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PRZEBUDOWA UL. L. MROCZKIEWICZA
W TYCHOWIE ZAKOŃCZONA

D

obiegła końca przebudowa drogi gminnej
dojazdowej do drogi wojewódzkiej
nr 169 w Tychowie.
Zakres przedsięwzięcia obejmował roboty
drogowe polegające m.in. na wykonaniu zarówno
jezdni bitumicznej, jak i z betonowej kostki
brukowej.Ponadto wybudowano chodniki,
parkingi, zjazdy, mijanki oraz oświetlenie.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
1.526.321,95 zł, z czego pozyskane
doﬁnansowanie w ramach programu PROW
2014-2020 wyniosło 923.158,98 zł.
Uroczyste oddanie przedmiotu inwestycji do
użytku nastąpiło 6 października br.

Zebranych powitał gospodarz Gminy Tychowo
Burmistrz Robert Falana. Następnie proboszcz
paraﬁi ks. Andrzej Sołtys dokonał poświęcenia
drogi.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
Burmistrz Tychowa, przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Kowalski, radny Mirosław
Korzeniowski, ksiądz proboszcz Andrzej Sołtys
oraz mieszkanki osiedla, panie Krystyna Pucek
i Małgorzata Hojnor.
Radny Mirosław Korzeniowski w imieniu
własnym oraz mieszkańców osiedla podziękował
burmistrzowi za realizację inwestycji,
podkreślając, że była ona oczekiwana od wielu lat.
RBS

Kolejne unijne pieniądze dla Gminy Tychowo

W

Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Zachodniopomorskiego burmistrz
Tychowa Robert Falana wraz ze
skarbnikiem Leokadią Sas podpisali
dwie umowy o doﬁnansowanie.
Pierwsza 12 września to środki
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego.
Wniosek dotyczy budowy centrum
turystyczno rekreacyjnego
w Trzebiszynie oraz placu zabaw
przy Szkole Podstawowej
w Tychowie.
Wartość projektu to 364.266 zł,
a doﬁnansowanie 231.782 zł.
Drugą umowę podpisano uroczyście
z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą
24 września o doﬁnansowanie
z Programu Operacyjnego „Rybactwo

i Morze”. Projekt dotyczy budowy
placu zabaw i siłowni ﬁtness przy
ul. Kochanowskiego oraz boiska do
piłki nożnej i siatkowej przy
ul. Akacjowej w Tychowie.
Wartość projektu 205.463 zł,
doﬁnansowanie 174.644 zł.
Realizacja inwestycji rozpoczyna się
od IV kwartału 2017 a zakończenie
potrwa do połowy roku 2018 r. Już
ogłosiliśmy pierwsze przetargi.
M. Broda
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Inwestycje w gminie Tychowo
§
§

Trwa dobudowa punktów oświetleniowych przy ul. Parkowej i Koszalińskiej
Ruszyła przebudowa ulicy Kolejowej

W

połowie października br.
rozpoczęto prace związane
z dobudową czterech
punktów oświetleniowych przy ulicy
Parkowej na odcinku przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tychowie.
Kolejne 4 punkty oświetleniowe
dobudowane zostaną przy ulicy
Koszalińskiej. Łączna wartość
inwestycji wyniesie blisko 61.000 zł.
Zakończenie prac przewidziano na 15
grudnia br.
Z kolei 19 października rozpoczęły
się prace związane z „Przebudową
gminnej drogi nr 345221Z ul.
Kolejowej w Tychowie - dojazdowej
do drogi wojewódzkiej nr 167”.

W ramach tej inwestycji m.in. zostanie
położona nowa nawierzchnia drogi
wraz ze spowalniaczami ruchu,
zostanie wybudowany chodnik ze
ścieżką pieszo-rowerową oraz
przebudowane oświetlenie drogi.

