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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Tychowo
Na pełen tajemnicy i radości czas przeżywania
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzymy aby nadzieja i wiara zagościły w naszych domach
i towarzyszyły nam każdego dnia, pozwalając realizować
osobiste i zawodowe zamierzenia,
Przynosząc dużo szczęścia i pogody ducha
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją
do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku.
Paweł Kowalski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Falana
Burmistrz Tychowa

Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Tychowie
13 marca br. w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie odbyło się
spotkanie z okazji przypadającego w dniu 11
marca Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa.
Na zaproszenie Burmistrza Tychowa Roberta
Falany w uroczystości uczestniczyli Sołtysi
z gminy Białogard oraz gminy Tychowo jak
również Starosta Białogardzki Tomasz
Hynda, Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Budzyła, Wicestarosta Piotr
Pakuszto, Burmistrz Miasta Białogard
Krzysztof Bagiński, Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński, Zastępca Burmistrza
Gminy Karlino Piotr Woś, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski,
Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński,
Sekretarz Gminy Tychowo Krystyna
Dobrzańska oraz Zastępca Dyrektora Aresztu
Śledczego w Dobrowie mjr Janusz
Wiśniewski i Kierownik Posterunku Policji w
Tychowie Zbigniew Walasek.
Burmistrz Tychowa Robert Falana powitał
wszystkich Sołtysów oraz przybyłych gości.
Po czym Wójt Gminy Białogard w
podziękowaniu za dotychczasową pracę
i osiągnięcia wręczył ufundowane przez
Gminę Białogard statuetki Sołtysom z terenu
gminy Białogard. Natomiast kolejnymi
uhonorowanymi sołtysami byli Sołtysi z
terenu Gminy Tychowo, którym statuetki
wręczył Burmistrz Tychowa. Przedstawiono
również prezentację o Sołectwach i Sołtysach
gminy Tychowo. W trakcie spotkania wiele
uwagi poświęcono roli Sołtysa w życiu
lokalnej społeczności oraz jego udziału w
realizacji zadań powierzonych samorządom
gminnym.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły
między innymi zespoły: Klub Tańca Omen
Formacja Disco z Tychowa, Klub Tańca
Omen Formacja Show Dance (taniec
towarzyski, taniec hiszpański) z Połczyna
Zdroju, Zespół „Dobrowianki”, „Radość” a
także soliści Aleksandra Sokół, Wiktoria
Wieliczko, Nikola Jóźwiak, Paulina
Dudzińska, Klaudia Barska.

Dzień Kobiet
6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tychowie odbył się okolicznościowy koncert
z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet”.
Pan Burmistrz Tychowa Robert Falana złożył
wszystkim Paniom z okazji zbliżającego się
Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzeniawyrażając swój szacunek i uznanie.
Zaproszone Panie wysłuchały koncertu
w wykonaniu grupy Talisman. Na zakończenie
każda z Pań otrzymała symboliczny kwiatek.
W koncercie wzięło udział ok. 400 kobiet
z terenu gminy Tychowo.
Fot. Marcin Matejko
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Rozmowa z pełniącym
obowiązki komendanta
Straży Miejskiej
w Tychowie Panem
Mirosławem Puckiem.

