowania bardzo licznie przybyli rodzice, dziadkowie
i zaproszeni goście w osobach: zastępca burmistrza Jacek Rudziński,
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski, dyrektor Szkoły
Podstawowej Katarzyna Kalbarczyk, dyrektor Banku Spółdzielczego w
Tychowie Anna Młynarczyk, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka
Szabla-Rutkowska.
Uroczystość rozpoczęła Katarzyna Wiśniewska wychowawczyni grupy
3 latków zwracając się do rodziców i dzieci słowami „ważna dziś dla nas
uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, do której długo się
przygotowywaliśmy poznając różne zasady bycia dobrym i dzielnym
przedszkolakiem…”
Dzieci pod czujnym okiem pań wychowawczyń wykonały przepiękny
program artystyczny, były wiersze, piosenki, układy taneczne. Rodzice
z dumą oglądali występy nagradzając je gromkimi brawami.
Po tak zaprezentowanych umiejętnościach pasowanie było tylko
formalnością. Uroczystego pasowania dokonała dyrektor placówki
Genowefa Kuczmera przed którą przedszkolaki złożyły ślubowanie,
a następnie przez dotknięcie „magiczną kredką” usłyszano słowa „Pasuję
Cię na Przedszkolaka Dębowej Chatki”.
Wychowawcy wręczyli odznaki z logo przedszkola, „rożki obfitości”
i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach nie kryli wzruszenia
i podziwu dla umiejętności najmłodszych wychowanków placówki,
nagradzając ich upominkami. Zastępca burmistrza Jacek Rudziński,
w imieniu burmistrza Roberta Falany wręczył dzieciom bon na kwotę
300 zł, który zostanie godnie zagospodarowany.
Po tak emocjonalnych chwilach wszyscy udali się na poczęstunek podczas,
którego rodzice i zaproszeni goście mogli wyrazić radość z tak ważnego
wydarzenia.
W tym dniu gościliśmy również policjantów z Powiatowej Komendy
Policji w Białogardzie Marcina Wyrzykowskiego oraz Rafała Dudkę.
Maluszki zaprezentowały swoją wiedzę na temat bezpiecznego poruszania
się na drodze oraz umiejętności wokalne. Zaskoczeni wysokim poziomem
wiedzy przedstawiciele prawa nagrodzili dzieci odblaskowymi odznakami.
Dzieci złożyły obietnicę, że będą je nosiły aby być widocznym na drodze.
Dziękujemy policjantom z Powiatowej Komendy Policji w Białogardzie za
wsparcie oraz współpracę.
autor: Katarzyna Korolak, Małgorzata Łopińska -Kubiczek

Klub Podróżnika
przy GOK w Tychowie
Wycieczka w Karkonosze z
wypadem do Czech i Niemiec
Klub Podróżnika działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie organizuje na
Majówkę 2016r. wycieczkę w Karkonosze z
jednodniowymi wypadami do Czech (Praga)
i Niemiec ( Drezno).
Planowany wyjazd – 30 kwietnia 2016 r.
późnym wieczorem. Powrót – 4 maja 2016
r. - rano.
Koszt zależy od liczby uczestników. Orientacyjnie – około
650 zł (cena zależna od ilości uczestników).
Szczegółowe informacje- sekretariat GOK, tel. 94 314 68
94.
Zapraszamy! Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie

Mikołaj odwiedzi dzieci
w Gminie Tychowo!
Zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne o
tematyce świątecznej i spotkanie z Mikołajem do świetlic
wiejskich Gminy Tychowo.
7 grudnia 2015 r. – godz. 15.00 – 15.45 – świetlica w Sadkowie
7 grudnia 2015 r. – godz. 16.00 – 16.45 – świetlica w Kikowie
7 grudnia 2015 r. – godz.17.15–18.00 – świetlica w Borzysławiu
7 grudnia 2015 r. – godz. 18.30 – 19.15 – świetlica w Dobrowie
7 grudnia 2015 r. – godz. 19.30 – 20.15 – świetlica w Słoninie
8 grudnia 2015 r. – godz. 15.00 – 15.50 – świetlica w Smęcinie
8 grudnia 2015 r. – godz.16.05 – 16.55 – świetlica w Kowalkach
8 grudnia 2015 r. - godz. 17.10 – 18.00 – świetlica w Warninie
8 grudnia 2015 r. – godz. 18.15 – 19.00 – świetlica w Pobądzu
8 grudnia 2015 r. – godz. 19.30 – 20.15 – sala widowiskowa
GOK w Tychowie – dzieci z Tychowa i Trzebiszyna
Serdecznie zapraszamy!
Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie.
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Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE
Dzieci z naszego przedszkola grupa 4-5 oraz 5 latków odwiedziła
Bibliotekę Publiczną Gminy Tychowo. Dla wielu z nich, była to
pierwsza wizyta w domu, gdzie „mieszka książka”. Tematem
spotkania było zapoznanie przedszkolaków z biblioteką. Dzieci
dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki
oraz jak należy się w niej zachowywać. Dzieciom bardzo spodobały się
kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały,
wysłuchały bajki czytanej przez panią. Takie spotkania umożliwiają
bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania
czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą i jej autorów, jednocześnie
są inspiracją do działalności plastycznej. Na zakończenie dzieci
otrzymały w prezencie, kolorowe zakładki do książek i obiecały
często odwiedzać to ciekawe miejsce. Żegnając się zapewniały, że
przyjdą ponownie, tym razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki
i wypożyczyć książki.
autor: Katarzyna Korolak, Małgorzata Łopińska -Kubiczek