Wartość inwestycji wynosi: 1.180.950 zł.
Na realizację tej inwestycji gmina
Tychowo pozyskała doﬁnansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 714.060 zł.

ul. Parkowa w Tychowie

UWAGA !!! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W OKOLICY CMENTARZA W TYCHOWIE
01 LISTOPADA 2017 roku
W związku ze zbliżającym się dniem
Wszystkich Świętych (Świętem
Zmarłych) informujemy Państwa
planujących odwiedziny na grobach
najbliższych o zmianie organizacji
ruchu oraz rozlokowaniu parkingów dla
samochodów osobowych w okolicach
cmentarza komunalnego w Tychowie.
Dojazd do cmentarza możliwy
będzie ulicą Słoneczną – ruch
jednokierunkowy (wjazd od ulicy
Wolności).
Ulicą Słoneczną można dojechać:
§ w prawo do parkingu z kostki brukowej,
§ na wprost, na parking tymczasowy
o podłożu trawiastym.
Wyjazd z ul. Słonecznej na ul. Wolności nie
będzie możliwy (znak B-2 zakaz wjazdu).
Wyjazd z ulicy Słonecznej odbywać
się będzie przez ulicę Ogrodową do
wyjazdu na ulicę Koszalińską.

Na ulicy Słonecznej i Ogrodowej
z obydwu stron obowiązywać będzie
zakaz zatrzymywania i postoju.
Na ulicę Ogrodową wjazd będzie
możliwy od ulicy Koszalińskiej.
Na ul. Ogrodowej obowiązywać
będzie ruch dwukierunkowy do
skrzyżowania z ulicą Słoneczną –
(zakaz skrętu w prawo do ul. Wolności).
Możliwy dojazd do parkingu
zlokalizowanego z lewej strony ulicy
Ogrodowej.
Dodatkowe parkingi dla
samochodów osobowych rozlokowano
przy ulicach:
§ obok starego ośrodka zdrowia - ulica
Bobolicka,
§ przed Urzędem Miejskim - ulica
Bobolicka,
§ przed budynkiem nieczynnego
sklepu GS SCH - ulicy Bobolicka

ul. Kolejowa w Tychowie
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oraz
§ przy ulicy Targowej (na terenie

przyległym do targowiska
miejskiego oraz w zatoczce
parkingowej przy ulicy Wolności
(obok Apteki),
§ plac autobusowy w pobliżu szkoły
podstawowej ulica Dworcowa,
§ zatoczka parkingowa z obu stron
ulicy Wolności vis’a vis kościoła,
§ parking przy ulicy Strefowej,
§ przy ulicy Kościelnej z tyłu budynku
Gminnego Ośrodka Kultury.
Informacja graﬁczna na mapce.
Zwracamy się do osób pieszych oraz
kierujących pojazdami o wzmożoną
uwagę i ostrożność w okolicach dróg
dojazdowych do cmentarza.
Administracja Cmentarza
Komunalnego w Tychowie
(GOS i GK Tychowo)

ul. Parkowa w Tychowie
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ĆWICZENIA „JODŁA – 2017”
W czwartek, 19 października br.,
w Urzędzie Miejskim w Tychowie
zostało przeprowadzone Gminne
Ćwiczenie Obronne pk. „JODŁA 2017”. W tym dniu w urzędzie został
wprowadzony stan gotowości
obronnej czasu wojny.
Wszystkich wchodzących do urzędu
obowiązywały przepustki.
Na polecenie Burmistrza Tychowa
Roberta Falany przeprowadzono
obchód pomieszczeń w budynku
urzędu, w wyniku którego
zlokalizowano paczkę nieznanego
pochodzenia. Burmistrz natychmiast
zarządził ewakuację pracowników,

a na miejsce przybył patrol policji
z brygadą antyterrorystyczną.
Podejrzany pakunek został
bezpiecznie usunięty z terenu urzędu.
Podczas ćwiczeń przeprowadzono
również Akcję Kurierską polegającą
na dostarczaniu kart powołania oraz
wezwań w sprawie świadczeń na rzecz
obrony otrzymanych od Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu.
Przećwiczono element wydawania
upoważnień do zakupu paliw,
w przypadku wprowadzenia ich
reglamentacji, w zorganizowanym do
tego celu Punkcie.
Równocześnie działalność swoją

rozpoczął Punkt Kontaktowy Host
Nation Support (HNS) Burmistrza – do
kontaktu Sił Zbrojnych RP i sił
sojuszniczych.
W trakcie ćwiczenia w urzędzie był
rozwinięty Stały Dyżur Burmistrza,
który sporządzał meldunki, informacje
i przekazywał je na linii: Burmistrz –
Wojewoda – WKU w Kołobrzegu.
Ponadto pracownicy urzędu poznali
również swoje miejsca pracy
w Zapasowym Miejscu Pracy –
zorganizowane w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie, a w Szkole
Podstawowej w Dobrowie zostały
rozwinięte Zastępcze Miejsca
Szpitalne.
RBS

Poświęcenie krzyża w Liśnicy
22 września br. w Liśnicy miała miejsce
uroczystość związana z poświęceniem
krzyża.
Poświęcenia dokonał ksiądz Proboszcz
Andrzej Sołtys.

