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19 września 2015r. - Stadion Miejski
ul. Leśna 21 w Tychowie
W programie:
12 00 – Msza Święta na Stadionie Miejskim w Tychowie
13 00 – Ocjalna część uroczystości, obrzędy
dożynkowe, wręczenie statuetek
„Rolnik Roku 2015” oraz prezentacje
kulturalne gmin i miast
Powiatu Białogardzkiego
20
14 – Turniej Miast i Gmin
Powiatu Białogardzkiego
00
17 – Występ Zespołu – „Piękni i Młodzi”
18 00 – Ogłoszenie wyników Turnieju
Miast i Gmin oraz konkursów na
najładniejszy Wieniec Dożynkowy
Stoisko Dożynkowe i Najlepszy
Chleb Dożynkowy
00
19 – Występ kabaretu „Z KONOPI”
00
30
20 – 21 – Program estradowy Disco
LATO Zespół „ALIBII”
50
00
21 –1 – Zabawa taneczna przy Zespole „ALIBII”

Dodatkowe Atrakcje:
-

atrakcje dla dzieci – dmuchane zabawki
pokaz sprzętu rolniczego
stoiska sołectw i gmin Powiatu Białogardzkiego
konkursy na Najładniejsze Stoisko
i Wieniec Dożynkowy
- Konkurs Chleba

Organizatorzy:
Powiat Białogardzki

Patronat Honorowy:

Posła na Sejm RP
Stanisława Wziątka

Patronat Medialny:

Sponsorzy:

Gmina Tychowo

Impreza plenerowa dla dzieci i rodziców
16 sierpnia 2015r. Gminny Ośrodek Kultury w
Tychowie, po raz drugi już tego lata, gościł
najmłodszych mieszkańców Gminy Tychowo i ich
rodziców na imprezie plenerowej. Zorganizowano ją
we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w
Tychowie. Tym razem tematem przewodnim były lalki
i obrzędy ludowe. Dzieci i dorośli wzięli czynny udział
w przestawieniu pt. ”Cztery mile za piec” w
wykonaniu aktorów Teatru Władca Lalek ze Słupska.
„Cztery mile za piec” to rewia zabaw dziecięcych,
spektakl interaktywny oparty na motywach poezji
ludowej. Poszukiwania zaginionej lalki Petronelki stały
się okazją do wspólnych zabaw znanych bardzo dobrze
raczej dorosłym z czasów ich dzieciństwa, np.: chodzi
lisek koło drogi, gąski gąski do domu czy budujemy
mosty dla Pana Starosty.
Po intensywnej zabawie w teatr, przyszedł czas na
konkurencje dla dzieci i rodziców: kalambury, karaoke,
wyścigi w workach i tor przeszkód. Ta ostatnia
sprawiła uczestnikom i obserwatorom najwięcej
radości. Dzieci musiały pokonać tunel z kolorowych
kartonów, biec po oponach, przeskoczyć przez hula
hop, zjeść plaster cytryny, przebiec z jajkiem na łyżce i
pokonać spory odcinek skacząc na piłce. Słoneczko,
które przypiekało w tym dniu wyjątkowo – raczej nie
było tu sprzymierzeńcem. Tym bardziej podziwiano
kondycje zawodników. Nagrody czekały na każde
dziecko biorące udział we wszystkich zabawach.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska
plastyczne. Lepienie w glinie i masie solnej dawało
wiele radości dzieciom i rodzicom. Pan Wiktor