Panie komendancie, czy straż
miejska jest potrzebna
mieszkańcom?
Komendant: Oczywiście, że tak. Straż
Miejska jest umundurowaną formacją
samorządową powoływaną zgodnie z
Ustawą o strażach gminnych głównie w
celu ochrony spokoju i porządku
publicznego oraz poprawy
bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
Straż pełni służebną rolę wobec
mieszkańców oraz podejmuje m.in.
działania profilaktyczne mające na celu
informowanie mieszkańców o
zagrożeniach oraz zapobieganie
patologiom. Straż Miejska realizuje
nieco inne zadania niż Policja, strzeże
porządku i ładu.
A jak Pan widzi funkcjonowanie
naszej straży?
Komendant: Straż miejska realizuje
swoje zadania na podstawie
konkretnych, wielu aktów prawnych, do
których trzeba się stosować. Jednak
przede wszystkim zależy mi na tym, aby
kierowana przeze mnie straż miejska
była pozytywnie postrzegana przez
społeczeństwo i inne służby. Będę dążył
do tego by każdy mieszkaniec Miasta i
Gminy Tychowo mógł liczyć na naszą
pomoc oraz ją otrzymać w sytuacji kiedy
będzie jej potrzebował oraz żeby każdy z
nas mógł czuć się jeszcze bardziej
bezpiecznie. Na pewno będziemy
starannie egzekwować szczególnie
przepisy ustawy o odpadach, o ochronie
przyrody, o ochronie zwierząt i o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, chcemy też poskramiać
temperament niektórych piratów
drogowych. Będziemy ściśle
współpracować z policją poprzez
wspólne patrole i realizowanie zadań.
Co jest Pana priorytetem?
Komendant: Jednym z moich
priorytetów jest to, abyśmy byli bardziej
„widoczni” na ulicach, żeby nasi
mieszkańcy nabrali przekonania, że
mogą na nas liczyć kiedy będą
potrzebowali pomocy, wsparcia czy
porady. Ponadto będą częste patrole
przy szkołach na terenie naszej Gminy
oraz przy przedszkolu pod kątem
bezpiecznej drogi do i z ww jednostek.
Planujemy również spotkania z
młodzieżą szkolną i dziećmi z
przedszkola z prelekcją o bezpiecznym
zachowaniu na drodze i podczas
wypoczynku.
Rozmowę przeprowadziła: M.Broda
W następnym wydaniu Wieści
Tychowskich ukaże się wywiad
z nowo wybraną dyrektor GOK
w Tychowie panią Lucyną Michalak

STRAŻ MIEJSKA W TYCHOWIE
PRZYPOMINA:
W związku z
l i c z n y m i
zgłoszeniami
mieszkańców
dotyczącymi
biegających bez opieki psów na terenie
Gminy Tychowo STRAŻ MIEJSKA apeluje
do wszystkich właścicieli oraz opiekunów
tych zwierząt o zachowanie wszelkich
środków ostrożności przy ich utrzymaniu.
1. Osoby będące właścicielami lub
opiekunami psów są zobowiązane do
sprawowania nad nimi właściwej opieki.
Pies powinien znajdować się w
pomieszczeniu zamkniętym bądź na
terenie w taki sposób zabezpieczonym,
aby uniemożliwiało to samodzielne
przedostanie się zwierzęcia poza teren
nieruchomości.
2. Na tereny użytku publicznego psy mogą
być wyprowadzane tylko na smyczy.
3. Zabrania się wprowadzania psów na

teren placów zabaw i piaskownic dla
dzieci.
4. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi
dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
zielonych w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem; zapis nie dotyczy psów raz
uznanych za agresywne.
5.Natychmiastowe usuwanie przez
właścicieli zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i terenach przeznaczonych do
użytku publicznego: zapis nie dotyczy
osób niewidomych.
Jakie grożą sankcje?
Art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach - Kto nie wykonuje
obowiązków określonych w uchwale,
podlega karze grzywny od 20 do 500 zł.
Ponadto Kodeks wykroczeń
przewiduje:

Art. 78 k.w. Kto przez drażnienie lub
płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że
staje się niebezpieczne, Podlega karze
grzywny w wysokości od 250 do 500 zł.
Art.77 k.w. kto nie zachowuje środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
podlega karze grzywny od 50 do 250 zł.
Art.85 ust 1a. Kto uchyla się od
obowiązku ochronnego szczepienia psów
przeciwko wściekliźnie, a w przypadku
wprowadzenia obowiązku ochronnego
szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie
– od tego obowiązku – podlega karze
grzywny od 20 do 500zł.
OBOWIĄZEK
SZCZEPIENIA
PSÓW
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt w art. 56 ust. 1 nakłada
obowiązek na właścicieli psów (powyżej 3
miesiąca życia) ochronnego szczepienia
ich przeciwko wściekliźnie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Tychowa ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tychowo
1. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 117/30 położoną w
obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo
1
Lp.

2
Położenie
nieruchomości

3
Opis
nieruchomości

1.

Obręb 0001 miasto
Tychowo. Działka
nr 117/30 o
powierzchni
0,0226 ha.
KW nr 1522

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
Opisana w
ewidencji
gruntów jako RV

4
Przeznaczenie
nieruchomości

Teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z usługami.

