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24 FINAŁ WOŚP W GMINIE TYCHOWO
W
REKORD POBITY!!!
tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz
24. Tegoroczna zbiórka odbyła się pod hasłem „Mierzymy
wysoko! Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej

seniorów”.
Ze sztabów w Tychowie i Dobrowie w Gminie Tychowo na ulice z puszkami
wyruszyło 78 wolontariuszy z opiekunami, którzy pomimo mroźnej pogody
postanowili wspomóc podopiecznych Fundacji WOŚP. Wolontariusze
kwestowali we wszystkich miejscowościach naszej gminy do godziny 16 00.
Po południu w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
odbył się finał WOŚP. Imprezę poprowadziły Maria Wiktorska i Klaudia
Jakutajć. Na scenie zaprezentowali się soliści z Gminnego Ośrodka Kultury:
Wiktoria Wieliczko, Nikola Jóźwiak, Paulina Dudzińska, Klaudia Barska,
Ewelina Falana, Tatiana Jabłońska, Zespoły ludowe „Dobrowianki” i
„Radość” jak również grupy taneczne hip – hop i Kacper Wojcieszek,
wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Tychowie: Aleksandra Kaja, odbył się pokaz sztuk walki, Szkołę
Podstawową w Tychowie reprezentował dziecięcy zespół ludowy „Iskierki”
oraz Aleksandra Biegańska. Uczniowie Gimnazjum w Tychowie
zaprezentowali Jasełka. Swoje umiejętności pokazali również uczniowie z
Zespołu Szkół w Dobrowie: M. Wiktorska, A. Świeboda, K. Sypek, J.
Niemiec, A. Błażejewska, J. Baranowska, dzieci z oddziału zerowego i kl. IIII, które zaprezentowały piękne tańce. Na zakończenie zaśpiewały Klaudia
Jakutajć oraz pani Alicja Łukjaniec.
W trakcie koncertu odbyły się trzy licytacje prowadzone przez Zastępcę
Burmistrza Jacka Rudzińskiego, który licytował gadżety przekazane przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz fanty i przedmioty przekazane
przez lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców. Podczas licytacji
zebrano kwotę 8.119 zł. Serdecznie dziękujemy darczyńcom, bez których
licytacja nie mogłaby się odbyć:, Firmie „TREND MEBLE Sp. z o.o.,
Firmie F.U.H.”IWAGROL” Sp.J., Zakładowi Stolarsko-Tapicerskiemu R.
Wałaszewski, Firmie Arla Foods Sp. z o.o., Friedrichs Sp. z o.o., „TransŻwir” B. Kłosowski, Panu Burmistrzowi Robertowi Falana, Panu
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tychowo, Dyrektorowi i Prezesowi Banku
Spółdzielczego Oddział w Tychowie, właścicielom Sklepów:
Wielobranżowego B. Ziomek, Odzieżowego U. Fornalczyk, Obuwniczego
H. Wesołowskiej, „Bartek” T. Świątczak J. Matejko, internetowego „U
Znajomego”, Kwiaciarni A. Podstawka, Dyr. Biblioteki Publicznej Pani H.
Rożek, Panu Henrykowi Budzyła, Panu Ksaweremu Monastyrskiemu,
Państwu E. i J. Pietrzak, Panu Łączkowskiemu, Panu Wiktorowi Rakoczy,
Justynie Kłosowskiej, Władysławie Ziętara, S. Czerwiak, Pani R. Chwała,
Pani Marii Broda, Pani Zofii Lis, Pani Magdalenie Witkowskiej, Marcinowi
Matejko. Wsparł nas również Zakład Karny z Dobrowa, przekazując na
licytacje rękodzieła wykonane przez osadzonych.
Podczas finału Pan Burmistrz Robert Falana wręczył nagrody i dyplomy
zwycięzcom konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje na terenie
Gminy Tychowo w 2015/2016 roku”. W kategorii najładniej udekorowane
obejście przydomowe I m-ce zdobył Pan Piotr Sawosz z Tychowa, w
kategorii najładniej udekorowana witryna sklepowa I m-ce zdobyła PSB
Firma Ogólnousługowa B. Sawosz z Tychowa. W kategorii najładniej
udekorowana placówka oświatowo kulturalna I miejsce zdobyło Gminne
Przedszkole „Dębowa Chatka” z Tychowa. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom.
Ogromne wyrazy uznania oraz podziękowania należą się wszystkim
Wolontariuszom i ich Opiekunom oraz wszystkim tym, którzy pracowali
przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Finału. Dziękujemy mieszkańcom
gminy za hojność i wsparcie oraz okazane serce dla podopiecznych Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Zebrana kwota podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
to:
Sztab Dobrowo: 3.536,01 zł, 18 koron czeskich, 10 euro, 36 centów, 1 pens,
1 fenig.
Sztab Tychowo: 19.766,34 zł, 4,47 funty, 48,53 euro, 57,50 koron
szwedzkich, 20,50 koron duńskich, 20 koron norweskich.

ŁĄCZNIE ZEBRANO – 23.302,35 zł, 58,89 euro, 57,50 koron szwedzkich, 20,50 koron
duńskich, 20 koron norweskich, 18 koron czeskich, 4,57 funty, 1 fenig.
Magdalena Broda

FERIE W GMINIE TYCHOWO
SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCHOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBROWIE

IM. ADAMA MICKIEWICZA

I tydzień 1 - 5 lutego

I tydzień 1 - 5 lutego
poniedziałek
9.00 - 13.00

1. Dzień integracji. Zapoznanie uczestników z rozkładem dnia
i regulaminem zimowiska oraz przepisami bhp i p. pożarowymi
2. Gry i zabawy sportowe
3. Piłka siatkowa

wtorek
9.00 - 13.00

1. „Świat zwierząt"
2. Gry i zabawy sportowe
3. Piłka siatkowa

środa
9.00 - 13.00

1."Świat gotowania"
2.Gry i zabawy sportowe
3.Piłka nożna

czwartek
9.00 - 13.00

1.Gry i zabawy sportowe
2."Świat filmu/bajek"
3.Piłka nożna

piątek
9.00 - 13.00

1."Świat zabawy"
2.Gry i zabawy sportowe
3.Turniej gry w piłkę siatkową

poniedziałek
9.00 - 13.00

1.Otwarcie zimowiska.
2.Przedstawienie planu pracy.
3.Przedstawienie zasad BHP obowiązujących na zajęciach.
4.„Kto pierwszy-ten lepszy” – wyścigi rzędów.
5.Wykonanie gazetki „ Bezpieczne i fajowe ferie zimowe”.
6.Zgaduj-zgadula – szukamy mistrza wiedzy ogólnej.