Z życia SP Tychowo
,,Z podwórka na stadion” – TURNIEJ TYMBARK
Rozegrany w dniu 09 października 2015 r. gminny turniej „Z podwórka
na stadion” o puchar Tymbarku w kategorii chłopców U–12 na Orliku
w Zespole Szkół w Dobrowie zakończył się zwycięstwem piłkarzy ze
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie (SP
TYCHOWO 8:3 SP DOBROWO).
Dzięki temu zwycięstwu nasz zespół awansował do etapu
powiatowego, który rozegrany został 30 października 2015 r. w
Białogardzie na Orliku przy Szkole Podstawowej numer 3. Na tym
szczeblu nasza drużyna zmierzyła się z klubem UKS Unia Białogard
odnosząc wyraźne zwycięstwo(UKS Unia Białogard 1:5 SP
TYCHOWO; bramki: Kosiorski Jakub – 2, Szumski Kacper – 3).
Skład zespołu: Kowalczyk Patryk, Kiżewski Piotr, Gałan Paweł,
Kołotjuk Natan, Rosiak Michał, Szumski Kacper, Kosiorski Jakub,
Gołuchowski Oliwier, Furmanek Miłosz.
Pokonując białogardzki zespół, nasza drużyna zapewniła
sobie awans do wojewódzkich eliminacji turnieju ,,Z podwórka na
stadion” o puchar Tymbarku, który rozegrany zostanie wiosną.
Tekst: Paweł Drozdowski

WOJEWÓDZKIE BIEGANIE
22.10.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Profesora Jana Radomskiego odbyły się Finały Wojewódzkich Sztafetowych
Biegów Przełajowych. W zawodach rywalizowało 21 szkół z Województwa Zachodniopomorskiego.
W zawodach świetnie spisał się zespół chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie zajmując V miejsce.
Skład zespołu oraz czasy osiągnięte przez naszych zawodników:
•Sawosz Jakub – czas 2.49,2
• Oryl Gracjan – czas 3.03,3
•Michalczuk Mateusz – czas 3.08,2
• Mikołajczak Kacper – czas 3.02,6
•Kosiorski Jakub – czas 3.04,1
• Rosiak Michał – czas 3.05,8
•Kaleta Tomasz – czas 3.20,2
• Szumski Kacper – czas 2.51,3
• Dembowski Michał – czas 3.08,0
•Beśka Marcin – czas 2.45,6
Zawodnicy rezerwowi:
• Gryga Daniel
Tekst: Paweł Drozdowski
• Gałecki Jakub

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU
10 listopada 2015r. przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Dębowa
Chatka w Tychowie, uczciły Święto Niepodległości. Wychowawcy
zadbali o to, by wszyscy poczuli, jak ważny jest to dzień. Dzieci w
grupach wykonywały flagi, kotyliony, śpiewały hymn Polski.
Podsumowaniem był obejrzany wspólnie film na tablicy interaktywnej
"Polak mały" o symbolach narodowych.
autor: Katarzyna Korolak, Małgorzata Łopińska-Kubiczek

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Jak co roku, w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka” w Tychowie
odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.
Dzieci poznały historię i zastosowanie tego warzywa w życiu
codziennym. W tym dniu w dwóch grupach wiekowych 3-4 latki oraz
5-6 latki odbyły się zawody sportowe tj. sadzenie i zbieranie
ziemniaków, nawlekanie korali, układanie puzzli, rzut do tarczy itp.
których głównym bohaterem był „Ziemniaczek”. W trakcie zabaw
ruchowych dzieciom towarzyszyły przyśpiewki o „Ziemniaczku w
brązowym kubraczku”.
Na zakończenie Święta dzieci miały możliwość degustacji pieczonego
ziemniaka z grilla. Zabawy zakończyły się dekoracją medalem
„Uczestnika Święta Pieczonego Ziemniaka w Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie”.
autor: Katarzyna Korolak, Małgorzata Łopińska -Kubiczek

…nie zginęła!
11 listopada przypomina nam, że wolność raz
zdobyta i niepodległość raz osiągnięta, nie
jest czymś wiecznym i trwałym, lecz czymś
danym, co trzeba nadal pielęgnować…
Społeczność ze Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie, jak co
roku, tradycyjnie uczciła rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości,
przygotowując 12 listopada 2015 r.
podniosłą akademię. Uroczystość
prezentowano na deskach Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie. Uczniowie
recytowali wiersze patriotyczne oraz
przypominali dni 123 lat niewoli Polski,
począwszy od dnia kiedy Polska jako
niepodległe państwo przestało istnieć na
mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego
w okresie zaborów, wypełnionego walką o
wyzwolenie, aż do dnia, w którym wzeszła
jutrzenka wolności. Chór czwartoklasistów
zaprezentował pieśni patriotyczne, tj. „Rotę”
oraz „Legiony”. Przekazywane treści
wspomogła prezentacja multimedialna, co
zapewne przyczyniło się do głębszego
p r z e ż y w a n i a t y c h c h w i l i z a d u m y.