Rakoczy uczył jak można ulepić naczynie z gliny bez
użycia koła garncarskiego. Z podziwem
przyglądaliśmy się pracy całych rodzin.
Powodzeniem cieszyły się ponadto: dmuchany
zamek, bańki mydlane oraz lody i wata cukrowa.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Panu Olafowi
Körner – firma FRIEDRICHS Polska, Panu Axelowi
Wechsler - POMMERNFISCH Spółka z o.o. Pani
Renacie Matczyńskiej – Firma Arla Foods, Pani Lilli
Marczyk – sklep Lilla, Pani Jadwidze Matejko - sklep
Jowisz, Paniom Tamarze Świątczak i Jadwidze
Matejko – Sklep Bartek, Panu Janowi Tomasikowi,
Państwu Małgorzacie i Robertowi Radziukom, Pani
Annie Rydzkowskiej, Panu Piotrowi Grobelnemu.
Cieszy fakt, że tak wielu Rodziców docenia
znaczenie wspólnych zabaw i aktywne spędzanie
czasu wolnego z dziećmi. Jest to ważny element
wychowawczy i najlepszy sposób na budowanie
więzi w rodzinie. To też było naszym głównym
celem.
Mamy nadzieję, że imprezy plenerowe dla dzieci
przed budynkiem GOK spełniły Państwa
oczekiwania i za rok znowu nas odwiedzicie. Już
planujemy nowe atrakcje.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej : www.gok.tychowo.pl .
Jesteśmy też na facebooku.
Lucyna Michalak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska

Zakończyły się prace budowlane na dachu Szkoły Podstawowej im. A.
Mickiewicza w Tychowie. Polegały one na dociepleniu całego dachu
oraz wymianie obróbek dekarskich i orynnowania. Inwestycja ta została
wykonana w trybie pilnym, ponieważ stan techniczny dachu nie
gwarantował „suchego” przetrwania okresu jesienno - zimowego. Zdaję
sobie sprawę, że w Gminie Tychowo wiele jest jeszcze miejsc, w których
remonty i naprawy są konieczne np. gminne drogi. Nie mniej jednak
zagwarantowanie bezpiecznych i komfortowych warunków nauki to
rzecz konieczna.
W trakcie remontu dachu niezbędnym okazał się także remont klatek
schodowych. Dzięki tym pracom budynek szkoły został odpowiednio
zabezpieczony na kolejne lata.
Burmistrz Tychowa
Robert Falana
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RELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO
PO GMINIE TYCHOWO

W ubiegłą sobotę, 22 sierpnia 2015r. odbył się
„Rajd Rowerowy po Gminie Tychowo”.
Organizatorzy tego przedsięwzięcia: Burmistrz
Ty c h o w a , G m i n n y O ś r o d e k S p o r t u i
Gospodarki Komunalnej oraz Klub Sportowy
„Dąbek” zaprosili mieszkańców gminy do
aktywnego, rodzinnego wypoczynku, rekreacji
na świeżym powietrzu, a przede wszystkim do
poznania nowych, zarówno pełnych uroku, jak i
tajemniczych zakątków gminy Tychowo.
Po zarejestrowaniu się na starcie, miłośnicy
jazdy na rowerze wyruszyli z ulicy Strefowej,
kierując się w stronę Trzebiszyna. Rowerzyści
minęli miejscowość, by po kilku kilometrach
dotrzeć pod pomnik w Modrolesie- na teren
byłego obozu jeńców wojennych, alianckich
lotników, zestrzelonych nad Europą podczas II
wojny światowej. Na miejscu, Burmistrz
Tychowa Pan Robert Falana przybliżył
uczestnikom rajdu historię tego miejsca. Dla
uczczenia pamięci zapalono znicze. Po dłuższej
chwili wycieczka ruszyła dalej, aby obejrzeć
jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Układu
Warszawskiego- bazę w Podborsku, w której
Rosjanie przechowywali ładunki jądrowe. Przy
bunkrach w Podborsku na uczestników rajdu czekał poczęstunek, który został przygotowany
przez Panią Małgorzatę Radziuk. Po krótkim odpoczynku nadszedł czas na zwiedzanie
bunkra, którego istnienie przez wiele lat ukrywano w największej tajemnicy. W rolę
przewodnika wcielił się Burmistrz Tychowa, który w najdrobniejszych szczegółach
opowiadał historię tego miejsca. Kolejnym etapem był przejazd do Trzebiszyna, gdzie na
placu sołeckim przy ognisku dzielono się wrażeniami z wycieczki.
Należy podkreślić, że pomimo 23 km trasy, która prowadziła w znacznej części duktami
leśnymi, nie zabrakło również najmłodszych uczestników rajdu, którzy dzielnie pokonali całą
trasę.
Szczególne podziękowania za przygotowanie rajdu przy wsparciu finansowym Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierujemy do Pana
Roberta Radziuka,
W o j c i e c h a
Szatkowskiego oraz
m j r J a n u s z a
WiśniewskiegoDyrektora Aresztu
Śledczego Oddziału
Zewnętrznego w
Dobrowie, za
możliwość zwiedzenia
obiektu.
W s z y s t k i m
uczestnikom rajdu
dziękujemy za
przyjęcie zaproszenia i
aktywne uczestnictwo.
Jacek Rudziński
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W dniach 27 lipca 2015 r. – 30 sierpnia 2015 r. w galerii
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie można było
podziwiać prace plastyczne dzieci ze świetlic wiejskich
G m i n y Ty c h o w o , a t a k ż e u c z e s t n i k ó w z a j ę ć
plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury. Prace
wykonano pod kierunkiem Pana Wiktora Rakoczego,
którego prace również zaprezentowano. Małym artystom
życzę wielu dalszych sukcesów, wytrwałości w
doskonaleniu umiejętności. Panu Rakoczemu składam
podziękowania za zaangażowanie i serce wkładane w
kształcenie młodych talentów.