5
Wywoławcza
wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawy
wyrażony w dt
pszenicy
162,72 zł

6
Wysokość
wadium [zł]

20,00

7
Termin
przetargu:

29 kwietnia
2015 r. godz.
10.00

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie
wydzierżawione na okres 3 lat.
3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
4. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej.
5. Czynsz dzierżawny podlega aktualizacji.
6. Z warunkami przetargu można zapoznać się do dnia 24 kwietnia
2015 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie, w godz. 8.00 – 15.00 w
pokoju nr 17
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r. wpłacenie wadium,
- złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Tychowo w terminie
do 24 kwietnia 2015 r. do godz. 1430
8. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków
przetargu znajdują się na stronie internetowej bip.tychowo.pl

Cztery projekty z terenu Gminy Tychowo otrzymały
dofinansowanie z PO RYBY
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka z Sarbinowa przeprowadziła konkurs na działania aktywizujące dla
mieszkańców gmin członkowskich. O wsparcie ubiegać się mogły: stowarzyszenia, fundacje, kluby
sportowe, grupy nieformalne (min. 5 osób zamieszkałych na obszarze działania MLGR (w której
imieniu występują 2 osoby pełnoletnie) np. koła gospodyń wiejskich), rady sołeckie z terenu działania
MLGR tj. gmin Mielno, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Karlino, Białogard, Tychowo, Połczyn – Zdrój.
Z terenu gminy Tychowo do Stowarzyszenia wpłynęło siedem wniosków.
Najwyżej oceniono i przyznano dofinansowanie czterem projektom tj.:
- Grupa nieformalna Pedagogów z Dobrowa na projekt pn: „Gdy odjedzie ostatni autobus”
- Ochotnicza Straż Pożarna z Tychowa na projekt pn: „Szkolenie z pierwszej pomocy”
- Sołectwo Dobrowo na projekt pn: „Cykl szkoleń aktywizujących mieszkańców sołectwa Dobrowo”.
- Zespół Ludowy „Dobrowianki” na projekt pn: „Piknik ludowy w Dobrowie”
Aktualnie grupy podpisują umowy z Zarządem MIGR. Realizacja projektów rozpoczyna się już od
marca 2015 r. a trwać będzie do czerwca br.
Gratulujemy Wnioskodawcom ciekawych pomysłów i życzymy powodzenia i wytrwałości przy
realizacji projektów.
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Z życia Przedszkola
„DĘBOWA CHATKA”
23.02.2015 r. po raz pierwszy w naszym
przedszkolu został zorganizowany „Dzień talentu”.
Do udziału zgłosiło się 23 dzieci z każdej grupy
wiekowej. W tym dniu przedszkolaki
zaprezentowały swoje umiejętności, pasje i
zainteresowania. Dzieci zachwyciły różnorodnością
występów – recytowały wiersze, śpiewały piosenki,
tańczyły, grały na instrumentach oraz wykonywały
prace plastyczne. Dla małych artystów było to
ogromne przeżycie, jednak wsparcie jakie
otrzymały od swoich koleżanek i kolegów pozwoliło
przezwyciężyć tremę przed publicznym występem.
Każdy z uczestników został nagrodzony gromkimi
brawami, wszyscy czuli się zwycięzcami. Dzieci za
udział otrzymały dyplom oraz słodki upominek. Ten
dzień na zawsze zostanie wpisany do kalendarza
naszych imprez przedszkolnych.
13.03.2015r. w przedszkolu w starszych grupach
wiekowych przeprowadzono „mistrzostwa w grach
edukacyjnych”. Dzieci wykazały się wszechstronną
wiedzą i umiejętnościami. Do zabawy
wykorzystaliśmy tablicę interaktywną, na której
dzieci ćwiczyły pamięć (memory), liczenie,
utrwalały cyfry. Przedszkolaki uczyły się zdrowej
rywalizacji oraz wyrabiały w sobie cierpliwość
oczekując na swoją kolej. Zabawa dostarczyła
uczestnikom dużo emocji.
redagowała mgr Iwona Wiśniewska
Dyrektor Gminnego Przedszkola „Dębowa
Chatka” w Tychowie przypomina, że trwają
zapisy na rok szkolny 2015/2016. Dzieci z
rocznika 2010 mają obowiązek realizacji
rocznego przygotowania.