wtorek
9.00 - 13.00

1. Rymowanie na II śniadanie – układamy rymowanki
nt. zdrowego stylu życia.
2. Mini rozgrywki w „zbijanego”.
3. "Książka jak witaminy..." - zajęcia literackie z książką czytanie
książek, zagadki literackie, zajęcia plastyczno – techniczne,
konkurs pięknego czytania, kalambury.
4. Taniec disco – dobry na wszystko!
Projekcja filmu „Disco Robaczki”.
5. Tańczymy disco – tworzymy układy taneczne.

środa
9.00 - 13.00

1. Kolorowe bomby witaminowe – robimy zdrowe kanapki.
2. Aktywny styl życia – pogadanka.
3. „Guma”, „Klasy”, „Piłka parzy”… - zabawa na 102!
4. Jesteśmy kreatywni – wykonujemy prace plastyczne, organizujemy
wystawę prac.
5. „Kto się hartuje-ten nie choruje!” – zimowy spacer
i zabawy na powietrzu.

czwartek
9.00 - 13.00

1. Gimnastyka buzi i języka – łamańce językowe, mini konkurs.
2. Zwinni jak bokserzy – skaczemy przez skakankę.
3. Owocowe rzeźby.
4. Ćwiczymy układy taneczne.
5. Kręcimy filmiki „Scenki, skecze, kabarety”.

piątek
9.00 - 13.00

1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Projekcja stworzonego filmu.
3. „Dwa ognie” – stopień wyżej od „zbijaka”
(poznanie zasad, mini rozgrywki).
4. Karaoke- śpiewanie i poznawanie polskich piosenek.
5. Tworzymy mural (rysunki na szarym papierze).
6. Ćwiczymy taniec na pożegnanie (zakończenie 1 tygodnia).

II tydzień 8 - 12 lutego
poniedziałek
9.00 - 13.00

1. "Świat książki"
2. Gry i zabawy sportowe
3. Piłka siatkowa

wtorek
9.00 - 13.00

1. "Świat, mój świat"
2. Gry i zabawy sportowe
3. Koszykówka

środa
9.00 - 13.00

1. "Świat teatru"
2. Gry i zabawy sportowe
3. Tenis stołowy

czwartek
9.00 - 13.00

1. "Świat sportu"
2. Gry i zabawy sportowe
3. Piłka nożna

piątek
9.00 - 13.00

1. "Świat nauki/szkoły"
2. Gry i zabawy sportowe
3. Tenis stołowy

II tydzień 8 - 12 lutego
poniedziałek
9.00 - 13.00

1.Turniej piłki koszykowej –TRIO – BASKET.
2.Zajęcia integracyjne „Sport to zdrowie”.
3.Samodzielna organizacja zawodów wewnątrzgrupowych
4.Zabawy na powietrzu.
5.Razem weselej- zimowe sposoby na dobry nastrój- redagowanie przepisu,
rozwijanie wyobraźni twórczej, wdrażanie do pracy w grupie, głośne czytanie
fragmentów ulubionych książek dla dzieci i młodzieży, dekorowanie biblioteki.

wtorek
9.00 - 13.00

1.Zabawy grupowe w formie rywalizacji.
2.Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki
3.Turniej w Badmintona
4.Bezpieczne sporty zimowe. Zajęcia plastyczne.
5.Dzień literacki- rytmy i rymy- rozwijanie zdolności twórczych układanie
wierszyków, rymowanki- rozśmieszanki- „łamańce językowe”, ćwiczenia dykcji,
Jak oni czytają- mini konkurs czytania wierszyków zimowych, zabawy
pantomimiczne, literacki zawrót głowy-zagadki.

środa
9.00 - 13.00

czwartek
9.00 - 13.00

piątek
9.00 - 13.00
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1.Wyścigi rzędów z zadaniem dodatkowym- aktywne formy ćwiczeń.
2.Wybrane gry zespołowe .
3.Pogadanka na temat zdrowego trybu życia (właściwe odżywianie, zachowanie
higieny w życiu codziennym, uprawianie sportu, gry i zabawy sportowe na boisku.
Zajęcia plastyczne „Mój zdrowy tryb życia”.
4.Mecz towarzyski w piłkę siatkową-wpajanie zasad fair-play oraz sportowego
kibicowania.
5.Dzień muzyczny - prezentacja idoli muzycznych. Jaka to melodiarozpoznawanie fragmentów utworów muzycznych, Portret idola- praca
plastyczna. nauka kroków , projektowanie stroju na koncert.
1.Zabawy na śniegu
2.Turniej „Dwa ognie” i „Cztery ognie”
3.Dzień taneczny- praca plastyczna, kolorowanie strojów tanecznych, tańczyć
każdy może- prezentacja, nauka kroków tanecznych, projektowanie stroju
na koncert. Zabawa w radio.
4.Projekcja wybranego filmu.
5.Unihock.
1.Zabawy i gry zręcznościowe
2.Mini piłka siatkowa
3.Dzień gier planszowych- zadania drużynowe z wylosowanych dziedzin
wiedzy, zawody w układaniu puzzli na czas, kalambury, rozgrywki szachowe,
gry planszowe warcaby, chińczyk, memo, rozwijanie wyobraźnitworzymy własną grę planszową.
4.Podsumowanie zimowiska.
5.Rozdanie nagród i dyplomów.

GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W TYCHOWIE
I tydzień 1 - 5 lutego
poniedziałek
10.00 - 14.00

wtorek
10.00 - 14.00

środa
10.00 - 14.00

czwartek
10.00 - 14.00

piątek
10.00 - 14.00

1.Otwarcie zimowiska.
2.Przedstawienie planu pracy.
3.Przedstawienie zasad BHP obowiązujących na zajęciach.
4.Zawarcie kontraktu z uczestnikami.
5.Wybór grup ćwiczeniowych – podział uczestników.
6.Trening piłki nożnej.
7.Posiłek.
8.Gry i zabawy ruchowe.
9.Trening piłki siatkowej.
1.Zbiórka uczestników.
2.Przedstawienie planu zajęć.
3.Pogadanka profilaktyczna – „Higiena czasu wolnego”
4.Trening piłki nożnej.
5.Posiłek.
6.Trening piłki siatkowej dwuosobowej.