Gminny Ośrodek Kultury
organizuje
w roku szkolnym 2015/2016

Lucyna Michalak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska

Zajęcia wokalno - instrumentalne dla dzieci
i młodzieży. Instruktor - Stanisław Panasiuk
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.
Instruktor - Iwona Kruk
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
(hip - hop). Instruktor - Kacper Wojcieszek
Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży.
Instruktor – Beata Bekisz
Zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Instruktor – Wiktor Rakoczy
Zajęcia plastyczne dla dzieci.
Instruktor – Izabela Wesołowska
Zapisy po 9 września 2015r. – szczegółowe
informacje w sekretariacie
Klub Wolontariusza - dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, prowadzący
Lucyna Michalak. Pierwsze spotkanie –
11 września, godz.15.30, gabinet Dyrektora
Klub Podróżnika - dla dorosłych, prowadzący
Lucyna Michalak. Pierwsze spotkanie –
25 września, godz.16.00, gabinet Dyrektora

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza we wrześniu:

W okresie letnim odbyło się w regionie bardzo dużo przeglądów i festiwali. W Tychowie, 18 lipca 2015r. gościliśmy
zespoły i solistów ludowych z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Nasze zespoły ludowe „Radość” i „
Dobrowianki” reprezentowały Gminę Tychowo na: I Białogardzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów, V
Jubileuszowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel Wiosenny Piknik Folk – Jeleń 2015, VII Folkowym Śpiewaniu
z Zespołem OSTROWIANIE, Festiwalu Folklorystycznym Krajobrazy Sceny Ludowej Czarne 2015, Prezentacji
Twórczości Kapel Ludowych „Na Folkową Nutę” w Jarosławcu, Dniach Gościna „Gościna w Gościnie”, Spotkaniu Kultur
Ludowych w Mścicach.
Składam serdeczne podziękowania obu zespołom, ich Paniom Kierowniczkom – Sabinie Szlage i Lucynie Wilgos, a także
instruktorowi Stanisławowi Panasiukowi oraz akordeoniście Henrykowi Kobielarzowi za propagowanie muzyki ludowej,
kultywowanie pięknych tradycji naszych przodków, a przede wszystkim za wspaniałe reprezentowanie naszej gminy.
Osobne podziękowania składam Klaudii
Barskiej, która swoim talentem wspiera
zespół „Dobrowianki”, uczestniczy w
wyjazdach i godnie podkreśla rolę
przekazywania tradycji młodszym
pokoleniom.
Wszystkim Państwu życzę wielu dalszych
sukcesów i radości ze wspólnego
śpiewania.
Lucyna Michalak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska

5 września - Przegląd Zespołów
Ludowych „Dobrowiecka Nuta”, w
Dobrowie
9 września - Dzień Otwarty w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie. Występy
solistów i zespołów – program dla Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
19 września - Dożynki powiatowe
(współorganizacja)
Serdecznie zapraszamy!
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Z życia świetlic

WAKACJE W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

Świetlica w Tychowie
Świetlica w Borzysławiu

Świetlica w Borzysławiu

Świetlica w Tychowie

Świetlica w Dobrowie

Świetlica w Tychowie

Świetlica w Sadkowie
Świetlica w Pobądzu
Podczas tegorocznych wakacji zorganizowano wiele
zajęć dla dzieci, które pobudzały ich kreatywność.
Czas wakacji sprzyjał również wspólnym zabawom.
Dużym powodzeniem cieszyło się lepienie zamków z
piasku – świetlica w Pobądzu, tańce i dyskoteki –
świetlice w Dobrowie i Tychowie, smażenie
faworków – świetlica w Kowalkach, lepienie w masie
solnej i różnorodne prace plastyczne – świetlice w
Sadkowie i Tychowie, nauka gry na gitarze – świetlica
w Sadkowie, wycinanie kolorowych Furbisiów z
bibuły – świetlica w Pobądzu, wykonanie Układu
Słonecznego z makulatury – świetlica w Borzysławiu.
Więcej zdjęć i informacji na stronie internetowej
www.gok.tychowo.pl
Izabela Wesołowska

Świetlica w Sadkowie

Świetlica w Kowalkach
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Komunikat
od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00 – 18:00, pomoc online dostępna
pod adresem pomoc@800100100.pl. W
2014 roku 61 rozmów dotyczyło
problemów z dopalaczami.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie uruchomiła specjalną
infolinię dotyczącą dopalaczy. Pod bezpłatnym numerem 800 060 800 można uzyskać
informacje o negatywnych skutkach ich zażywania oraz o możliwościach leczenia.
Infolinia przeznaczona jest także dla rodziców podejrzewających, że ich dzieci
zażywają dopalacze. Można przekazywać tam także informacje, które mogą ułatwić
służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod
którymi można szukać pomocy:
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom
potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość
wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych
sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna
codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na
www.116111.pl/napisz Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów
dotyczących dopalaczy.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa
dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i
nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i
pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i
zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i
zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt
z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze,
zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Osoby poszukujące pomocy oraz
informacji na temat dopalaczy mogą
korzystać także z telefonu zaufania
Rzecznika Praw Dziecka. Numer
przeznaczony jest zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić
problemy dzieci. Telefon jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od
8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w
dni wolne od pracy, każdy może
przedstawić problem i zostawić numer
kontaktowy. Pracownik telefonu
zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy
obowiązujący na terenie całej Unii
Europejskiej.
W województwie zachodniopomorskim
od początku 2013 roku działa grupa
robocza ds. przeciwdziałania
dopalaczom. W jego skład wchodzą
przedstawiciele policji, straży
granicznej, sanepidu, inspekcji
handlowej, izby celnej,
Zachodniopomorskiego
Wo j e w ó d z k i e g o I n s p e k t o r a
Farmaceutycznego, Wydziału Zdrowia
Publicznego ZUW i Urzędu Kontroli
Skarbowej. Współpraca służb ma na celu
wyeliminowanie potencjalnych źródeł
przepływu i wprowadzenia dopalaczy na
rynek.