Obiekt ten został postawiony
z inicjatywy p. Sołtys Bogumiły
Szczęsnowicz, która koordynowała
całość prac, oraz mieszkańców,
którzy złożyli się na ﬁgurę Chrystusa,
zakup polbruku oraz kwiatów.
Szczególne podziękowania należą
się panom:
- Jackowi i Dariuszowi Krauze za
ufundowanie krzyża i ławeczek,
- Damianowi i Albinowi Grzegolec
za ułożenie polbruku,
- Grzegorzowi Zając oraz
Krystianowi i Mateuszowi
Owsianym za pomoc przy
zagospodarowaniu terenu wokół
krzyża,
- Andrzejowi Szczęsnowicz za
dowiezienie materiałów.
Wyrazy wdzięczności należą się
również pani Irenie Rożek za
codzienną opiekę i pielęgnację
obiektu.
Redakcja

FESTYN RODZINNY
„GRZYBOBRANIE I BIEGANIE”
W sobotę 23 września br. przy
bunkrach atomowych w Podborsku
odbył się Festyn Rodzinny
„Grzybobranie i Bieganie”
zorganizowany przez Urząd Miejski
w Tychowie oraz Związki Zawodowe
NSZZFiPW w Areszcie Śledczym
w Koszalinie.
Pogoda sprzyjała licznie przybyłym
uczestnikom zarówno z terenu gminy
Tychowo, jak i z terenu powiatów
ościennych.
O godzinie 8.00 rozpoczęło się
grzybobranie, natomiast już o 10.00
wystartowali biegacze w trzech
kategoriach: dzieci – na dystansie 500
m, młodzież – 3 km i dorośli – 7 km.
Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza
Tychowa puchary i dyplomy.
Organizatorzy zapewnili
najmłodszym uczestnikom liczne
atrakcje: zjazd na linie, strzelanie
z markera, wiatrówki oraz łuku, a także
zabawę z animatorami.
Na chętnych czekała grochówka oraz
kiełbaska z ogniska.
R. Radziuk
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Grupa teatralna GOK w Bobolicach Święto Pieczonego Ziemniaka w świetlicach
18 X 2017 r. w hali sportowej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Bobolicach odbyły się uroczystości
związane z otwarciem Gminnego
Centrum Kariery w Bobolicach.
Przybyło wielu gości oraz lokalne
media.
Grupa teatralna z Tychowa została
poproszona o uświetnienie tej
uroczystości swoim występem.
Zaprezentowano interpretację
sceniczną wiersza J. Tuwima
„Wszyscy dla wszystkich”. Młodzież
pokazała bardzo wymownie jak ważna
jest praca i samodyscyplina w życiu

człowieka i społeczności. Tychowscy
aktorzy i ich opiekun zebrali gromkie
brawa i usłyszeli wiele słów pochwał
i podziwu.
Bardzo dziękuję Pani Beacie Bekisz za
profesjonalizm w przygotowaniu
występu. Młodzieży zaś składam
wyrazy uznania za grę aktorską, pełną
zaangażowania i poświęcenia.
Rodzicom gratuluję utalentowanych,
kulturalnych i bardzo
odpowiedzialnych pociech.
L. Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie.
Zdjęcie – M. Rutkowski

Klub Podróżnika GOK
w Rogalinie i Poznaniu
30 września 2017 r. Klub Podróżnika
działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie wyruszył na
wyprawę do Rogalina i Poznania.
W Rogalinie zwiedziliśmy piękny
pałac Raczyńskich, powozownię oraz
ogrody ze słynnymi rogalińskimi
dębami.
Tego samego dnia wieczorem,
obejrzeliśmy w Teatrze Wielkim im.
St. Moniuszki w Poznaniu balet „Anna
Karenina”. Pełni wrażeń czekaliśmy
na kolejny dzień. Okazał się bardzo
ciepły i słoneczny.
Z ochotą zwiedzaliśmy więc ponad
trzy godziny Poznań w towarzystwie
super przewodnika. Obejrzeliśmy
najpiękniejsze miejsca Poznania, ze
Starym Miastem w szczególności.
Duże wrażenie wywarł na nas: Ratusz,
Kościół Farny z okazałymi organami
oraz tzw. budowle cesarskie.