1.Zbiórka uczestników.
2.Przedstawienie planu zajęć.
3.Trening piłki nożnej.
4.Gra ćwiczebna w piłkę nożną.
5.Posiłek.
6.Pogadanka profilaktyczna – „Sport jako gra fair”.
7.Trening piłki koszykowej.
8.Gra ćwiczebna w „triobasket”

2 luty 2016
10:3012:00

12:0013:00

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Trzebiszyn

14:0016:00

13:1514:15

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Borzysław

16:3017:30

14:30

Teatrzyk dla dzieci „O Ignasiu, który
nie lubił chodzić do szkoły” + warsztaty
Sala widowiskowa GOK (wstęp wolny)

17:0018:00

Zajęcia teatralne Prow. B.Bekisz
GOK Tychowo

10:0012:00

10:3012:00

12:00

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo
Gwiezdne Wojny. Przebudzenie Mocy.
Film KINO GOK
Od 10 roku życia
(bilety do nabycia przed seansem)

12:1513:15

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Sadkowo

14:0016:00

10:0012:00
12:00

12:00

10:0011:00

Zajęcia teatralne Prow.
B.Bekisz
GOK Tychowo

12:3014:00

11:1512:15

12:00

9 luty 2016

12:00

Zajęcia plastyczne
Prow. I.Wesołowska
GOK Tychowo
Gwiezdne Wojny.
Przebudzenie Mocy.
Film KINO GOK
Od 10 roku życia
(bilety do nabycia przed
seansem)
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo

wtorek
10.00 - 14.00

1.Zbiórka uczestników.
2.Program dzienny zajęć.
3.Taktyka gry w piłkę nożną – instruktaż merytoryczny.
4.Rozgrzewka i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
5.Trening piłki nożnej.
6.Posiłek.
7.Trening piłki siatkowej – gra kontrolna.
1.Zbiórka uczestników.
2.Pogadanka profilaktyczna – „Żyj aktywnie i zdrowo”.
3.Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
4. Międzygrupowy turniej konkurencji szybkościowych i skocznościowych.
5.Trening piłki nożnej.
6.Posiłek.
7.Turniej trójek koszykarskich.
8.Podsumowanie imprezy: nagrody i wyróżnienia.
1. Zbiórka uczestników.
2. Harmonogram dnia.
3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
4. Turniej par siatkarskich.
5. Posiłek w przerwie turnieju.
6. Podsumowanie turnieju; nagrody i dyplomy dla finalistów.

piątek
10.00 - 14.00

1. Zbiórka uczestników.
2. Program zajęć.
3. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
4. Gra wewnętrzna w piłkę nożną.
5. Gra wewnętrzna w piłkę koszykową.
6. Posiłek.
7. Zajęcia zaproponowane przez uczestników.
8. Podsumowanie zimowiska.
9. Rozdanie nagród i dyplomów.

3 luty 2016

Zajęcia plastyczne
Prow. I.Wesołowska
GOK Tychowo
Fistaszki
Film dla dzieci KINO GOK
(bilety do nabycia przed
seansem)
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo

16:3017:30

8 luty 2016

1.Zbiórka uczestników.
2.Przedstawienie dziennego harmonogramu zajęć.
3.Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
4.Pogadanka profilaktyczna „Moje miejsce w grupie rówieśniczej”.
5.Zajęcia zaproponowane przez uczestników.
6.Posiłek.
7.Trening piłki nożnej.
8.Gra kontrolna w piłkę nożną.

czwartek
10.00 - 14.00

1.Zbiórka uczestników.
2.Przedstawienie rozkładu dnia.
3.Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
4.Ćwiczenia ruchowe kształtujące szybkość i zwinność.
5.Halowy turniej piłki nożnej.
6.Posiłek w przerwie turnieju.
7.„Mecz gwiazd”; podsumowanie imprezy, dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

1 luty 2016

poniedziałek
10.00 - 14.00

środa
10.00 - 14.00

1.Zbiórka uczestników.
2.Przedstawienie planu zajęć.
3.Zasady i przepisy gry w piłkę nożną – instruktaż.
4.Gra ćwiczebna w piłkę nożną.
5.Przerwa na posiłek.
6.Trening piłki koszykowej.

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo
Fistaszki
Film dla dzieci KINO GOK
(bilety do nabycia przed seansem)

II tydzień 8 - 12 lutego

4 luty 2016

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Smęcino
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Warnino

10:0012:00

Fistaszki
Film dla dzieci KINO GOK
(bilety do nabycia przed
seansem)
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Pobądz

14:0016:00

12:00

16:3017:30

Zajęcia teatralne Prow.
B.Bekisz
GOK Tychowo

10 luty 2016
10:0011:00
11:1512:15

12:00

12:3014:00

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo
Fistaszki
Film dla dzieci KINO GOK
(bilety do nabycia przed
seansem)
Zajęcia plastyczne
(dla dorosłych)
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo
Zajęcia teatralne
Prow. B.Bekisz
GOK Tychowo

10:0012:00

Gwiezdne Wojny.
Przebudzenie Mocy.
Film KINO GOK
Od 10 roku życia
(bilety do nabycia przed
seansem)
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Kikowo
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10:0012:00

Zajęcia HIP-HOP
Prow. K.Wojcieszek
Dobrowo

12:0013:00

Zajęcia HIP-HOP
Grupa młodsza
Prow. K.Wojcieszek
GOK Tychowo

13:0015:00

Zajęcia HIP-HOP
Grupa starsza
Prow. K.Wojcieszek
GOK Tychowo

12 luty 2016

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo
Zajęcia HIP-HOP
Grupa młodsza
Prow. K.Wojcieszek
GOK Tychowo

9:0014:30

11:0012:30

Zajęcia HIP-HOP
Grupa starsza
Prow. K.Wojcieszek
GOK Tychowo

14:00
-16:00

13:0014:00

Zajęcia HIP-HOP
Prow. K.Wojcieszek
Dobrowo

14:00

Teatr dla dzieci „Chatka
zajączka”
Sala widowiskowa GOK
(wstęp wolny)