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Zespół Szkół w Dobrowie
GDY ODJEDZIE OSTATNI
AUTOBUS

Psia miłość…
We wtorek, 3 marca 2015 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie mieli
możliwość obejrzenia spektaklu „Pacan - historia o miłości”. Widowisko udostępnione zostało w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie.
Spektakl grany był we Wrocławskim Teatrze Lalek. Uczniowie klas III-VI mogli go oglądać dzięki transmisji
na żywo w ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół. Tekst przedstawienia został napisany przez Marię
Wojtyszko, a wyreżyserował go Jakub Krofta.
Pies Pacan uciekł z domu w poszukiwaniu swojego pana. Zraniony w łapę, trafił do weterynarza, następnie
do schroniska. Poznał tam wspaniałych przyjaciół i swoją wielką miłość. Byli bardzo szczęśliwi i wkrótce
okazało się, że Pacan zostanie tatą. Jego świat całkowicie się zmienił. Gdy szczenięta przyszły na świat,
przybył do schroniska dawny właściciel Pacana – Marcin i zabrał ich wszystkich do dawnego domu.
Wspaniałe zakończenie! Pies w końcu znalazł właściciela. Ta sztuka bardzo podobała się dzieciom, z uwagą i
zainteresowaniem śledziły losy głównego bohatera.
Renata Chwała

Pod takim tytułem w Zespole Szkół w Dobrowie będzie
realizowany projekt, który uzyskał wysoką lokatę w
konkursie "Działania aktywizujące" 2015r. Jego
opracowaniem zajęły się Panie: M. Periżok - Kowalczyk. M.
Niemiec i K. Jabłońska. Zakłada uruchomienie
bezpłatnych dla rodziców dodatkowych zajęć dla dzieci
klas I-III SP, uczniów z klas IV-VI i młodzieży gimnazjalnej
z Dobrowa. Przykładowa tematyka to:„Niebieska planeta kurs na Bałtyk”(charakterystyka ogólna); „Kartka z nad
Bałtyku” (położenie i cechy geograficzne); „Mała złota
rybka”- słów kilka o mieszkańcach Bałtyku; „Ludzie morza
- trudy pracy rybaka”; „Wśród morskich fal”- flora
nadmorska;
Projekt opiera się na pracy wolontariackiej nauczycieli.
Podczas realizacji przedsięwzięcia podopieczni będą
wykonywać prace plastyczne i doskonalić umiejętności
wokalne. W ramach projektu organizatorki planują
wspólny wyjazd do przystani rybackiej nad morzem (koszty
transportu w ramach wkładu własnego). Nad morzem
wspólnie z dziećmi zostaną wykonane prace plastyczne nt.
otaczającej nas przyrody. Uczestnicy porozmawiają z
rybakami o ich pasjonującej pracy. Na koniec planowany
jest wspólny obiad rybny. Po powrocie (01.06.2015r.)
zostanie zorganizowana wystawa z wcześniej
przygotowanych prac oraz koncert tematycznie powiązany
z tematyką morską. Już dziś zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Do współpracy zaprosiliśmy lokalny Zespół Ludowy
„Dobrowianki”- oraz Zakład Przetwórstwa Rybnego
„Pommernfisch” z Tychowa.
Dzięki przedsięwzięciu
młodzi ludzie
udoskonalą
podstawowe umiejętności, niezbędne w XXI wieku:
efektowne zagospodarowanie swojego czasu, planowanie
działań, umiejętność publicznych wystąpień, racjonalną
samoocenę, nawiązywanie poprawnych kontaktów
interpersonalnych. Sponsorem jest Mieleńska Lokalna
Grupa Rybacka z Sarbinowa.
M. Periżok - Kowalczyk.
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SZKOLENIE Z MIKRODOTACJI

Zespół Szkół w Dobrowie

18 marca w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tychowie odbyło się spotkanie
animacyjno – informacyjne, które przeprowadziła Koszalińska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A w sprawie udzielania mikrograntów pn. MIKRODOTACJE.
W szkoleniu uczestniczyli sołtysi z terenu gminy Tychowo, organizacje pozarządowe
oraz osoby, które planują pozyskać środki na działania aktywizujące jako grupy
nieformalne.
W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogą aplikować o
mikrogranty w wysokości do 5000 zł:
• młode organizacje pozarządowe (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie), które posiadają siedzibę na terenie województwa
zachodniopomorskiego; prowadzą działania na terenie województwa
zachodniopomorskiego; są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o mikrodotację, posiadają kwotę przychodów organizacji lub podmiotu za
okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia
organizacji jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł.
• grupy nieformalne - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa
zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze
pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.
• grupy samopomocowe - dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie
skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego
członków.