Uroczystość zwieńczono odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego".
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Burmistrza Roberta Falany - za
udostępnienie militariów niezbędnych podczas apelu. Dziękujemy Pani Teresie
Kalinowskiej oraz uczniom z klas IIIa, IIIb, Va i VIb - za piękną prezentację pieśni
„Znasz-li ten kraj”; uczniom z pocztu sztandarowego - za godne reprezentowanie
Szkoły, a p. Hannie Białek - za przygotowanie honorowej asysty sztandaru podczas
akademii. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy IVa i IVb pod
kierunkiem pani Renaty Chwały i pani Anny Janickiej-Głusek.
R. Chwała

Jesienny rajd pieszy pod hasłem
,,W poszukiwaniu pomników przyrody”
3 października odbył się rajd pieszy pod hasłem ,,W poszukiwaniu
pomników przyrody”. W rajdzie wzięło udział 21 dzieci oraz trzech
opiekunów – Panie: Anna Janicka-Głusek, Barbara Grabarczyk oraz
Kinga Kowalska, ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Tychowie. Celem rajdu było poszukiwanie drzewa, które w przyszłości
mogłoby stać się pomnikiem przyrody, popularyzacja pieszej turystyki,
promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
Rajd rozpoczęliśmy o godzinie 10:00 zbiórką przy arboretum
znajdującym się w Bąbnicy. Na miejscu czekał już na nas Podleśniczy Pan
Rafał Głusek. Po krótkiej odprawie oraz pogadance na temat ,,Jak
powinniśmy zachowywać się w lesie” wyruszyliśmy w drogę.
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Piechurzy pokonali odcinek 18 km na trasie Tychowo –
Tyczewo - Tychowo. Trasę wyznaczono leśnymi
drogami. W czasie rajdu towarzyszyła nam piękna
pogoda, malownicze krajobrazy i wspaniała atmosfera.
Pierwszy postój na krótki odpoczynek mieliśmy przy
Starym Młynie, gdzie dodatkowo mogliśmy zapoznać się
z jego ciekawą historią. W połowie trasy, blisko
miejscowości Tyczewo, uczniowie odnaleźli drzewo –
stary dąb, który jak się okazało po zmierzeniu jego
obwodu (653 cm), spełniał warunki, aby stać się w
przyszłości pomnikiem przyrody. Piechurzy w drodze
głosowania nadali mu imię Adaś, na część patrona naszej
szkoły. Po krótkim odpoczynku, udaliśmy się do centrum
wsi Tyczewo, gdzie na uczniów czekało już rozpalone
przez gościnnych mieszkańców ognisko oraz kijki
do pieczenia kiełbasek. Oprócz tego na piechurów
czekały inne atrakcje: mogliśmy pobawić się na placu
zabaw, zagrać w dwa ognie lub w piłkę nożną. Było to
bardzo udane przedsięwzięcie – mile spędzony czas,
zabawa z kolegami i aktywność fizyczna. Zmęczeni, ale
zadowoleni i pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę
powrotną do Tychowa. Miłym akcentem i niespodzianką
na zakończenie rajdu były drobne upominki od
Nadleśnictwa Tychowo.
Kinga Kowalska

„Fotograficzne podróże po ojczyźnie
małej i dużej”
Niezwykły czas Zespołu Szkół w Dobrowie …
c.d. wypraw i fotografowania
„Wszystko wokół się zmienia, tylko jednego czas nie zmienił –
03.10.2015 r. odbył się rajd pieszy w miejscowości Słonino.
Trasa rajdu przebiegała duktami leśnymi w/w miejscowości oraz
malowniczymi zakątkami rzeki Chotli. Uczniowie po raz
kolejny s korzys tali z praktycznych w s kazów ek nt
fotografowania oraz treści edukacyjnych nt ochrony lasu, którą
przygotowali państwo Małgorzata i Dariusz Lenio. Jeden z
najmłodszych uczestników (Wojtek) znalazł poroże i upamiętnił
te znalezisko na zdjęciu. Przy okazji pozostali uczniowie
dowiedzieli się kiedy jeleń zrzuca poroże, jaka jest różnica
pomiędzy porożem a rogami. Na zdjęciach i wyprawie nie
zabrakło również grzybów. Poza pięknymi okazami kozaków i
maślaków były też szczególnie fotogeniczne muchomory.
Uczniowie otrzymali upominki od prowadzących zajęcia
warsztatowe. Piękna pogoda pozwoliła nie tylko na
fotografowanie, ale również na miłe spędzenie czasu przy
ognisku z kiełbaskami i napojami, które przygotowane były dla
uczestników przez pana sołtysa Grzegorza Sikorskiego oraz
pana Krzysztofa Ponikwia. Opiekę nad uczniami sprawowała
pani Katarzyna Jabłońska. M. Falana- autor

10.10.2015 r. pod opieką pani Moniki Falany odbył się rajd
pieszy po okolicach Zasp Wielkich. Ukryte zakątki tej
malowniczej miejscowości tj: stary poniemiecki cmentarz, staw
pośród lasu i piękne leśne dróżki były świetnymi obiektami do
fotografowania w ten sobotni, słoneczny, troszkę mroźny
poranek.
Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki zaproszonego gościa
(Burmistrza Tychowa - Roberta Falany), który jako fotograf
amator podzielił się wiedzą i przekazał uczestnikom cenne
wskazówki z zakresu fotografowania przyrody (krajobrazy,
ptaki itp.). Uczniowie mogli obejrzeć fototratwę i inne akcesoria
wykorzystywane podczas fotołowów.
Odzwierciedleniem tej wyprawy były piękne zdjęcia uczniów
prezentujące okazy runa leśnego, otaczający krajobraz i
zasuszone rośliny. Na zakończenie tych mile spędzonych chwil
uczniowie wraz z opiekunem wyprawy, zaproszonym gościem
oraz przybyłymi rodzicami spędzili czas przy ognisku z
kiełbaskami, napojami, słodkościami, które przygotowała pani
sołtys Anna Jankowska. Uczniowie otrzymali również od
prowadzących zajęcia drobne upominki (książki "Co kryje
natura?"). M. Periżok-Kowalczyk - autor