14:0016:00

Zajęcia plastyczne
(dla dorosłych)
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo

10:0011:00

Zajęcia muzyczne
Prow. S.Panasiuk
GOK Tychowo
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo

10:3011:30

11 luty 2016

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Słonino
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica Dobrowo

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie
ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo tel. 094 314 68 94
e-mail: gok.tychowo@wp.pl www.gok.tychowo.pl

5 luty 2016
9:0014:00

12:00

Zajęcia muzyczne
Prow. S.Panasiuk
GOK Tychowo
Gwiezdne Wojny. Przebudzenie
Mocy.
Film KINO GOK
Od 10 roku życia (bilety do
nabycia przed seansem)
Zajęcia wokalne –poezja
śpiewana
Prow. W.Rakoczy
GOK Tychowo

Świątecznie w Gminnym Ośrodku Kultury

Warsztaty przedświąteczne w świetlicach
W okresie przedświątecznym w świetlicach w
Warninie i Sadkowie zorganizowano warsztaty
dla mieszkańców. Panie uczyły się jak
własnoręcznie przygotowywać ozdoby
świąteczne. Korzystając z instruktażu
Pani
Justyny Kłosowskiej, wykonywały piękne stroiki
i inne ozdoby do domów. Wspólna praca
sprzyjała integracji mieszkańców, kultywowaniu
tradycji i wspólnej wymianie doświadczeń.
Serdecznie dziękujemy Pani Annie
Rydzkowskiej, Przewodniczącej
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, oddział w
Białogardzie,
za organizację warsztatów. Z
niecierpliwością czekamy na kolejne w
pozostałych świetlicach.
Lucyna Michalak, dyrektor GOK w Tychowie

WALENTYNKOWY OTWARTY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA TYCHOWA

13 lutego 2016 r. (sobota) godz. 10.00
Hala Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie
Kategorie wiekowe:
- szkoły podstawowe (dz. i chł.)
- szkoły gimnazjalne (dz. i chł.)
- szkoły ponadgimnazjalne (dz. i chł.)
- open

wpisowe
5 zł

Zgłoszenia:
tel. 600 938 263, bądź elektronicznie
sport.tychowo@wp.pl
do 12.02.2016 r.

Zawodnika obowiązuje:
- strój sportowy
- obuwie
-rakietka
- dokument tożsamości potwierdzający wiek
- (osoby niepełnoletnie) pisemna zgoda
rodziców (prawnych opiekunów)
GMINNY OŚRODEK SPORTU i GOSPODARKI KOMUNALNEJ w TYCHOWIE
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18 grudnia 2015r. w Gminnym Ośrodku
Kultury
zorganizowano kiermasz i koncert świąteczny. O godzinie
17.00 rozpoczął się koncert przygotowany przez nauczycieli i
uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz sekcje i zespoły
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.
Imponująca ilość dzieci ze SP Tychowo, która przy
akompaniamencie Pani Dyrektor Katarzyny Kalbarczyk oraz
Szymona Gołdyna wykonała piękne kolędy wzruszyła wielu
zgromadzonych mieszkańców naszej Gminy oraz zaproszonych
gości. Zespoły Radość i Dobrowianki swoim występem
podkreśliły ważność i rolę łączenia pokoleń oraz przekazywania
tradycji. Gromkimi brawami publiczność podziękowała za
wykonanie szopki z pozytywką w tle, przygotowaną przez
członków sekcji teatralnej i tanecznej działających przy GOK,
według scenariusza Pani Beaty Bekisz (sekcja teatralna), we
współpracy z Kacprem Wojcieszkiem (sekcja taneczna).
Po koncercie, wszyscy z zachwytem oglądali ozdoby
świąteczne, które prezentowano na stoiskach przygotowanych
przez: Gminne Przedszkole Dębowa Chatka w Tychowie, Szkołę
Podstawową im. Adama Mickiewicza w Tychowie, Zespół Szkół
w Dobrowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie, Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie – sekcja
plastyczna oraz świetlice wiejskie, Ośrodek NOREW w
Kowalkach, Mirosławę Adamczyk, Katarzynę Ambrozik,
Sylwię Czerwiak, Agatę i Małgorzatę Głuszko, Jagodę
Jasianowską, Agnieszkę Szablę - Rutkowską, Martę Tomczyk.
Prace były piękne, wykonane po mistrzowsku. Stoiska były
barwne, ślicznie ozdobione. Kiermasz był świetną okazją do
pokazania talentów dzieci i młodzieży, nauczycieli, pań
świetliczanek oraz naszych miejscowych rękodzielników.
Możemy być dumni.
W czasie koncertu i kiermaszu Śnieżynki z GOK-u częstowały
pysznymi, własnego wypieku i jak tradycja każe, ręcznie
dekorowanymi ciasteczkami. Mikołaj rozdawał dzieciom
upominki ufundowane przez firmę Optim. Można było
skosztować tradycyjnego barszczu z uszkami, przygotowanych
na prośbę Pana Burmistrza przez Przedszkole w Tychowie,
Gimnazjum w Tychowie oraz Zespół Szkół w Dobrowie. Były
przepyszne!
Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe
gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi: pracowników GOK,
GOSIGK, Przedszkola, wszystkich Szkół Gminy Tychowo oraz
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Osobne podziękowania należą się wolontariuszom z:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, opiekun Pani Donata
Kłosowska – Babińska; Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Prof. Jana Radomskiego w Tychowie, opiekunowie: Karolina
Dudka, Kamila Lipińska, Ewa Niemczewska, Mirosław Bodnar.
Za pomoc w organizacji imprezy wielkie ukłony kierujemy
również w stronę: Nadleśnictwa Tychowo, Firmy Pommernfisch,
Trend, Zofii Tarwackiej, Czesława Możdżyńskiego, Ireneusza
Szyderskiego Tomasza Gajdy.
Lucyna Michalak,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