LIPIE - WIZYTA DRUGA
20 i 21 lutego br. uczniowie klas III SP oraz IV i VI wzięli udział w warsztatach
edukacyjnych realizowanych w ramach projektu ,,Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych na terenie ZMiODP oraz gmin sąsiednich” w Lipiu.
Celem warsztatów było m.in. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i
kształtowanie postaw ekologicznych dzieci w zakresie prawidłowej gospodarki
odpadami. Dzieci wzięły udział w zajęciach laboratoryjnych, gdzie uczyły się
metod określania zanieczyszczeń obserwując własnoręcznie przygotowane
preparaty pod mikroskopem.
Atrakcyjną formą zajęć okazało się ,,Wiedzowe Koło Fortuny” i przygotowanie
doświadczenia ,,Czy jest szansa na ocalenie przed zbiciem jajka zrzuconego z
dachu?”Drugiego dnia dzieci wzięły udział w wyjeździe do składowiska odpadów
w Szczecinku, gdzie dowiedziały się jak przetworzyć śmieci w energię elektryczną
oraz do Parku Owadów ,,Owadogigant” w Lubnicy.
Na pamiątkę udziału w warsztatach dzieci otrzymały kolorowe koszulki.
Uczniowie zgodnie stwierdzili, że udział w przedsięwzięciu był dla nich wspaniałą
przygodą i bardzo chętnie wezmą udział w następnej imprezie tego typu.
Dyrektor ZS Dobrowo

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie
internetowej KARR http://mikrodotacje-mil.karrsa.pl/

Wspólnie Głosujemy na Plac Zabaw z firmą NIVEA
Firma NIVEA w tym roku zaprasza do kolejnej akcji, której celem jest wybudowanie
niepowtarzalnych „Podwórek NIVEA” w 40 lokalizacjach w całej Polsce. Będą to
Rodzinne Miejsca Zabaw, w których rodzice i dzieci mogą wspólnie spędzić czas w
aktywny sposób.
GMINA TYCHOWO zgłosiła lokalizację w MOTARZYNIE a Spółdzielnia
Mieszkaniowa zgłosiła działkę przy UL. KOCHANOWSKIEGO W TYCHOWIE.
To wyjątkowe Rodzinne Miejsce Zabaw stanie w lokalizacjach, które zbiorą najwięcej
Naszych głosów!!!. Od Ciebie zależy,
gdzie powstanie RODZINNE MIEJSCE
ZABAW
GŁOSOWANIE ROZPOCZYNA SIĘ już 1
kwietnia a trwać będzie do końca Maja
2015 r.
Każdego dnia będzie można oddać jeden
głos, głosując poprzez stronę internetową
www.nivea.pl/podworko
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Z życia sołectw

Dzień Kobiet w Pobadzu
Dzień kobiet jest obecnie oficjalnym świętem. Mężczyźni
wręczają wówczas wszystkim kobietom kwiaty i drobne
podarunki.
7 marca b/r na świetlicy w Pobądzu odbyło się spotkanie z
okazji Święta Kobiet. Przybyła liczna grupa pań z naszego
sołectwa. Zaszczycili nas również swoją obecnością
zaproszeni goście: Dyrektor GOK Pani Lucyna Michalak,
Burmistrz Pan Robert Falana i Zastępca burmistrza Pan
Jacek Rudziński, którzy obdarowali nas symbolicznym
kwiatkiem. Pani Sołtys złożyła życzenia wszystkim
przybyłym paniom, po czym zaprosiła na wspólny
poczęstunek : kawę, herbatę, tort i inne smakołyki.
Spotkanie upłynęło w rodzinnej atmosferze. Każda z kobiet
opuściła spotkanie z kwiatkiem i drobnym upominkiem.
Dzień wcześniej kobiety z sołectwa wybrały się na koncert,
który odbył się w sali kinowej GOK. Wszystkie świetnie się
bawiły wspólnie z zespołem TALISMAN. Dziękujemy za
kwiatki, sponsorowi za catering i tort, a paniom z sołectwa
za pyszne wypieki.