mianowicie magii tego miejsca, którego próg przekraczając ma się znów
kilkanaście lat...” Takimi słowami zwróciła się do Nauczycieli,
Pracowników, Uczniów, Absolwentów, Rodziców i Gości Pani Halina
Dziedzic, jedna z organizatorek piętnastych urodzin szkoły. Zespół Szkół
w Dobrowie przeżywa czas niezwykły – to jubileusz 15 – lecia
funkcjonowania placówki.
6 listopada 2015 r. odbyły się obchody piętnastolecia istnienia Zespołu
Szkół w Dobrowie w nowym obiekcie. Była to niepowtarzalna okazja do
przypomnienia historii i tradycji szkoły, podsumowania pracy i osiągnięć
od momentu jej założenia, ale również czas spotkań absolwentów i
wspominania szkolnych lat.
Uroczystość w części oficjalnej poprowadził przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego, Tomasz Kozera. Po wprowadzeniu flagi
Rzeczpospolitej Polskiej i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała
Pani Jolanta Pawlik, wieloletni Dyrektor Szkoły w Dobrowie. W swoim
wystąpieniu Pani Dyrektor w sposób szczególny powitała absolwentów:
„Jest mi niezmiernie miło, że wśród nas są przedstawiciele absolwentów,
bo to oni stanowią przede wszystkim o tożsamości szkoły.
Wychowankowie szkoły, którzy opuścili mury naszego gimnazjum niejednokrotnie napawali nas dumą i dzisiaj są najpiękniejszym
prezentem, jaki może otrzymać nauczyciel. Dziś patrząc na tych
mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi czujemy nie tylko
wzruszenie, ale i wartość naszej pracy. Mam nadzieję, że w dalszych
latach kolejne pokolenia młodych ludzi, nasi obecni – naprawdę
wspaniali i aktywni uczniowie oraz nauczyciele, będą sięgać po następne
sukcesy i podobnie jak nasze pokolenie, zostaną godnym
spadkobiercami tradycji szkoły”.
Na nasz jubileusz przybyło wielu zaproszonych gości; powitaliśmy Panią
Sekretarz gminy, Krystynę Dobrzańską, Panią Dyrektor Domu Kultury,
Lucynę Michalak, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie,
Katarzynę Kalbarczyk, Panią Dyrektor Przedszkola ,,Dębowa Chatka” w
Tychowie, Genowefę Kuczmerę, Proboszcza Parafii w Dobrowie,
księdza Rafała Stasiejkę. Po okolicznościowych przemówieniach
zaproszonych gości nastąpiło wręczenie prezentów i upominków od
wymienionych placówek.
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze
pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w
którym zostawiło się część życia. Pani Dziedzic zaprosiła do
wspólnego świętowania informując o przygotowanych atrakcjach,
które łączą przeszłość z teraźniejszością. Po czasach minionych
oprowadziła nas prezentacja multimedialna przygotowana przez Panią
K. Jabłońską, Wielu z nas mogło rozpoznać w trakcie oglądania
znajome twarze, nawet swoje … Wydarzenia z minionych lat
przypomniała wystawa fotograficzna wykonana przez Panią H.
Dziedzic. Mogliśmy przypomnieć sobie o naszych sportowych
osiągnięciach, gdyż Pan G. Giedrojć wyeksponował dyplomy i puchary
zdobyte w ciągu 15 lat. Bardzo estetyczną wystawę prezentującą
dyplomy i archiwalne kroniki przygotowały Panie K. Wardak i A.
Kisiel. Pani M. Niemiec wyszukała archiwalne artykuły dotyczące
naszej szkoły w ,,Tychowskich Wieściach” i wyeksponowała je na
wystawie. Mogliśmy zapoznać się z informacją dotyczącą losów
absolwentów, którą w gablocie uwidoczniła Pani M. Falana. Wiele
pozytywnych emocji wzbudziło tablo ,,Kiedyś uczniowie – dzisiaj
belfrowie” wykonane przez Panie K. Suchomską – Semenowicz i S.
Mulawę. Przez kilka kolejnych dni staraliśmy się rozpoznać dziecięce
twarze naszych dzisiejszych nauczycieli … Bawiliśmy się podczas

PASOWANIE NA UCZNIA

Składamy serdeczne podziękowania za
sfinansowanie poczęstunków i pomoc
w przygotowaniu ognisk pani A.
Jankowskiej, p. G. Sikorskiemu i p. K.
Ponikwia . Dziękujemy w imieniu uczniów za otrzymane
upominki od prowadzących pogadanki tematyczne. Dziękujemy
za poświęcony czas i dzielenie się wiedzą z zakresu fotografii.
***************************************************
Podsumowaniem tych dwóch rajdów pieszych, tym razem, była
wycieczka do Kołobrzegu, która odbyła się dla obu grup (Słonino i
Zaspy Wielkie) w dniu 17.10.2015 r.
W trakcie wyjazdu dodatkową opiekę nad uczestnikami
sprawowała licencjonowana pani przewodnik, która w bardzo
atrakcyjny sposób przekazała uczestnikom wycieczki wiedzę nt
historii solanki, latarni morskiej, pomnika Zaślubin Polski z
Morzem itp. Pomimo pochmurnej pogody uniknęliśmy deszczu i
mogliśmy delektować się walorami krajobrazowymi pięknego
nadmorskiego miasta Kołobrzeg. Ponadto dzięki uzyskanej
zgodzie na zwiedzanie okrętu Straży Granicznej mogliśmy
wjechać na teren wojskowy i obejrzeć to co nie jest powszechnie
dostępne. Okręt cieszył się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy
za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia panom: kmdr SG
Markowi Mosionkowi, kmdr SG Zbigniewowi
Banczerowskiemu, Komendantowi PSG Romanowi
Biernackiemu. Zapewniony był również ciepły posiłek, który
sfinansowany został ze środków w ramach projektu.
Efekty zajęć fotograficznych w plenerze z dwóch wypraw i
wyjazdu do Kołobrzegu oglądać można na portalu
społecznościowym Facebook FOTOGRAFICZNE PODRÓŻE
ZS. M. Falana- autor