Spotkania
opłatkowe
i jasełka
w świetlicach
Gminy Tychowo
W okresie przedświątecznym
w świetlicach wiejskich naszej
gminy odbyły się spotkania,
na których śpiewano kolędy,
dzielono się opłatkiem składając
sobie życzenia. Często dzieci
wraz z opiekunkami
przygotowały przedstawienia
jasełek.
Większość tych pięknych
uroczystości odbyła się we
współpracy z Sołtysami
i Radami Sołeckimi, Gminną
Komisją Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Nadleśnictwem Tychowo.
Zaowocowało to pięknie
nakrytymi stołami, na których
zgodnie z polską tradycją
znalazły się wigilijne potrawy.
Dzieci zasiadały do stołów
razem z mieszkańcami, często
rodzicami. W tak miłej
atmosferze, z dala od
codziennych trosk i trudów,
był czas na rozmowy, wspólne
śpiewanie i kultywowanie
zwyczajów. Po minach
i zachowaniu dzieci można było
zauważyć wielką radość
i podekscytowanie.
Były bardzo szczęśliwe.
W świetlicy w Słoninie, dzieci
wraz z Panią opiekunką
Katarzyną Sikorską
zaangażowały dorosłych
i przygotowano piękne
przedstawienie- szopkę.
Bogactwo strojów, długie
teksty„ aktorów”, piękna
dekoracja zrobiły wrażenie
na wszystkich zgromadzonych
i zaproszonych gościach.
Serdeczne gratulacje!
W świetlicy w Warninie
i Pobądzu również
zorganizowano przedstawienie.
Dzieci wraz Paniami
opiekunkami przygotowały
jasełka, które rodzice,
dziadkowie i pozostali
mieszkańcy wsi obejrzeli
z podziwem. Tu również,
odbyło się spotkanie przy stole,
gdzie śpiewano kolędy i
dzielono się opłatkiem.
W świetlicy w Dobrowie Zespół
Dobrowianki, Pani Sołtys Maria
Stelmach oraz radni : Zdzisław
Polek, Marian Borowczak
zaprosili mieszkańców oraz
władze naszej gminy na
spotkanie wigilijne. Wspólne
śpiewanie kolęd
z Dobrowiankami i przy
akompaniamencie Pana
Stanisława Panasiuka sprawiło
wszystkim wiele radości.
Spotkania opłatkowe odbyły się
również w świetlicach w:
Sadkowie, Kowalkach,
Smęcinie i Tychowie.
Serdecznie dziękuję wszystkim
zaangażowanym w organizacje
tych pięknych uroczystości.

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE W PRZEDSZKOLU

Świetlica w Pobądzu

Świetlica w Warninie

KONKURS NA OZDOBY ŚWIĄTECZNE
W naszym przedszkolu odbył się konkurs na ozdoby świąteczne. Prac było
bardzo dużo i były bardzo różnorodne. Dnia 17.12.2015 nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu. Z racji tego, że na konkurs wpłynęło mnóstwo
przepięknych, kolorowych prac, komisja w składzie: Bujanowska Anna,
Gałan Grażyna, Tarwacka Małgorzata postanowiła podzielić prace na trzy
kategorie: bombki i kartki świąteczne, choinki oraz stroiki i szopki
bożonarodzeniowe. Ostatecznie, po długich dyskusjach, komisja
zdecydowała się przyznać nagrody następującym osobom:
Kategoria: bombki i kartki świąteczne: 1.Mickiewicz Maja, 2.Smolińska
Wiktoria, 3. Wesołowska Oliwia.
Kategoria: stroiki i szopki bożonarodzeniowe: 1.Rydzkowska Zuzanna, 2.
Duljas Julia, 3.Rudzińska Karolina. Wyróżnienie: Pawlak Lena
Serdecznie dziękujemy rodzicom za tak duże zaangażowanie.
Świetlica w Sadkowie

WIGILIA W PRZEDSZKOLU

22.12.2015r. tradycyjnie już, w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta
Wigilia. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, wszyscy pracownicy oraz
dzieci, ze wszystkich grup wiekowych. Spotkanie rozpoczęło się, od
przedstawienia jasełek, później było wspólne dzielenie się opłatkiem
i składanie sobie życzeń. Ostatnim punktem programu, była wspólna
wieczerza wigilijna. Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze,
wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci. Takie podniosłe chwile nie
tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych,
lecz również, co najważniejsze, wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
Na zakończenie dnia każde dziecko zabrało mały gwiazdkowy upominek
spod przedszkolnej choinki.

Świetlica w Słoninie

I MIEJSCE W KONKURSIE
Świetlica w Dobrowie

Lucyna Michalak, dyrektor
GOK w Tychowie

W dniu 21.12.2015r. dzieci z grupy Muchomorków wraz z wychowawczynią
Panią Katarzyną Korolak, z wielkim zaangażowaniem i zapałem
przedstawiły jasełka rodzicom, rodzinie oraz zaproszonym gościom.
Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w
radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie indywidualnych
predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie odwagi i
śmiałości podczas występów przed publicznością. Przedstawienie było
wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się
doskonale. Sala wypełniona była aniołkami, które śpiewały kolędy, i
wspaniale recytowały przygotowane wierszyki. Do szopki przybyli też
pastuszkowie. Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy
oraz wczucie się w role. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa,
kolędy i świąteczne dekoracje, wzajemne życzenia, które zakończyły
spotkanie, pozwoliły wszystkim poczuć atmosferę zbliżających się świąt,
pełną ciepła, radości i bliskości.
Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców, za zakup strojów na jasełka,
pani Izabeli Wesołowskiej oraz pani Ewelinie Wyrzykowskiej za pomoc w
przygotowaniach do Jasełek.
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Nasze przedszkole wzięło udział w gminnym konkursie na „Najpiękniejsze
świąteczne iluminacje na terenie Gminy Tychowo w 2015/2016 roku”.
W kategorii najładniej udekorowana placówka oświatowo kulturalna
zdobyliśmy I miejsce.