Ciekawym punktem podróży okazał
się pobyt w Muzeum Rogalowym
w Poznaniu Chętnych do uczestnictwa
w warsztatach nie brakowało.
Nasi „podróżnicy” za zapałem
wykonywali takie czynności jak:
wyrabianie ciasta, krojenie, zawijanie
rogali, wypełnianie farszem czy
wreszcie – lukrowanie.
Oczywiście najprzyjemniejsza była
degustacja słynnych w całej Europie
rogali świętomarcińskich. Ile
przywieźliśmy ich do Tychowa –
niech pozostanie słodką tajemnicą.
1 października wieczorem, pełni
niezapomnianych wrażeń i bardzo
zadowoleni z kolejnej naszej
wycieczki, wróciliśmy do Tychowa.
Już mamy plany na kolejne podróże.

Na przełomie września
i października 2017 r. panie
ś w i e t l i c z a n k i z Ty c h o w a ,
Trzebiszyna, Warnina i Sadkowa
zorganizowały Święto Pieczonego
Ziemniaka.
Stało się już tradycją ognisko płonące
przy każdej świetlicy i pieczone
w nim ziemniaki, kiełbaski i jabłka.
W Trzebiszynie uczestnicy mogli
się nacieszyć mnogością
konkurencji, w których brały udział
także dzieci ze świetlicy
w Tychowie.Panie Iwona Oryl
i Ewelina Okuszko zadbały o każdy
szczegół imprezy.
Oprócz ogniska zaplanowały m.in.
zabawy: bieg slalomem
z ziemniakiem, rzut ziemniakiem,
wykonywanie obrazów przy
pomocy ziemniaczanej pieczątki,
wyścigi w jedzeniu ziemniaczanej
sałatki, ziemniaczany łańcuch, a na
zakończenie słodki poczęstunek.
Na imprezie poza mieszkańcami wsi
i dziećmi z Tychowa, gościła także
Pani Lucyna Michalak Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie.
Opiekunka świetlicy w Sadkowie
Pani Agnieszka Skałecka równie
dobrze wywiązała się z zadania
i przygotowała Święto Ziemniaka.
Konkurencje i zawody, których
mottem był ziemniak cieszyły się
ogromnym powodzeniem.
Dzieci rzucały ziemniakiem do celu
i na odległość, robiły slalom,
obierały ziemniaka na czas i na

najdłuższą obierkę, skakały
w workach pomiędzy ziemniakami.
Ziemniak królował także
w opowiadanej dzieciom bajce.
Na koniec także tutaj uczestnicy mogli
skosztować różnych słodkości.
W Warninie oprócz ogniska, zabaw
i konkurencji w plenerze z okazji
Święta Pieczonego Ziemniaka
wspaniałą atrakcją dla dzieci była
godzinna przejażdżka bryczką po
lesie.
Dziękujemy Panu Stanisławowi
Ta b a c e , z a z o r g a n i z o w a n i e
przejażdżki i Panu Krzysztofowi
Madejewskiemu za dostarczenie
ziemniaków dla dzieci
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK
w Tychowie

Trzebiszyn i Tychowo

Trzebiszyn i Tychowo

Trzebiszyn i Tychowo

Sadkowo

L. Michalak – Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie
Zdjęcie - A. Szabla – Rutkowska

Warnino

Świetlica w Smęcinie
odnowiona !

UWAGA !!!
Spotkanie Klubu Podróżnika
odbędzie się w poniedziałek
6 listopada 2017 r. o godz. 17:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.