Od wielu lat rokrocznie w kalendarzu wydarzeń z życia szkoły
planowane jest uroczyste Pasowanie na Ucznia. W tym roku odbyło
się ono 23 października. W tak ważnym dla pierwszoklasistów dniu do
szkoły przybyli ich rodzice, aby być świadkami tego wydarzenia w
życiu swoich dzieci. W ślubowaniu uczestniczył również zastępca
burmistrza, Pan Jacek Rudziński. Uroczystość miała miejsce w hollu
szkoły, a przyświecało jej hasło: „ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ
CZAS – UCZNIEM BĘDZIE KAŻDY Z NAS”. Uczniowie
zaprezentowali publiczności piękny program artystyczny, na który
składały się wiersze i piosenki. Pierwszoklasiści , w obecności
dyrektora szkoły – Jolanty Pawlik, wychowawczyni – Magdaleny
Niemiec, nauczycieli, rodziców oraz uczniów – złożyli uroczyste
ślubowanie, nad którym czuwał przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego, Tomek Kozera. On też prowadził całą uroczystość.

Z życia ZS Dobrowo

występu artystycznego przygotowanego przez Panie: M. Wiktorską,
E. Hołotę i A. Tokarską. Pan R. Dzinkowski w gablocie
wyeksponował wystawę fotograficzną ,,Reklama szkoły”. Na tę
okoliczność przygotowano specjalne, jubileuszowe wydanie
szkolnej gazetki uczniów AMATOR, nad którą pracowała nasza
polonistka, H. Dziedzic. Nie mogło w takiej chwili zabraknąć
okolicznościowej dekoracji; nad tą stroną pracowały Panie: M.
Periżok – Kowalczyk i M. Niemiec. Dla podkreślenia tego święta
zasadziliśmy 15 drzew; do tej czynności zaprosiliśmy rodziców z
każdej klasy, Panią Dyrektor, J. Pawlik, Panią G. Polek, Panią K.
Pańpuch przewodniczącą Rady Rodziców, Panią K. Dobrzańską.
Drzewka otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pana Marcina
Kłopotowskiego. Bardzo Panu za nie dziękujemy! Dziękujemy tez
Pani Niemiec za sprowadzenie ich do szkoły. Dzięki pomocy
rodziców mogliśmy delektować się kiełbaskami z grilla i pysznymi
wypiekami domowej roboty. Kochani rodzice, jak zawsze jesteście
niezawodni!
Uroczystość była doskonałą okazją do wspólnego zdjęcia, może
kiedyś będzie ono elementem kolejnej jubileuszowej wystawy … I
tak zakończyliśmy skromne wspólne świętowanie. Wiemy już, że
zebraliśmy pozytywne oceny. A kolejny jubileusz niedługo; za 2 lata
przypada 50 lecie istnienia szkoły w Dobrowie.
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: A. Tokarska
Pani Anna Abramciów w imieniu rodziców poprosiła dyrektora szkoły
o dokonanie aktu pasowania, po czym Pani Pawlik pasowała
pierwszoklasistów na uczniów przez dotknięcie ramienia każdego z
nich dużym, czerwonym ołówkiem. Pan Jacek Rudziński pogratulował
uczniom zaszczytnego statusu pierwszoklasistów, złożył życzenia
wychowawczyni i samym dzieciom, którym wręczył nieco przewrotny
prezent – ananas. Po ślubowaniu uczniowie otrzymali swój pierwszy
dokument – legitymację szkolną – oraz książeczki SKO z 5 zł wkładem
ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Tychowie, a także upominki,
ufundowane przez rodziców; były to kuferki obfitości ze słodyczami.
Od samorządu pierwszoklasiści otrzymali oprawki na dokumenty oraz
czekoladę. Pani Abramciów w imieniu rodziców podziękowała
wychowawczyni za wkład w przygotowanie uroczystości, wyraziła
nadzieję efektywnej współpracy i wręczyła Pani Niemiec wiązankę
kwiatów. 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
autor: Halina Dziedzic