Z życia ZS Dobrowo

Zdarzyło się to w Betlejem
Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez
uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku: we wtorek,
22 grudnia 2015 r. o godzinie 11.30, w ostatnim dniu nauki przed przerwą
świąteczną na pięknie udekorowanej scenie zebrali się: Pani Dyrektor
Zespołu Szkół w Dobrowie, Jolanta Pawlik, Pan Burmistrz, Robert Falana,
ks. Proboszcz Rafał Stasiejko, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny
nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania estetyczne zadbali zaś zdolni
aktorzy i wokaliści. Ceremonię rozpoczęła Ola Klimczak, która
wprowadziła nas w świąteczny nastrój.
Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa
szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych
poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i
małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak trzej mędrcy i złożyli
dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia
nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów
przeplatana była kolędami i pastorałkami. Ogromne zaangażowanie
młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż
przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci
miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a także możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Puentą biblijnej
historii stały się słowa piosenki, które zna każdy z nas: „Kiedy choinka
pięknie przybrana (…)”. Tę piosenkę Dobrowie śpiewamy rokrocznie.
Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń
Pani Dyrektor, która mówiła o tym, że tajemnica Nocy Betlejemskiej trwa
bez przerwy, wypełnia dzieje świata i zatrzymuje się na progu ludzkich
serc. W tej atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Pani
Dyrektor życzyła wszystkim obecnym na szkolnych jasełkach –
Nauczycielom, Rodzicom, Dzieciom, doświadczania na co dzień bliskości
Nowonarodzonego Chrystusa. Niech obdarza nas spokojem, radością,
miłością i czyni wszelkie nasze wysiłki i starania błogosławionymi. Głos
zabrał też Pan Falana, który stwierdził, że u nas ,,zawsze jest coś
niesamowitego, zaskakujemy za każdym razem dodając do treści
standardowych i oczywistych coś od siebie, coś, co sprawia, że czuje się
niezwykłą magię cudownych świąt Bożego Narodzenia”. Proboszcz
parafii dodał od siebie życzenia, by te święta odmieniły nas wszystkich.
Podziękowaniom dla występujących nie było końca: nad całością czuwała
w tym roku Pani Sylwia Mulawa, która do współpracy zaprosiła uczniów
w różnym wieku. Występowały więc dzieci z oddziału przedszkolnego, z
klas IV – VI i I – III gimnazjum wywołując pozytywne emocje widzów:
Marcel Kowalczyk, Ania i Kacper Siwek, Michasia Surdyk, Ala i Wiktoria
Palinowskie, Alicja Ślusarczyk, Kornelia Leszczyńska, Dominik
Załomski, Julia Sikorska, Zuzia Szablińska, Amelka Napora, Zuzia
Teleszczuk, Olek Chodakowski, Paweł Gasek, Mateusz Klimczak, Nikola
i Norbert Smolarski, Maja Łojek, Dominik Rabczenko, Gracjana Bihun,
Bogusia Budniewska, Julka Niemiec, Paulina Kowalska, Ada Świeboda,
Klaudia Sypek, Maciek Osiecki, Tomek Kozera, Michał Sedzicki i
Karolina Skryp. Oprawę instrumentalną zawdzięczamy paniom: Monice
Siwek i Małgorzacie Wiktorskiej, które akompaniowały przy piosenkach,
pastorałkach i kolędach na gitarach.
W świątecznych nastrojach rozeszliśmy się do sal, w których odbyły się
klasowe spotkania wigilijne.

„Śpiewajmy kolędy”

18 grudnia 2015r., już po raz piąty, w Zespole Szkół w Dobrowie odbył się
konkurs wokalny dla dzieci z klas O-III SP. Uczestnicy śpiewali piękne
polskie kolędy z podkładem muzycznym lub a capella. Każdy występ oceniany był pod względem znajomości tekstu,
tempa i rytmiczności, walorów muzycznych oraz ogólnego wrażenia artystycznego. W zmaganiach wzięło udział 15
uczestników, a konkurs wygrał wychowanek oddziału przedszkolnego Igor Borowczak, który zaśpiewał kolędę pt.
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Drugie miejsce zajęła Justyna Wąsacz z kl.3, a trzecie Sandra Borowczak z
„0”. Komisja postanowiła przyznać również trzy wyróżnienia: dla Gai Kupis z oddziału przedszkolnego, Marcela
Gąsiora z kl. 1 oraz Julii Sikorskiej z kl. 3. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięzca wystąpił
podczas szkolnych jasełek 22 grudnia. Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Magdalena Niemiec
Tekst: M. Niemiec Zdjęcia: A. Tokarska

Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: A. Tokarska

Z życia SP Tychowo

Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
17 grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie został rozstrzygnięty Konkurs na
Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Celem konkursu
było kultywowanie wśród uczniów tradycji wykonywania
szopek, poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z
narodzeniem Jezusa, poznanie chrześcijańskiej wymowy
świątecznych zwyczajów związanych z domowym
przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej, rozwijanie
wrażliwości estetycznej uczniów, popularyzacja twórczości
utalentowanych uczniów. Konkurs adresowany był do
uczniów klas II - VI.
Spośród 10 szopek komisja w składzie: Kinga Kowalska,
Anna Janicka- Głusek i Monika Kurek postanowiła nagrodzić
prace następujących uczniów: I miejsce - Wiktoria
Kowalczyk z klasy VI a, II miejsce - Michalina Urbaniak z
klasy VI a, III miejsce - Kacper Jączkowski z klasy VI a.
Poziom artystyczny wykonanych szopek był bardzo wysoki, a
członkowie komisji mieli trudny wybór przy ocenie prac
uczestników. Wszyscy autorzy szopek zostali nagrodzeni
ciekawymi książkami. Nad całością konkursu czuwała Dorota
Durys.
Wszystkim uczestnikom raz jeszcze gratulujemy!
autor: Dorota Durys

II miejsce
Michalina Urbaniak
z klasy VI a

I miejsce
Wiktoria Kowalczyk
z klasy VI a
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III miejsce
Kacper Jączkowski
z klasy VI a.