Składamy ogromne podziękowanie dla Pana
Bogdana Brzozowskiego i Pana Stefana
Hojnora za wszelkie prace włożone na rzecz
budowy budynku świetlicy oraz opiekę nad
świetlicą wiejską przy Remizie OSP
w Osówku.
Sołtys i Rada Sołecka Wicewo

Dziękuję za oddane głosy
oraz za okazane zaufanie
podczas wyborów
na Sołtysa Sołectwa
Wicewo,
liczę na dalszą współpracę
na rzecz Naszego Sołectwa.
Anna Sokołowska
Sołtys Sołectwa Wicewo

WYBORY
SOŁECKIE
W WICEWIE
9 marca 2015 roku w Osówku odbyło się wiejskie
zebranie Sołectwa Wicewo. Celem spotkania był wybór
Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Tychowie - Burmistrz Tychowa Pan Robert
Falana oraz mieszkańcy wsi Wicewo, Osówko, Trzebiec i
Sławomierz.
W wyniku tajnego głosowania licznie zebrani mieszkańcy
(60 osób) wybrali na sołtysa Panią Annę Sokołowską,
która wygrała z Panem Albinem Grzegolec (54 do 6). Do
Rady Sołeckiej wybrano Panią Annę Benke, Panią Iwonę
Małachowską oraz Panią Renatę Bosak-Szewczyk.
Nowo wybranej Sołtys Pani Annie Sokołowskiej oraz
Radzie Sołeckiej gratulujemy oraz życzymy owocnej
pracy na rzecz Sołectwa.

Dzień Kobiet w Osówku
7 marca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Osówku odbyło się spotkanie mieszkanek Wicewa, Trzebca i
Osówka zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Pan Robert
Falana- Burmistrz Tychowa, Pan Jacek Rudziński- Zastępca Burmistrza oraz Pani Lucyna MichalakDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.
Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć Genowefie
Kuczmera, naszej Pani Sołtys, najserdeczniejsze życzenia,
pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw
dotyczących naszej wsi i jej mieszkańców.
Życzymy zdrowia, radości, a także satysfakcji z życia
zarówno prywatnego jak i publicznego.
Niech Twoja praca będzie owocna i służy wszystkim przez
długie lata :)
Mieszkańcy Sołectwa Pobądz

ZEBRANIE
SOŁECKIE
W KIKOWIE
6 marca 2015 roku w Kikowie odbyło
się wiejskie zebranie Sołectwa
Kikowo. Celem spotkania był wybór
Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
W zebraniu uczestniczyli
przedstawiciel Urzędu Miejskiego w
Tychowie - Zastępca Burmistrza
Tychowa Pan Jacek Rudziński oraz
mieszkańcy wsi Kikowo i Krosinko.
W wyniku tajnego głosowania
zebrani mieszkańcy (43 osoby)
wybrali na sołtysa Pana Piotra
Rakowskiego, który zdobył 31
głosów. Do Rady Sołeckiej wybrano
Pana Jacka Przybylskiego, Panią
Grażynę Gurgacz oraz Panią Irenę
Maćkowiak.
Nowo wybranemu Sołtysowi Panu
Piotrowi Rakowskiemu oraz Radzie
Sołeckiej gratulujemy oraz życzymy
owocnej pracy na rzecz Sołectwa
Kikowo.