WARTO POJECHAĆ DO LIPIA? TAK ! BYLIŚMY TAM PO RAZ KOLEJNY!
W dniach 27 i 28 października 2015 roku 36 uczniów klas
gimnazjalnych Zespołu Szkół w Dobrowie razem z opiekunami
pojechało do Lipia. W ciągu dwóch dni gimnazjaliści uczestniczyli w
warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Związek Miast i
Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie realizowanych w ramach projektu
"Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie
Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży". Celem
projektu jest edukacja dzieci i młodzieży z zakresu ochrony
różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez uczestnictwo w
warsztatach mających na celu aktywne kształtowanie postaw
ekologicznych. Podczas 16 godzin zajęciowych młodzież podnosiła
poziom świadomości ekologicznej i kształtowała postawy
ekologiczne. Uczniowie brali udział w warsztatach tematycznych
„Bioróżnorodność - co to jest i dlaczego zanika? Dlaczego wymierają
gatunki? Jak zmiany klimatu wpływają na różnorodność gatunkową i
przetrwanie gatunków? Jak bioróżnorodność utrzymuje nas przy
życiu?...” a także uczestniczyli w zajęciach „Fascynujący świat w skali
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mikro-zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów” oraz warsztatach
plenerowych „Śladybytowania zwierząt i ścieżki edukacyjne”. Pobyt
w Lipiu to nie tylko zajęcia warsztatowe. Uczestnicy brali udział w
zabawach twórczych i aktywizujących, mieli zaplanowany czas
wolny. Relaksem po intensywnie spędzonym dniu zajęć był wyjazd
na basen w Świdwinie, gdzie młodzież odpoczywała czynnie.
Drugiego dnia pobytu w Lipiu uczestniczyliśmy w zajęciach w
Ogrodach Hortulusa w Dobrzycy, gdzie pokazano nam możliwości
naprawy środowiska przyrodniczego zniszczonego na skutek
działania człowieka i przywrócenie bioróżnorodności na
zdewastowanym terenie. Młodzież zwiedzała przepiękne ogrody
tematyczne z przewodnikiem, a także „błądzila” w największym na
świecie labiryncie grabowym. Warsztaty były bardzo efektywnym
sposobem zgłębiania tematu bioróżnorodności, a także mile
spędzonym czasem w pięknym otoczeniu i wśród przyjaciół.
Tekst: Halina Dziedzic

Zdjęcia: Julia Baranowska

Z życia ZSP Tychowo

Święto Szkoły
Wiele ważnych, miłych i budujących słów pod adresem
Szkoły- pracy Nauczycieli, Dyrektora, Uczniów i ich
Rodziców usłyszeli podczas Święta Szkoły
zgromadzeni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
prof. J. Radomskiego w Tychowie.
Święto Szkoły, które w tym roku miało miejsce 9
listopada to święto łączące niezwykle ważne
wydarzenia- ślubowanie klas pierwszych i uroczyste
przyjęcie uczniów tych klas do grona społeczności
szkolnej, wspomnienie Patrona Szkoły-profesora Jana
Radomskiego oraz uczczenie Narodowego Święta
Niepodległościowego.
To właśnie Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty,
Pan Krzysztof Rembowski, podkreślił ważne miejsce
ZSP Tychowo wśród najlepszych szkół w regionie,
wskazując na wyróżniające wyniki edukacyjne Szkoły,
wysoką jakość kształcenia, znakomite wyniki sportowe,
mistrzowski tytuł dziewcząt w zawodach „Sprawni jak
żołnierze”, pielęgnowanie tradycji, a co za tym idzieogromną pracę wychowawczą Nauczycieli i Dyrektora
Szkoły. Wiele słów uznania wypowiedzianych zostało
przez znamienitych Gości licznie i ,jak sami
podkreślali, chętnie przybyłych na uroczystość- pana
Tomasza Hyndę Starostę Białogardzkiego, bryg. mgr inż.
Jacka Szpuntowicza Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, ppłk SG
Tomasza Sieka Kierownika Zespołu Służby Granicznej
Zakładu Ogólnozawodowego Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego w Koszalinie, mjr Rafała Rudnika Szefa
Sekcji Operacyjnej Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
im. Romualda Traugutta w Koszalinie, pani Krystynę
Dobrzańską Sekretarza Gminy Tychowo, pan Andrzeja
Kozłowskiego Dyrektora Gimnazjum w Tychowie.
Z zaproszenia zechcieli skorzystać także insp. Piotr
Krakowski Komendant Powiatowy Policji w
Białogardzie, mjr SG Tomasz Juszkiewicz Komendant
Kursu Zespołu Służby Granicznej Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego w Koszalinie, mjr Janusz Wiśniewski
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie
Oddział Zewnętrzny w Dobrowie, mjr Mirosław Lorenc
reprezentujący Dowódcę 21 Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Świdwinie, asp. Zbigniew Walasek
Kierownik Posterunku Policji w Tychowie, pan Krzysztof
Ćwiertnia Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół
Lotniska Wojskowego Świdwin, Pani Ewa Popławska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i
Promocji Starostwa Powiatowego w Białogardzie, pani

Joanna Gadomska inspektor ds. Kultury, kultury fizycznej i
turystyki Starostwa Powiatowego w Białogardzie, pani
Małgorzata Mierzejewska Podinspektor ds. Kultury Starostwa
Powiatowego w Białogardzie, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych
szkół oraz reprezentantki nowo powołanej Rady Rodziców:
Pani Renata Majkowska - Przewodnicząca Rady oraz pani

Załącznik do Zarządzenia nr 156/15 Burmistrza Tychowa z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu
i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

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. 2010, Nr.102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonego następujące
nieruchomości:

Zgodnie z zapisami § 12ust. 2 pkt 2uchwały nr LIII/359/10 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata luba na czas
nieoznaczony w przypadku gdy w okresie wywieszenia wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia lub w terminie 3 dni roboczych
po tym okresie zostanie złożony tylko jeden wniosek o dzierżawę rada wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu bądź dzierżawy bez przetargu.
Załącznik do Zarządzenia nr 156/15 Burmistrza Tychowa z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu
i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

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. 2010, Nr.102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujące nieruchomości:

Małgorzata Gaweł – Skarbnik Rady.
Jak co roku przysłowiową wisienką na torcie był występ
Orkiestry Wojskowej z Koszalina pod kierunkiem
Tamburmajora st. chor. Tomasza Zajączkowskiego oraz
przygotowana przez st.chor. Jarosława Marcisza prezentacja
sztuk walki w wykonaniu uczniów ZSP Tychowo. Po części
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oficjalnej odbyły się tradycyjne otrzęsiny.
W obchodach Święta Szkoły wzięły udział całe Rodziny
pierwszoklasistów, które nie kryły głębokiego wzruszenia!
Wszystkim Obecnym dziękujemy za udział w
uroczystościach Święta Szkoły!!!
Autor: Anna Doroń

Udzielanie pierwszej pomocy

JAKIE ODPADY ODDAJEMY DO PSZOK?