Sukces na Mistrzostwach Polski

Z życia ZSP Tychowo

BAL STUDNIÓWKOWY ANNO DOMINI 2016

Duży sukces w Mistrzostwach Polski młodzików w lekkiej
atletyce odniosła w rzucie oszczepem Małgorzata Czarnata,
reprezentująca Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w
Tychowie. VII miejsce to najwyższe jakie kiedykolwiek w
tych zawodach odniósł reprezentant gminy Tychowo.
Rangę sukcesu podnosi fakt, że Małgosia rywalizowała
głównie ze starszymi od siebie koleżankami. Dodatkowo
należy stwierdzić, że poziom sportowy reprezentowany
przez Małgosię pozwala zaliczyć ją do grona potencjalnych
kandydatów na Europejskie Igrzyska Młodzieży, które za
półtora roku odbędą się na Węgrzech. O skali wyników
osiąganych przez Małgorzatę Czarnatę może świadczyć to,
że mając 14 lat posiada rekordy województwa
zachodniopomorskiego aż do wieku 16-letnich
zawodniczek.
Autor: Józef Grabarczyk Dyrektor ZSP Tychowo

Uratuj człowieka

M

ijają lata, zmieniają się mody, a czarująca atmosfera balu studniówkowego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie zawsze
pozostaje taka sama. 15 stycznia o godzinie 19.00, w przepięknie udekorowanej sali
internatu szkoły, w blasku świec i fleszy aparatów, tradycyjnie już przy dźwiękach poloneza, ku
uciesze zebranych rodziców i pedagogów, uczniowie klas trzecich: policyjnej, wojskowej i
straży granicznej - poprowadzeni przez dyrektora szkoły, Józefa Grabarczyka - zatańczyli
poloneza. Kilka ciepłych słów dyrektora oraz Starosty Białogardzkiego Tomasza Hyndy,
wzniesienie uroczystego toastu za pomyślność tegorocznych maturzystów oficjalnie
zainicjowało bal studniówkowy Anno Domini 2016. Nie zabrakło też podziękowań ze strony
maturzystów, pamiętających o dyrekcji, pedagogach, swoich wychowawcach i rodzicach, którzy
towarzyszą im w drodze do sukcesów maturalnych!
„Studniówka to czas zabawy, to pierwszy bal, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w
naszych sercach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tu i teraz.”
Bal studniówkowy w ZSP w Tychowie trwał do białego rana!
Autor: Józef Grabarczyk Dyrektor ZSP Tychowo

Zebranie ULKS Tychowo
Zarząd Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Tychowie zaprasza
wszystkich zainteresowanych na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które
odbędzie się 18 lutego br. o godzinie 16.00 w stołówce szkolnej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie przy ulicy
Parkowej 20.
Autor: Józef Grabarczyk Prezes ULKS Tychowo

KĄCIK

Tak niewiele z życia mamy,
ciągle goni tyle spraw.
W naszych głowach, wieczna burza-w huragany zmienia nas.
Jak ogarnąć wokół wszystko,czasem już nie starcza sił.
Czy to lato, czy to zima - biegnie czas -a nie chce się zatrzymać.
Nici wspomnień zaplatamy,w jeden kłębek zwinąć chcemy,
schować w kieszeń, do szuflady -ukryć chwile dobre w nich.
zapamiętać swe miłości,
ludzi, których nie spotkamyi marzenia te spełnione,
i te niespełnione, też.
Uratuj człowieka, pogadaj z nim o byle czym.
Dodaj mu skrzydeł, by nie spadał ciągle w dół.
Daj mu nadzieję, wiarę w lepszy dzień i,
nie pozwól, by został sam-ocal go-tyle chociaż z siebie daj.
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Świat jest wielki, zabiegany, okruchami jego my,
tyle istot nas otacza złych i dobrych-tak to jest.
A my sami się kręcimy, karuzelą -w górę, w dół,
wciąż szukamy - zrozumienia, bratniej duszy-przyjaciela.
Każdy w sobie siłę ma i podążać chce do przodu,
-podnieść głowę, nie upadać-zamiast burzy-słońca chce.
Wiatr uciszyć w swojej głowie i powiedzieć wreszcie, żeprzecież nasze krótkie życie-nie jest takie złe.
Uratuj człowieka, pogadaj z nim o byle czym.
Dodaj mu skrzydeł, by nie spadał ciągle w dół.
Daj mu nadzieję, wiarę w lepszy dzień i,
nie pozwól, by został sam-ocal gotyle chociaż z siebie daj,
tylko tyle -i dalej żyj.
Pozdrawiam Alicja Rogozińska z Krosinka.

KOLĘDNICY- WĘDROWNICY
W DOBROWIE

Z życia GIMNAZJUM

Wieczór gier w gimnazjum
Długie jesienno - zimowe wieczory
sprawiają, że czas pozornie się
wydłuża, nie wiemy co mamy z nim
robić. Mimo licznych kanałów
telewizyjnych - niewiele jest w nich
programów wartych obejrzenia.
08.01.2016r. w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Tychowie odbył się
wieczór gier. Przodowały gry tj: Fifa
2015 i gry wyścigowe. Uczniowie
miło i sympatycznie spędzili czas.
W rozgrywkach zespołowych
uczniowie doskonalili umiejętność
zdrowej rywalizacji i dobrej
bezpiecznej zabawy.
Opiekun koła informatycznego:
Wojciech Galiński
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Do kościoła parafialnego w Dobrowie 6 stycznia br. do żłóbka
Bożego przybyli nie trzej królowie, nie monarchowie, ale
równi serdecznością Goście.
W uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się koncert
instrumentalno- wokalny kolęd i pastorałek, przygotowany
przez Zespół z Zasp Wielkich oraz uczniów lokalnej szkoły.
Nabożeństwo uświetniły znane i zupełnie awangardowe
utwory o tematyce bożonarodzeniowej.
Atmosfera była iście królewska, a wykonane melodie spotkały
się z ogromnym aplauzem parafian. Gromkie brawa, jakie
otrzymały wykonawczynie, potwierdziły serdeczność i
uznanie mieszkańców Dobrowa.
Wszyscy zgromadzeni byli zadowoleni. Słowa „gdzie gasną
spory, goją się rany” oraz „przekażmy sobie znak pokoju”
rozbrzmiewają niemal do dziś po świątyni w Dobrowie.
Słowa podziękowania kierujemy do Pań tworzących Zespół:
Aliny Czubek, Grażyny Parol, Janeczki Leńczuk, Alicji
Wieczorek, Teresy Szreder, Jolanty Jerenkiewicz, Krystyny
Kaweckiej i Moniki Siwek oraz do dzieci występujących
podczas koncertu: Ani i Kacpra Siwka, Marcela Kowalczyka.
Było nam miło gościć Panie w murach naszego kościoła.
Uroczystość przy Pań akompaniamencie miała wyjątkowy
charakter.
Dziękujemy także w imieniu wszystkich parafian z Dobrowa,
księdzu proboszczowie R. Stasiejko za przychylność i pomoc
organizacyjną oraz Pani G. Kubisz za ufundowanie
upominków wręczonych Zespołowi.
Sylwia Mulawa

NBŚ.6840.11.2015.KM
NBŚ.6840.12.2015.KM

BURMISTRZ TYCHOWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 782) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29
września 2010 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 112, poz. 2047), i uchwałą nr XV/127/12 Rady miejskiej w Tychowie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2012 r., poz.1354), podaje do publicznej
wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Lp.