Nadleśnictwo Białogard złożyło wniosek do Rady
Powiatu w Białogardzie w sprawie wprowadzenia
zakazu używania jednostek pływających
napędzanych silnikiem spalinowym na jeziorze
Dobrowo Wielkie.
Za podjęciem stosownej uchwały przemawia
konieczność zapewnienia odpowiednich warunków
akustycznych na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców
powiatu białogardzkiego oraz turystów
korzystających z jeziora, jak również aspekt
przyrodniczy i wnikająca potrzeba ochrony
gatunkowej roślin i zwierząt.
Rada Powiatu przed podjęciem uchwały zwróciła
się z prośbą o opinię do wszystkich jednostek
samorządowych w powiecie oraz instytucji
odpowiadających za ochronę środowiska.
Wyrażam pozytywną opinię na temat realizacji tego
przedsięwzięcia. Bezpieczeństwo i cisza to
elementy niezbędne do wypoczynku i relaksu.
Elementy te mają także ogromne znaczenie dla
utrzymania właściwego poziomu ekosystemu
wodnego.
Wielu mieszkańców naszej gminy korzysta z
możliwości wypoczynku nad tym akwenem. Myślę,
że pozytywnie opiniując wprowadzenia zakazu
używania jednostek pływających napędzanych
silnikiem spalinowym na jeziorze Dobrowo Wielkie
wpłynę na poprawę ich bezpieczeństwa oraz
komfortu spędzania czasu wolnego.
Burmistrz Tychowa
Robert Falana

WIELKIE GRANIE !!!
7 sierpnia 2015 r. na stadionie miejskim w Tychowie odbyła się impreza
sportowo-rekreacyjna z okazji jubileuszu pięciolecia istnienia klubu sportowego
Jesion-Trans Oldboje Tychowo, awansu do I „POMORSKIEJ LIGI
OLDBOJÓW” oraz wygrania „Turnieju Mistrzów 2015 ”w Złocieńcu.
W ramach obchodów odbyły się:
- mecz piłki nożnej młodych adeptów trenujących u nas w klubie z zespołem
Błoni Barwice ( rocznik 2003 i młodsi )
- pokazy żonglerki oraz konkursy piłkarskie z nagrodami dla dzieci, młodzieży i
dorosłych prowadzone przez Janusza Chomontka
- mecz pokazowy piłki nożnej
Gwiazd Piłki Nożnej – Jesion Trans Oldboje Tychowo 9:3
(w drużynie gwiazd wystąpili m.in. Okoński Mirosław ( Kadra Polski, zawodnik
Lecha Poznań i HSV Hamburg), Jerzy Podbrożny ( Kadra Polski , dwukrotny
król strzelców ligi z drużyną Lecha Poznań, zawodnik hiszpańskich klubów CP
Merida i CD Toledo oraz Chicago Fire –USA ),Lewandowski Grzegorz ( Kadra
Polski, zawodnik Wisły Kraków, Legii Warszawa, hiszpańskiego CD Logrones
oraz francuskiego SM Caen), Polakowski Wojciech (zawodnik Amica Wronki,
Dyskobolia Grodzisk Wlk., Śląsk Wrocław, trener kadry Polski w Beach
Soccera), Moskalewicz Olgierd (kadra Polski, zawodnik m.in. Pogoni Szczecin,
Wisły Kraków, AEL Limassol), Chwastek Jarosław (zawodnik Lechii Gdańsk,
Pogoni Szczecin oraz Widzewa Łódź ), Kondraciuk Arkadiusz ( 4 krotny mistrz
Polski w Beach Socerze), Rosiak Mariusz (zawodnik Dyskoboli Grodzisk
Wielkopolski, Aluminium Konin, Chemika Police, Unii Janikowo )oraz wielu
innych zawodników z przeszłością ligową.
Mecz jako główny poprowadził przyjaciel klubu sędzia międzynarodowy
Zbigniew Marczyk Strzelcy bramek: 1:0 Jerzy Podbrożny (3.), 2:0 Olgierd
Moskalewicz (18.), 3:0 Olgierd Moskalewicz (19.), 3:1 Marek Chmura (23.), 4:1
Olgierd Moskalewicz (42.), 4:2 Marek Chmura (45.), 5:2 Wojciech Polakowski
(50.). 6:2 Olgierd Moskalewicz (55.), 7:2 Olgierd Moskalewicz (57.), 7:3 Kamil
Jesionowski (59.), 8:3 Jarosław Chwastek (60.) i 9:3 Wojciech Polakowski (60).
Grano 2 x 30 minut.
- wręczenie nagród, medali, pucharów i statuetek dla najlepszych zawodników,
działaczy i sponsorów
Okazjonalne puchary oraz sprzęt sportowy na ręce Prezesa klubu wręczyli :
Zastępca Burmistrza Tychowa Rudziński Jacek, Przewodniczący Rady Miejskiej
Tychowa Kowalski Paweł , Prezes Zarządu Pomorskiej Ligi Oldbojów Schneider
Andrzej, Członek Zarządu KOZPN Wątroba Ryszard, Prezes K.S. Polonia
Chodzież Oldboje, a zarazem sędzia międzynarodowy Marczyk Zbigniew oraz
Okoński Mirosław, który przekazał dla klubu dwie koszulki Lecha Poznań oraz
książkę, biografię z autografem.