Klub Podróżnika zaprasza

To już czwarta w tym roku świetlica, której
wnętrza udało się odświeżyć dzięki
zaangażowaniu mieszkańców.
Dziękujemy władzom naszej Gminy za
materiały malarskie i farby.
Szczególne podziękowania dla tych, którzy
poświęcają swój czas i wykonali wszystkie
prace: Beacie Wawrzeńczyk, Emilii
Jankowskiej, Arkadiuszowi Mazurkiewiczowi,
Annie Wawrzeńczyk i Anicie Dygas.
L. Michalak, Dyrektor GOK
w Tychowie.

Sadkowo

Podziękowanie
Składamy podziękowania Pani Iwonie Haśkiewicz za
podarowanie do świetlic w Sadkowie i Kowalkach
ciekawych, nowych książek, dla dzieci i dorosłych.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie
Danuta kowalczyk, Beata Górecka – Opiekunki świetlic
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

Zielona farma Żelimucha

Dzień Edukacji Narodowej
13 października obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej. W tym
dniu swoją obecnością zaszczycili nas
Pan Burmistrz Tychowa Robert
Falana, Sekretarz Gminy Krystyna
Dobrzańska, radny Andrzej
Możdżyński oraz przewodnicząca
Rady Rodziców Agnieszka
Rutkowska i oczywiście nasze
szanowne Panie emerytki, które
dopisały i bardzo licznie przybyły na tą
uroczystość.
Pani dyr. Genowefa Kuczmera

przywitała zaproszonych gości,
złożyła życzenia i podziękowała
pracownikom za oddaną pracę na
rzecz dzieci. Życzenia wszystkim
złożył także Pan Burmistrz oraz
nagrodził p. dyrektor G. Kuczmerę za
zaangażowanie w pracę na rzecz
przedszkola.
Na ręce pani dyrektor został
przekazany tort z podziękowaniami od
Rady Rodziców. Spotkanie przebiegło
w miłej, serdecznej atmosferze.
Iwona Wiśniewska

Przedszkolaki w lesie
W październiku przedszkolaki były
na jesiennej wycieczce w lesie.
Pogoda była piękna, więc spacer po
lesie był wielką przyjemnością. Dzieci
podziwiały piękną, kolorową „Panią
Jesień”, która już na dobre zagościła
w lesie. Polana leśna to też
odpowiednie miejsce do zabaw,
chodziliśmy po śladach, tropiliśmy
małe zwierzątka, bawiliśmy się
w chowanego, szukaliśmy ścieżki.

Dzieci rozpoznawały i nazywały
napotkane drzewa, no i znalezione
grzyby.
Do przedszkola wróciliśmy z pełnymi
koszami darów jesieni. Grzyby,
kolorowe liście, mech i kora ozdobiły
nasze kąciki przyrody.
Bezpośredni kontakt z naturą bardziej
oddziałuje na zmysły i na dłużej
pozostanie w dziecięcej pamięci.
Iwona Wiśniewska

Dnia 29 września dzieci z grup
Wiewióreczki i Motylki udały się na
wycieczkę do niezwykłego miejsca
jakim jest Zielona Farma
w miejscowości Żelimucha
k/ Białogardu.
Celem wycieczki były wykopki
i rzeczywiście dzieci miały
możliwość zapoznania się z ręcznym
sposobem kopania ziemniaków.
Za pomocą motyk dzielnie zmierzyły
się z twardymi redlinami a jakie było
ich zadowolenie, kiedy udało im się
wykopać i pozbierać ziemniaki.
Następnie samodzielnie zawijały je
w folię i przyglądały się w jaki sposób
piecze się ziemniaki w ognisku.
Podczas gdy ziemniaki się piekły
dzieci wykonały ziemniaczane jeżyki
oraz bawiły się na placu zabaw.
W czasie pobytu na Zielonej Farmie

5 października grupy 6-latków –
Muchomorki i Biedronki miały
pierwszą ,,lekcję” z poznawania
zjawisk ﬁzycznych w ramach cyklu
spotkań ,,Zmysłowa ﬁzyka”, którą
prowadziła p. Aleksandra
Grześkowiak.
Zajęcia okazały się bardzo
atrakcyjne. Dzieci z zaciekawieniem
obserwowały doświadczenia, dzięki
którym poznały właściwości wody.
Same też chętnie brały udział w
badaniach. Ogromnym przeżyciem i
atrakcją była zabawa z bańkami
mydlanymi, w których pani Ola
,,zamykała dzieci. Było super!!!