Pragnę serdecznie podziękować
mieszkańcom naszego sołectwa
za zaangażowanie w organizację
i czynny udział w imprezie
plenerowej z okazji 1-go dnia
wiosny. Ukłony należą się za trud
i pomysły w przygotowaniu
ogniska, oprawy artystycznej oraz
za zaserwowanie pysznych ciast.
Spotkanie odbyło się w miłej
i przyjaznej atmosferze. Swoją
obecnością zaszczycili nas:
Burmistrz Tychowa Robert Falana,
jego zastępca Jacek Rudziński oraz
Dyrektor GOK-u Lucyna Michalak.
Tym bardziej mi miło, że była to
pierwsza impreza jaką miałem
przyjemność zorganizować jako
Sołtys, ale zapewniam, że nie
ostatnia. Szczególne podziękowania
chciałbym skierować do osób
z zewnątrz", którzy wsparli nasze
sołectwo materialnie i rzeczowo,
tj: Jackowi Rudzińskiemu
Bogusławie Augustyniak Robertowi
Wojnarowskiemu Annie Niedziółka
Sołtys Kikowa Piotr Rakowski
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TURNIEJ SIATKÓWKI
o PUCHAR
BURMISTRZA
14 marca 2015 r. w hali sportowej gimnazjum im. Jana Pawła II w
Tychowie został rozegrany „Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o
Puchar Burmistrza Tychowa”, zorganizowany , przez klub
sportowy ULKS Tychowo. W turnieju wzięło udział 7 zespołów:
ZSP ULKS Tychowo, Nadleśnictwo Tychowo, Ostatni
Tychowianie, Mieszko Połczyn Zdrój, ED-MED Tychowo, OZ
Dobrowo oraz Stocznia Darłowo, podzielonych w drodze
losowania na dwie grupy. Rozegrano dziewięć meczy grupowych,
dwa półfinały oraz mecz finałowy i o III miejsce.
Wyniki meczy grupowych:
Grupa A
ZSP ULKS Tychowo – Mieszko Połczyn Zdrój
0:2
ZSP ULKS Tychowo – Nadleśnictwo Tychowo
0:2
Mieszko Połczyn Zdrój – Nadleśnictwo Tychowo
2:0
Grupa B
OZ Dobrowo – Stocznia Darłowo
Ostatni Tychowianie - ED-MED Tychowo
Ostatni Tychowianie – OZ Dobrowo
Stocznia Darłowo – ED-MED Tychowo
OZ Dobrowo – ED-MED Tychowo
Ostatni Tychowianie – Stocznia Darłowo
Mecze półfinałowe:
ZSP ULKS Tychowo – Stocznia Darłowo
ED-MED Tychowo – Mieszko Połczyn Zdrój
Mecz o III miejsce:
ZSP ULKS Tychowo – ED-MED Tychowo
FINAŁ :
Stocznia Darłowo – Mieszko Połczyn Zdrój

Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Tychowa
01 marca 2015 r. w hali sportowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie rozegrany został „Turniej Piłki
Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Tychowa”, Turniej zorganizował klub sportowy ULKS Tychowo. Wzięło
w nim udział 6 zespołów: ZSP ULKS Tychowo, Trumsta Tychowo, OPP Kołobrzeg, MKS Koszalin, Koszalinianki
Koszalin oraz Słoneczka Koszalin, podzielonych w drodze losowania na dwie grupy. Rozegrano sześć meczy
grupowych, dwa półfinały oraz mecz finałowy oraz o III miejsce.
Wyniki meczy grupowych:
Grupa A
ZSP ULKS Tychowo – OPP Kołobrzeg
0:2
ZSP ULKS Tychowo – Trumsta Tychowo
1:2
OPP Kołobrzeg – Trumsta Tychowo
2:0
Grupa B
Koszalinianki Koszalin – MKS Koszalin
2:1
MKS Koszalin - Słoneczka Koszalin
2:0
Koszalinianki Koszalin – Słoneczka Koszalin 2 : 1
Mecze półfinałowe:
OPP Kołobrzeg – MKS Koszalin
2:0
Koszalinianki Koszalin – Trumsta
Tychowo
2:0
Mecz o III miejsce:
MKS Koszalin – Trumsta Tychowo
2:0
FINAŁ :
OPP Kołobrzeg – Koszalinianki
Koszalin
2:0

2:0
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2

I miejsce – OPP Kołobrzeg
II miejsce – Koszalinianki Koszalin
III miejsce – MKS Koszalin
MVP TURNIEJU ZOSTAŁA
WYBRANA OLIWIA MIŚKIEWICZ
Z OPP KOŁOBRZEG