Zarząd klubu chciałby podziękować wszystkim zaangażowanym w działalność naszego klubu, a w
szczególności: władzom Miasta i Gminy Tychowo, Firmie Jesion Trans Kamila Jesionowskiegotytularnemu sponsorowi, firmie Mechanik Ryszarda Drozdowskiego, firmie „Konfrez” Zbigniewa
Kononowicza oraz panu Januszowi Woźnicy, Andrzejowi Szczęsnemu.
Arkadiusz Drozdowski
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Rozkład jazdy autobusów
w dniu 06 września 2015 r.
(Referendum)
(GOS i GK)

(Obwód Głosowania –Zespół Szkół Dobrowo)
L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bukowo
Retowo
Zaspy Wielkie
Słonino
Bukówko
Dobrowo

Odjazd

Miejscowość

godzina
11.30
11.35
11.45
11.55
12.00
12.15

Powrót
godzina

Dobrowo
Bukówko
Słonino
Zaspy Wielkie
Retowo
Bukowo

12.45
13.00
13.05
13.15
13.25
13.30

(Obwód Głosowania –Kowalki - Świetlica)

1.

L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.

Dzięciołowo
Smęcino
Wełdkowo
Kowalki

Odjazd

Miejscowość

godzina

9.30
9.45
9.50
10.10

Powrót
godzina

Kowalki
Wełdkowo
Smęcino
Dzięciołowo

10.30
10.40
10.45
11.00

2.
L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pobądz
Tyczewo
Warnino
Kowalki
Czarnkowo
Kowalki

Odjazd

Miejscowość

godzina

10.00
10.10
10.20
10.25
10.35
11.00

Powrót
godzina

Kowalki
Czarnkowo
Kowalki
Warnino
Tyczewo
Pobądz

11.15
11.20
11.30
11.35
11.45
11.50

(Obwód Głosowania – Tychowo - Gimnazjum)
L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.

Sadkowo
Kikowo
Krosinko
Tychowo

Odjazd

Miejscowość

godzina

14.10
14.20
14.25
14.30

Powrót
godzina

Tychowo
Krosinko
Kikowo
Tychowo

14.45
14.50
14.55
15.05

(Obwód Głosowania – Sadkowo - Świetlica)
L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Doble
Motarzyn
Sadkowo
Osówko Kol.
Osówko
Wicewo
Trzebiec
Liśnica
Sadkowo
Rudno
Stare Dębno
Sadkowo

Odjazd

Miejscowość

godzina
10.30
10.35
10.45
11.00
11.05
11.10
11.15
11.30
11.40
13.10
13.15
13.25

Powrót
godzina

Sadkowo
Motarzyn
Doble
Sadkowo
Liśnica
Trzebiec
Wicewo
Osówko
Osówko kol.
Stare Dębno
Rudno
Sadkowo

11.45
11.55
12.00
12.15
12.30
12.40
12.45
12.50
12.55
13.45
13.55
14.10

(Obwód Głosowania – Tychowo - Gimnazjum)
L.p. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tychowo
Trzebiszyn
Tychowo
Skarszewice
Modrolas
Podborsko
Borzysław
Tychowo
Drzonowo
Tychowo