Wyniki konkursu pt. „Ziemniaki Cudaki”

Izabela Wesołowska, promocja i reklama
GOK w Tychowie

miały też możliwość poznania
zwierząt: różne gatunki kur, kaczek,
indyki, przepiórki, świnie, konie,
kuca, emu, lamy, barany kozy, które
mogły też karmić.
Na zakończenie pobytu zjadły
przepyszne, pięknie pachnące
pieczone ziemniaki i szczęśliwe oraz

pełne wrażeń wróciły do przedszkola.
Warto wspomnieć, że Zielona Farma
to gospodarstwo agroturystyczne –
zagroda edukacyjna, które z rąk
Prezydenta Andrzeja Dudy otrzymało
statuetkę wicemistrza krajowego
w konkursie Agroliga 2016.
Katarzyna Wiśniewska

Spotkanie z ﬁzyką

Maria Gołuchowska

12 października 2017 r. po dokonaniu przeglądu
i oceny prac plastycznych nadesłanych na
konkurs, komisja w składzie: Izabela
Wesołowska – przewodniczący, Agnieszka
Lichota – członek, Wiktor Rakoczy – członek,
postanowiła przyznać nagrody w następujących
kategoriach:
Przedszkole
I miejsce - Michał Tomczyk - (Pobądz)
II miejsce - Szymon Kowalczyk (Warnino)
III miejsce - Julia Starzyńska - (Kikowo)
Wyróżnienie - Zoﬁa Woźniak - (Warnino)
Uczniowie klas I-III
I miejsce - Łukasz Madejewski - (Warnino)
II miejsce -Tomasz Jankowski - (Kikowo)
III miejsce - Maja Jeremicz - (Trzebiszyn)
III miejsce - Klara Szarek - (Dobrowo)
Uczniowie IV-VI
I miejsce - Ewa Madajewska - (Słonino)
II miejsce - ornelia Leszczyńska (Dobrowo)
II miejsce - Jakub Strzałkowski - (Słonino)
III miejsce - Zuzanna Radziuk (Trzebiszyn)
Uczniowie klas VII SP i klas II i III
Gimnazjum
I miejsce - Wiktoria Kowalczyk- (Warnino)
II miejsce - Honorata Walczak- (Kikowo)
Wyróżnienie - Kamila Dębska (Trzebiszyn)
Na konkurs nadesłano następującą liczbę prac
z poszczególnych świetlic:
Kikowo – 14 , Sadkowo – 11, Słonino – 9,
Trzebiszyn – 8 , Warnino – 5, Dobrowo – 4,
Pobądz – 4, Tychowo – 3.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace.
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Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Akcja ,,Sprzątanie Świata”
Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła
włączyła się w akcję „Sprzątanie
świata - Polska 2017". Hasło
tegorocznej edycji, ogłoszone przez
Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Nie
ma śmieci – są surowce".
Celem akcji było przede wszystkim
zmienienie postrzegania odpadów jako
„śmieci” i dostrzeżenie ich
surowcowego potencjału oraz
zaktywizowanie społeczeństwa do
działania na rzecz środowiska, a także
promowanie obowiązującego
standardu selektywnej zbiórki.
W dniu 22 września 2017 roku szkolne
Koło Ligi Ochrony Przyrody,
uczniowie klas I-VII oraz II i III
gimnazjum wraz z wychowawcami
lub wyznaczonymi nauczycielami
wyruszyli na ,,wielkie sprzątanie”.
Uczestnicy akcji otrzymali od
GOSiGK w Tychowie plastikowe
worki na śmieci i ochronne
rękawiczki.
Mimo deszczu uczniowie chętnie
sprzątali tereny wokół szkoły oraz

wyznaczone wcześniej tereny
w miejscowości Tychowo. Wśród
znalezionych śmieci były jak co roku
folie, papiery, puszki, plastiki i inne –
łącznie ok. 25 worków, które po
zakończonej akcji zostały złożone
w wyznaczonych miejscach.
Wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz GOSiGK w Tychowie serdecznie
dziękujemy za działania na rzecz
ochrony środowiska!
Szkolny koordynator akcji:
Kinga Kowalska, Wojciech Szatkowski