1

2

Oznaczenie i opis nieruchomości
Obręb
Nr działki
Pow. w m2
ewidencyjny

Stare Dębno

Czarnkowo

62/20

0,1069

Nr księgi
wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego

Forma zbycia
nieruchomości

Wysokość opłat i
termin ich
wnoszenia

Cena
nieruchomości

Uwagi

38196

Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego zgodnie ze
studium teren opisany jako
istniejące tereny zabudowy
niskiej intensywności, w tym
rolniczej oraz projektowane
tereny o funkcjach
produkcyjnych i składowych.

W drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego na
własność

Najwyższa cena
uzyskana w
przetargu

22.000,00 zł
(brutto)

Działka
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego zgodnie ze
studium teren opisany jako
istniejące tereny zabudowy
niskiej intensywności, w tym
rolniczej oraz projektowane
tereny o funkcjach
produkcyjnych i składowych.

W drodze
bezprzetargowej na
rzecz
dotychczasowego
najemcy.

Zgodnie z
protokołem
rokowań

55.000,00 zł
(brutto)

Lokal mieszkalny nr 1 położony w
Czarnkowie 10 o powierzchni 71,94 m2 z
przynależną oborą o pow. 23,01 m2 i
kurnikiem o pow. 5,50 m2 oraz
pomieszczeniami gospodarczymi o
powierzchni 6,52 m2 i 13,05 m2 wraz z
udziałem 1/2w częściach wspólnych i
działce gruntu - nieruchomości nr 118 o
pow. 0,2055 ha. Nr KW dla całej
nieruchomości KO1B/00031601/4.

Koszty notarialne, sądowe ponosi kupujący. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć
w tutejszym Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2016 roku.

Podziękowanie, życzenia i prośba
Zarządu Stowarzyszenia Amicus
w Tychowie
Zarząd Stowarzyszenia Amicus
w Tychowie dziękuje bardzo
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM oraz
DARCZYŃCOM 1 % podatku za 2014
rok. To WASZE 1 % SERCA
przeznaczamy na dopłatę do turnusów
rehabilitacyjnych, rehabilitację
indywidualną dla dzieci
niepełnosprawnych ruchowo najbardziej potrzebującym, jako wkład
własny do realizowanych projektów
z FIO i inne działania pomocne osobom
niepełnosprawnym. To dzięki WAM
Stowarzyszenie działa już 14 rok i
prosimy o dalsze wsparcie przeznaczając
1% podatku z rozliczeń za 2015 rok
wpisując w zeznanie podatkowe
KRS: 0000163423.
Równocześnie informujemy, iż
gratisowo pomożemy w rozliczeniach
podatkowych za 2015 rok – wysyłając
zeznania podatkowe za pomocą edeklaracji – wystarczy kontakt
tel: 943115254 lub 606153266 lub
kontakt osobisty: Tychowo ul. Leśna 12
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Amicus w Tychowie oraz rodziców
dotkniętych niepełnosprawnością
dziecka dziękuje: Zofia Jarzębskaprzesyłając życzenia WSZYSTKIM
mieszkańcom gminy Tychowo życząc
wszystkiego co dobre w Nowym Roku
2016 .
Pozdrowienia, podziękowania,
z poważaniem- Zofia Jarzębska

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

Podziękowania
Serdecznie dziękuję strażakom z Gminnej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tychowie oraz policjantom z Tychowa za wzorowe
udzielenie mi szybkiej i fachowej pomocy po wypadku drogowym
20 stycznia 2016 r. Dariusz Michalak

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu ogłoszeń o III
przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości własnych
Gminy Tychowo:
1. niezabudowana działka gruntu nr 686 o powierzchni 0,1000 ha położona w
obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w
Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr 16155. Cena 51.660,00 zł brutto,
2. niezabudowana działka gruntu nr 707 o powierzchni 0,0886 ha położoną w
obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w
Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016174/0. Cena 45.510,00 zł
brutto,
3. niezabudowana działka gruntu nr 692 o powierzchni 0,1310 ha położoną w
obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w
Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016160/9. Cena 67.650,00 zł
brutto.
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu na stronie internetowej
www.bip.tychowo.pl.
Burmistrz Tychowa

KRS 0000323321

KOMUNIKAT NR 1
z 15-01-2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego
w Tychowie informuje, że w okresie od 14-12-2015 r. do 15-01-2016 r. na nasze konto
wpłynęły następujące kwoty:
1. 10 wpłat indywidualnych (1 z Niemiec = 100 Eu)
- 5.069,11 zł
2. składki członkowskie
60,00 zł
3. odsetki bankowe
5,70 zł
4. Kwesta z 10-01-2016 r.
- 2.150,00 zł
Razem wpływy
- 7.284,81 zł
Stan konta na 15-01-2016 r.
- 35.416,36 zł
wydano na remont
- 590.000,00 zł
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.
9.200,00 zł
Razem zebrano od 2008 r.
- 634.616,36 zł
Przewodniczący Stowarzyszenia - mgr inż. Bronisław Gajewski

Serdeczne podziękowania dla firmy „PERFECT GREEN”
Pragnę podziękować firmie "PERFECT GREEN" za sponsorowanie na świetlicy
wiejskiej "Jodełka" w Słoninie następujących rzeczy:
-tablicy informacyjnej z nazwą świetlicy
-Mikołajek wraz z poczęstunkiem
-materiałów na stajenkę
-podarunków, które otrzymały osoby biorące udział w Jasełkach
-za piękną choinkę i ozdoby
Dziękuję również osobom, które pomagały przy organizacji kolacji wigilijnej.
Dziękuję także p. Danielowi Wrzesińskiemu za zbudowanie nam pięknej stajenki.

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

Opiekun świetlicy w Słoninie, Katarzyna Sikorska
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