Często po jakimś zdarzeniu, życie człowieka
„wisi na włosku”. To czy zostanie uratowane
zależy przede wszystkim od naszej wiedzy i
umiejętności. Wszyscy słyszeliśmy o
pierwszej pomocy. Ale tak naprawdę co to jest
ta pierwsza pomoc?
Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiemy
szybkie, zorganizowane działanie prowadzone
przez osoby z otoczenia ofiary
nieszczęśliwego wypadku. Sprawne i w miarę
kompetentne działanie przy udzielaniu
pierwszej pomocy ma bardzo często
decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów
leczenia przez fachowy personel medyczny –
często decyduje o życiu osoby poszkodowanej.
Pierwszej pomocy zwykle udziela się na
miejscu wypadku. .
Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy są następujące: świadoma ocena zdarzenia, podjęcie działań
zgodnych z oceną zdarzenia, jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, sprawdzenie
tętna, sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych, ocena stanu przytomności, ustalenie rodzaju
urazu, zabezpieczenie chorego przed możliwością odniesienia dodatkowego urazu lub innego zagrożenia,
wezwanie fachowej pomocy. Tak wygląda teoria, ale jak to wykonać w praktyce.
Aby nabyć takie umiejętności TZD Białogard współpracy z KRUS Koszalin, Państwową Inspekcją Pracy, oraz
OSP Tychowo zorganizował 3.11.2015r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tychowie szkolenie z
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia zapoznali się teoretycznie jak udzielić pierwszej
pomocy poszkodowanemu, oraz ćwiczyli praktycznie udzielania pierwszej pomocy na specjalnych
manekinach. L.Balewski

SPIS ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE TYCHOWO.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 z późni.zm.), dotyczącymi prowadzenia przez Gminę
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni
ścieków, właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, proszeni są o
złożenie w terminie do 31 grudnia 2015 r., za pośrednictwem właściwych dla sołectwa sołtysów lub
bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 17, wypełnionego druku ankiety
zgodnego z zamieszczonym wzorem.
Więcej informacji o prowadzonym spisie oraz nieruchomościach, których właściciele powinni złożyć ankiety
można uzyskać u sołtysów lub w Urzędzie Miejskim w Tychowie w pok. nr 20 lub telefonicznie pod nr 94 316 02
76.
Druki ankiety są do odebrania u sołtysów lub w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 17 w
pokoju nr 20. K.Piecuch

Podatki 2016 rok
W związku z wymiarem podatków na 2016 rok organ
podatkowy informuje, iż w decyzjach wymiarowych i
nakazach płatniczych na łączne zobowiązanie pieniężne
wykazywana będzie informacja o nadpłatach i
zaległościach podatkowych na dzień 31 grudnia 2015
roku, wiąże się to z tym, że wymiar podatków na dany
rok (obecnie 2016) naliczany jest zawsze na dzień 1
stycznia danego roku podatkowego, dlatego też zapłata
zaległości po dniu 1 s t y c z n i a 2 0 1 6 roku nie
będzie widoczna w decyzjach podatkowych.
Burmistrz Tychowa informuje, iż ustawodawca w
ustawach dotyczących podatków lokalnych wprowadził
zapis: „w przypadku gdy kwota podatku nie
przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w
terminie płatności I raty” i obowiązywać będzie od 01
stycznia 2016 roku.
Przy dokonywaniu wpłat podatków, przy nazwisku bądź
na odwrotnej stronie kwitu proszę o wpisywanie n u m e

r u ewidencyjnego podatnika (jest on na każdej
decyzji wymiarowej), który to numer odpowiada
indeksowi podatnika w programie komputerowym.
Jeżeli podatnik posiada więcej niż jedną decyzję lub
nakaz płatniczy, przy dokonywaniu wpłaty należy
wypisać wszystkie numery ewidencyjne podatnika
składające się na tę wpłatę, gdyż ma to wpływ na
prawidłowe księgowanie wpłat na danego podatnika.
Nadmienia się, iż po otrzymaniu decyzji podatkowej bądź
nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne
podatki należy wpłacać w terminach wykazanych w
wyżej wymienionych dokumentach b e z w e z w a n i a
u inkasenta (sołtys), na rachunek Gmina Tychowo Bank Spółdzielczy w Białogardzie, Oddział w
Tychowie Nr 83 8562 0007 0050 0050 2000 0020 lub w
punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim Tychowo
(parter) w godz. od 7.30 do 15.00 (poniedziałek,
wtorek, środa i piątek) oraz od 7.30 do 15.30
(czwartek).
Sporządziła:
Inspektor UM Tychowo Agnieszka Jackowska