Odjazd

Miejscowość

godzina

9.45
9.50
10.00
10.20
10.25
10.35
10.40
10.45
10.55
11.00

Powrót
godzina

Tychowo
Trzebiszyn
Tychowo
Tychowo
Borzysław
Podborsko
Modrolas
Skarszewice
Tychowo
Drzonowo

11.05
11.10
11.15
11.15
11.20
11.25
11.35
11.40
12.00
12.10

U W A G A R O D Z I C E!
(PRAWNI OPIEKUNOWIE)
W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”, Burmistrz Tychowa
informuje, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym
2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i IV klasy technikum przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin
spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oświadczeniach rodzinnych tj. 574,00
zł oraz nie więcej niż 5%uczniów w gminie pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, w
przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie , bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Wniosek składa się do dyrektora szkoły , do której
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości
dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych formie
zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –
oświadczenie o wysokości dochodów.
Pomocą w formie dofinansowania obejmuje się również uczniów niepełnosprawnych (uczniowie słabo widzący, nie
słyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3
ustawy o systemie oświaty - uczniowie niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie zakupu podręczników bez względu
na kryterium dochodowe.
Termin składania wniosków – do 04 września 2015 r.

Straż Miejska przypomina:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(Dz.U.2013.1399 z późn.zm.)
właściciele nieruchomości mają
obowiązek przyłączenia posesji do
istniejącej sieci kanalizacyjnej. W
przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona właściciele nieruchomości
mają obowiązek wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomową
oczyszczalnię ścieków. Przyłączenie nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość jest już wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach. Właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mają również obowiązek zawarcia
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego
(szamba) z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Brak dopełnienia w/w obowiązku zagrożone jest zgodnie
z taryfikatorem mandatem karnym kredytowanym od 100
do 500 zł.
Komendant SM
Mirosław Pucek

Zaadoptuj pieska
W ramach pomocy mieszkańcowi miejscowości
Modrolas Straż Miejska zwraca się do osób
zainteresowanych adopcją psa rasy Rottweiler lub
szczeniaka kundelka o kontakt tel.0943160261 lub 668
150 429.
Komendant SM
Mirosław Pucek

INFORMACJA
Pary małżeńskie, które mają życzenie i którym
upłynęło 50 lat od zawarcia związku
małżeńskiego, a nie występowały z wnioskiem
o nadanie medali, proszone są o złożenie
osobiście lub przez członków rodziny wniosku
o nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Wnioski należy złożyć w tut. Urzędzie
Miejskim w pok. Nr 1b (USC)
Serdecznie zapraszam
kier. USC Mariola Liksza