0:2
1:2
0:2
2:0

I miejsce – Stocznia Darłowo
II miejsce – Mieszko Połczyn Zdrój
III miejsce – ED-MED Tychowo
IV miejsce – ZSP ULKS Tychowo

Rolnicy! można składać wnioski o dopłaty
Jak co roku rolnicy
będą mogli od 15
marca do 15 maja
składać wnioski o
dopłaty
bezpośrednie.
W dniu 12.03.2015
roku w Sali
Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego
w Tychowie odbyło
się szkolenie dla
rolników na temat
wypełniania
wniosków o dopłaty
bezpośrednie i
płatności
rolnośrodowiskowe
na 2015 rok.
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Jerzy Kulczyk
Mistrzem Polski
Jerzy Kulczyk czynnie trenuje i staruje reprezentując LKS
„Graf” Bukówko gmina Tychowo osiągając zaszczytne wyniki.
28 lutego br. startując w XXIV Halowych Mistrzostwach Polski
Weteranów Lekkiej Atletyki w Toruniu zajął zaszczytne I
miejsce w kategorii wiekowej „M 50” na 800 metrów,
otrzymując tytuł „Mistrza Polski”.
Informujemy iż, Jerzy Kulczyk będzie startował na 3000 m i
1500 m w X Mistrzostwach Europy w Toruniu w dniach 22.03.
– 28.03. 2015 r.
Gratulujemy, życząc dalszych sportowych sukcesów.
Prezes Anna Chmielewska

Przepraszamy Mieszkańców za utrudnienia spowodowane przebudową chodnika przy ulicy
Mickiewicza. Chodnik wymagał przebudowy, ponieważ ułożony został na prywatnej działce gruntubez zgody jej właściciela.
Burmistrz Tychowa

UWAGA RODZICE !!!
W Zespole Szkół w Dobrowie istnieje możliwość utworzenia
od 01 września 2015r. oddziału przedszkolnego dla
dzieci trzy i czteroletnich.
W związku powyższym w dniu 31 marca 2015r. o godz.
16.30 w Zespole Szkół w Dobrowie odbędzie się zebranie
rodziców dzieci urodzonych w 2011r. oraz 2012r.

„Tych których kochamy, zostają
na zawsze, bo zostawili ślady w
naszych sercach"

PODZIĘKOWANIE
Pragnę przekazać serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy
uczestniczyli w konkursie ogłoszonym
przez Zachodniopomorską Izbę Rolną
w Szczecinie głosując w Plebiscycie na
mnie, dzięki temu otrzymałam tytuł:
„Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska”
miesiąca stycznia 2014 roku
oraz
zajęłam III miejsce w Plebiscycie
„Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska Roku
2014”

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom
z pracy, sąsiadom oraz wszystkim
tym, którzy łącząc się z nami w
bólu, uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej
śp. Władysława Raj.

składa pogrążona
w smutku Rodzina.

Z wyrazami szacunku
Anna Chmielewska

PRZEKAŻ MI SWÓJ 1%
PODATKU
Cabaj Zbigniew Dobrowo
Tel.: 668 954 558
E-mail: polmasters@onet.pl
KRS 0000063545
z dopiskiem: PFPC – Cabaj

KRS 0000323321

KOMUNIKAT NR 3
z 19-03-2015 r.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 16-02-2015 r. do 19-032015 r. na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 13 wpłat indywidualnych (w tym 1 z Wrocławia)
- 1.195,00 zł
2. Friedrichs Polska – Doble 2x 1000,00 zł
- 2.000,00 zł
3. Składki członkowskie
720,00 zł
3. Kwesta z 8-03-2015 r.
- 2.350,00 zł
Razem wpływy
- 6.265,00 zł
Stan konta na 19-03-2015 r.
wydano na I etap remontu
koszty Stowarzyszenia od 2008 r.
Razem zebrano od 2008 r. -

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

Oddaj 1% swojego podatku.
Dla Ciebie to tak niewiele
a dla MICHAŁKA bardzo dużo
FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
„SŁONECZKO” KRS 0000186434
„Na leczenie i rehabilitację
Michałka Jaworskiego 54/J”
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- 78.450,80 zł
- 480.000,00 zł
7.450,00 zł

565.900,80 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
Druk: Media Regionalne Koszalin