Przypominamy mieszkańcom, że od dwóch lat na terenie gminy Tychowo funkcjonuje punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pszok), który usytuowany jest przy ulicy Bobolickiej
12a w Tychowie. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny jest w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Tychowie tj. poniedziałek-środa w godzinach 7.30 -15.30, w czwartek
w godzinach 7,30 – 16.00 i w piątek w godzinach 7.30 – 15.00.
Do pszok właściciele nieruchomości mogą przekazywać zebrane selektywnie odpady frakcji:
chemikalia (resztki farb i opakowania po farbach, lakiery, rozpuszczalniki, chemię gospodarczą
itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w tym sprzęt AGD i
RTV), odpady wielkogabarytowe (w tym meble), zużyte opony i dętki a także odpady remontowobudowlane i rozbiórkowe. Dodatkowo mieszkańcy mogą deponować w pszok selektywnie
zebrane „u źródła” odpady frakcji, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania z
tworzyw sztucznych, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe, metale oraz
odpady zielone (w tym odpady z ogrodów i ogródków itp.). Odpady należy deponować do
pojemników lub kontenerów oznakowanych odpowiednią nazwą frakcji lub kolorem.
Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w gminie Tychowo zasadami odpady wrzucamy do
worków i pojemników oznaczonych właściwą nazwą lub kolorem:
niebieskim - papier i tektura,
żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania
wielomateriałowe (kartony po mleku, kartony po napojach itp.),
zielony – szkło i opakowania szklane,
pomarańczowy – metale,
brązowy – odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, odpady zielone).
Do pszok właściciele nieruchomości mogą przekazywać zebrane selektywnie odpady frakcji:
chemikalia (resztki farb i opakowania po farbach, lakiery, rozpuszczalniki, chemię gospodarczą
itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w tym sprzęt AGD i
RTV), odpady wielkogabarytowe (w tym meble), zużyte opony i dętki a także odpady remontowobudowlane i rozbiórkowe. Dodatkowo mieszkańcy mogą deponować w pszok selektywnie
zebrane „u źródła” odpady frakcji, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania z
tworzyw sztucznych, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe, metale oraz
odpady zielone (w tym odpady z ogrodów i ogródków itp.). Odpady należy deponować do
pojemników lub kontenerów oznakowanych odpowiednią nazwą frakcji lub kolorem.
Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w gminie Tychowo zasadami odpady wrzucamy do
worków i pojemników oznaczonych właściwą nazwą lub kolorem:
niebieskim - papier i tektura,
żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania
wielomateriałowe (kartony po mleku, kartony po napojach itp.),
zielony – szkło i opakowania szklane,
pomarańczowy – metale,
brązowy – odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, odpady zielone).
K.Piecuch

Znaleziono okulary
W Urzędzie Miejskim w Tychowie pozostawiono okulary.
Po odbiór zguby właściciel proszony jest do sekretariatu
tutejszego urzędu. Renata Bosak-Szewczyk

Zgubiono legitymację
szkolną o nr 4165/13/14

„NIE” DLA CZADU!
W związku z zakupem przez OSP Tychowo detektora
służącego do pomiaru stężeń gazów, strażacy w
ramach prewencji przystąpią do BEZPŁATNEGO
pomiaru stężenia tlenku węgla w mieszkaniach
mieszkańców. Tlenek węgla potocznie zwany czadem,
jest gazem silnie trującym, bezbarwnymi bezwonnym,
nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo
się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne
źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to
kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe
lub olejowe i kuchnie gazowe. 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. Może to wynikać z
braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do
urządzenia, w którym następuje spalanie albo z
powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji
palnika gazowego, a także przedwczesnego
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też
zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego
lub uszkodzonego połączenia między kominami i
piecami.
Toksyczne działanie to łączenie tlenku węgla trwale z
ponad 80 % hemoglobiny, co sprawia, że tylko
niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z
tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla
ludzkiego organizmu. Nadmiar

Karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie
organizmu.
Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla
może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty,
zapadniecie w śpiączkę a nawet zgon. Ważna jest także
ekspozycja tlenku węgla w czasie.
Najwyższe dopuszczalne stężenia tlenku węgla:
NDS
30 mg/m3
26 ppm
NDS Chwilowe 180 mg/m3 158 ppm
Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba
przebywająca w środowisku nim skażonym.
W przypadku stwierdzenia przez strażaków
stężenia wyższego niż 26 ppm strażacy wystawią
tymczasowy zakaz użytkowania przewodu
kominowego do czasu kontroli przez kominiarza.
Badania odbędą się w terminach:
04.12.2015 w godzinach 16.00 - 19.00
12.12.2015 w godzinach 12.00 - 16.00
Zapisy na bezpłatne badanie stężenia tlenku węgla pod
numerami:
dh Konrad Adler
+48 788 567 725
dh Mirosław Korzeniowski +48 533 894 097
dh Mieczysław Chwała
+48 601 199 465
autorzy: Konrad Adler, Mirosław Korzeniowski,
Mieczysław Chwała

8

KRS 0000323321

KOMUNIKAT NR 11
z 16-11-2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 19-10-2015 r.
do 16-11-2015 r. na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 7 wpłat indywidualnych (1 z Wrocławia)
725,00 zł
2. Składki członkowskie
60,00 zł
3. Kwesty
- 8.002,94 zł
Razem wpływy
- 8.787,94 zł
Stan konta na 16-11-2015 r.

- 25.036,55 zł

wydano na remont
koszty Stowarzyszenia od 2008 r.

- 590.000,00 zł
8.750,00 zł

Razem zebrano od 2008 r.

- 623.786,55 zł

Przewodniczący Stowarzyszenia - mgr inż. Bronisław Gajewski

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