Złote Gody
31 lipca 2015r w Urzędzie Miejskim w Tychowie, miała miejsce niezwykle miła uroczystość. 50 - lecie ślubu
obchodzili wspólnie z rodziną i zaproszonymi gośćmi Państwo Marian i Janina Szczybelscy z miejscowości
Wełdkówko. Z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył naszych Jubilatów
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Podczas uroczystości odnowienia przysięgi małżeńskiej, v-ce
Burmistrz Tychowa Pan Jacek Rudziński dokonał dekoracji przyznanymi medalami Dostojnych Jubilatów. Pan v-ce
Burmistrz wyraził swój podziw i uznanie dla Jubilatów oraz życzył długich i pogodnych lat w zdrowiu, wszelkiej
pomyślności oraz pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego.
W imieniu Rady Miejskiej w Tychowie, życzenia Jubilatom złożył przewodniczący Pan Paweł Kowalski. Parze
wręczono legitymacje, dyplom
g r a t u l a c y j n y o r a z k w i a t y.
Wzruszonym Jubilatom przybyła na
spotkanie rodzina i przyjaciele,
złożyli życzenia zdrowia i wielu
kolejnych wspólnie spędzonych lat.
Podniosłą chwilę uczczono
wznosząc toast lampką szampana
oraz odśpiewano tradycyjne „sto
lat”.
Dostojni Jubilaci,
W tak milej dla Was życia chwili,
do wielu składanych życzeń
pragniemy dołączyć życzenia
zdrowia i pomyślności
oraz wszystkiego najlepszego.
Mariola Liksza
Kierownik USC
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Rada Powiatowa Powiatu Białogard
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej informuje:
Młody Rolnik 2015 - nabór na dotacje dla rolników trwa od 20 sierpnia do 2 września 2015!
Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. rozpocznie się nabór na składanie wniosków o przyznanie wsparcia w
ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady
ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMr.
Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem
poleconym lub pocztą kurierską do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na
miejsce położenia gospodarstwa.
W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro, które ma trafić do młodych rolników w
wysokości 100 000 złotych w dwóch ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
O premie może się starać osoba, która w dniu składania wniosku:
stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych wynoszącej
co najmniej 1 ha. przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy
przed jego złożeniem,
do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący co oznacza, że do
dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego osobiście, na własny rachunek i we własnym
imieniu oraz nie ponosiła kosztów w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i czerpała korzyści z jego
prowadzenia;
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego
biznesplanu;
po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
a) o powierzchni użytków rolnych równej powierzchni minimalnej, którą stanowi co najmniej średnia
powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo jest
położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż
średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – co najmniej średnia powierzchnia
gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha,
b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13
tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej
równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie
większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości
stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego .
Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się
prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego,
szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów
uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych
lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-farmaceutycznego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwanej
dalej „działalnością rolniczą”.
Wsparcia dotyczy również gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z
wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w
wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.
przygotowała Danuta Lebioda

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV I AGD
W dniach 7 - 9 września 2015 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
problematycznych (oddzielnie zapakowane i oznakowane) oraz opon.
Zbiórka prowadzona będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach
gminy (odpady pochodzące z prowadzenia działalności handlowo-usługowej np.: opony nie będą
odbierane). Ze względów logistycznych właściciele nieruchomości położonych w miejscach z
utrudnionym dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala od centrum miejscowości), którzy
mają do oddania odpady wielkogabarytowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do
Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76 lub osobiście w pok. nr 20 w terminie do 3
września 2015 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
7 września 2015 r. – Tychowo.
8 września 2015 r. – Borzysław, Buczki, Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy, Dobrowo,
Dobrówko, Drzonowo Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki, Modrolas, Pobądz,
Podborsko, Retowo, Skarszewice, Słonino, Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino,
Wełdkowo, Wełdkówko, Zaspy Wielkie.
9 września 2015 r. – Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno, Osówko, Rudno,
Sadkowo, Stare Dębno, Sławomierz, Trzebiec, Wicewo, Zastawa, Żukówek.
Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą od wczesnych godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie odpadów w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego ich
odbiór. Właściciele nieruchomości, od których nie odebrane zostaną odpady wystawione przed
posesje (w terminie i w sposób opisany powyżej), proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu
do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76. Informacje należy przekazać do piątku
11 września 2015 r. do godziny 15.30.
W związku z tym, że samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposażone są w system
pozycjonowania (GPS) umożliwiający identyfikację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia
składane przez właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą weryfikowane z zapisami
GPS pojazdów.
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KOMUNIKAT NR 8
z 14-08-2015 r.
KRS 0000323321
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 15-07-2015 r. do 14-08-2015 r.
na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 10 wpłat indywidualnych
2. Odpis 1 % podatku
3. Składki członkowskie
4. Kwesta z 9-08-2015 r.
Razem wpływy
Stan konta na 14-08-2015 r.

- 1.234,00 zł
- 14.913,70 zł
90,00 zł
- 2.050,00 zł
- 18.197,70 zł
- 115.308,95 zł

wydano na I etap remontu
koszty Stowarzyszenia od 2008 r.

- 480.000,00 zł
8.300,00 zł

Razem zebrano od 2008 r.

- 603.608,95 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