apel z okazji dnia edukacji narodowej
13 października 2017 r. w Szkole
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
odbył się uroczysty apel z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, przygotowany
przez Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunkami: p. Agnieszką
Młynarczyk, p. Iryną Kuzyan oraz
p. Donatą Kłosowską – Babińską.
W apelu udział wzięli uczniowie klas:
7a, 7b, 2a gim., 2b gim., i 3a gim.
Uroczystość rozpoczęła się występem
dziewcząt, które przedstawiły
specjalnie przez nie przygotowany
z tej okazji układ taneczny do utworu
„Havana”. Następnie obejrzeliśmy

krótki skecz pt. „Jeden dzień z życia
szkoły z przymrużeniem oka”.
Uczniowie życzyli w tym dniu swoim
wychowawcom i nauczycielom
cierpliwości oraz satysfakcji
z wykonywanej przez nich, często
niełatwej pracy.
Dzień ten upłynął w bardzo miłej
atmosferze, zarówno dla uczniów, jak i
wszystkich pracowników naszej
szkoły.
Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
w/w uroczystości.
opiekunki Samorządu Uczniowskiego
Tekst: A. Młynarczyk
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Spotkanie Klubu Młodych Miłośników Książki
6 października (piątek) odbyły się
pierwsze zajęcia Klubu Młodych
Miłośników Książki działającego już
jakiś czas przy naszej Bibliotece.
Korzystając z tego, że miesiąc
październik uznany jest za miesiąc
zwierząt, na spotkanie wybraliśmy
tylko książki o zwierzakach. Wspólnie
zastanowiliśmy się jakie zwierzęta były
bohaterami bajek, baśni i legend.
Uczestnicy klubu doskonale poradzili
sobie z przygotowanymi zagadkami.
Na zakończenie każdy wykonał piękną

Z życia Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo

pracę - wyklejankę przedstawiającą
wiejską zagrodę, ze zwierzętami
oczywiście.
Przypominamy, że zajęcia Klubu
Młodych Miłośników Książki
odbywają się jeden raz w miesiącu.
Najbliższe zajęcia zaplanowano na
10 listopada (piątek) godz. 15:30.
Serdecznie zapraszamy !!!
Artykuł i zdjęcie:
Halina Rożek Dyrektor Biblioteki
Agnieszka Tomczyk

Lekcje biblioteczne
W dniach 16-17 października
w Bibliotece Publicznej zorganizowano
lekcje biblioteczne skierowane do
uczniów klas III Szkoły Podstawowej.
Te m a t y k a z a j ę ć b y ł a r ó ż n a .
,,Spełniamy marzenia, czyli baśń
o Jasiu i łodydze fasoli''.
Po przeczytaniu opowiadania,
rozmawialiśmy o cechach charakteru
oraz o naszych skrytych marzeniach.
Częścią aktywizującą małych
czytelników było wcielenie się w rolę
tytułowego Jasia i samodzielne
posadzenie fasoli, której wzrost można

doglądać podczas odwiedzin
z rodzicami w Bibliotece.
Kolejne grupy mogły przekonać się, że
,,W każdej legendzie tkwi ziarno
prawdy''. Podczas zajęć dzieciom
przybliżono treść legendy o toruńskich
piernikach. Dzieci wykazały się
doskonałą znajomością składników
z których należy sporządzić ciasto
piernikowe.
Na zakończenie każdy mógł ozdobić
przygotowanego wcześniej pierniczka.

ZACZYTANI NOCĄ

Artykuł i zdjęcie:
Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

WIECZORNE SPOTKANIE W BIBLIOTECE
17 listopada 2017 r.
(piątek) godz. 17.00 - 19.00

Objazdowa Biblioteka
W październiku ruszyła kolejna
odsłona akcji ,,Objazdowa Biblioteka''.
Tym razem odwiedziliśmy świetlicę
w Trzebiszynie, Pobądzu, Tychowie
oraz w Kikowie.
Dzieciom przeczytano pouczające
opowiadanie o tym, jak należy radzić
sobie w trudnych sytuacjach.

Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, do
Filharmonii i BTD w Koszalinie.
Uczestnicy odwiedzą również muzea
i galerie. Na zakończenie wszystkie
grupy zorganizują ﬁnalne spotkanie
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tychowie, gdzie zaprezentują
fotorelacje ze swojego wyjazdu, a tym
samym zachęcą innych do odwiedzenia
tego miejsca. Wszyscy razem obejrzą
spektakl lokalnej grupy teatralnej
„Banda”.
Udział jest dla dzieci całkowicie
bezpłatny. Wyjazdy, bilety wstępów
oraz posiłki zostaną sﬁnansowane ze
środków Fundacji PZU.
Magdalena Niemiec, Magdalena
Periżok- Kowalczyk

sﬁnansowano ze środków
Fundacji PZU

ZA NAMI I TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH
17 października w Szkole
Podstawowej w Tychowie rozegrany
został pierwszy z cyklu turniejów gier
planszowych.
Podczas emocjonujących rozgrywek
wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Alan Dobrzański
II miejsce - Adam Sukiennik
III miejsce - Karol Gryga
Laureaci nagrodzeni zostali
pamiątkowymi dyplomami

Zapisy do 14.11.2017 r.
dzieci w wieku 7-16 lat

Artykuł i zdjęcie:
Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Stowarzyszenie Rozwoju „RAZEM”
„Z kulturą nam po drodze” to tytuł
kolejnego projektu, który będzie
realizowany przez Stowarzyszenie
Rozwoju „RAZEM” na terenie naszej
gminy. Doﬁnansowanie otrzymaliśmy
w ramach konkursu dotacyjnego
„Fundacja PZU z kulturą ” edycja 2017.
Spośród 240 złożonych wniosków
konkursowych tylko 39 otrzymały
dotację.
Celem działania jest zwiększenie
dostępu do szeroko pojętej kultury
dzieciom i młodzieży szkolnej
z obszarów wiejskich i małych
miejscowości oraz zwiększenie ich
wiedzy na temat dziedzictwa
kulturowego, na poziomie lokalnym
i ogólnopolskim. W ramach projektu
zostaną zorganizowane wyjazdy dla
chętnych dzieci ze świetlic z terenu
Gminy Tychowo. Dzieci wyjadą do
Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru

miny

na G
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Odbyła się również krótka pogadanka
na temat opowiadania oraz część
plastyczna będąca nieodłącznym
elementem naszych spotkań.
Przeprowadzenie odwiedzin
czytelniczych na pozostałych
świetlicach zaplanowano wiosną.

i nagrodami w postaci ciekawych gier.
Pokonani?….nie martwcie się, kolejny
turniej już wkrótce!!!
Serdecznie zapraszamy na spotkania
klubowe w każdy wtorek o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej w Tychowie.
J. Wrońska-Jakubiec

Doﬁnansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Nauka dla Środowiska Ośrodka Działaj Lokalnie w Koszalinie

W Dobrowie wspólnie promowali zdrowie
„Kiedy ktoś zapyta, jak się dziś
czujesz. Grzecznie mu odpowiem,
że dobrze, dziękuję.”
W Dobrowie mieszkańcy doskonale
wiedzę jak zadbać o zdrowie. Projekt
realizowany od dnia 01.09.2017 r.
przez Stowarzyszenie Rozwoju
„RAZEM” zakończył się lokalnym
festynem „Razem na zdrowie”.
Przez 6 tygodni odbywały się zajęcia,
podczas których uczestnicy
doskonalili swoją kondycję ﬁzyczną.
Był: aerobik, trening
ogólnorozwojowy, gimnastyka,
pilates, gry zespołowe i rajd rowerowy,
elementy jogi i nordic walking.
Oprócz zajęć praktycznych, można
było uczestniczyć w pogadankach
tematycznych i wykładach
prozdrowotnych oraz warsztatach
kulinarnych.
W projekt włączyła się Powiatowa
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
z Białogardu -wykład na temat
szkodliwości dopalaczy i Komenda
Powiatowa Policji z Białogardu seminarium o narkotykach i ich
wpływie na organizm ludzki.
Największym walorem projektu
okazała się integracja mieszkańców
Dobrowa- zauważalna od pierwszego
spotkania organizacyjnego.
Wspólna praca nad przygotowaniem
festynu „Razem na zdrowie”,
rywalizacja podczas różnorodnych
konkurencji sportowych dnia
14.10.2017 r. dostarczyła wielu

pozytywnych wrażeń. Starsi bardzo
chętni pomagali młodszym, a dzieci
i młodzież szczerze dopingowała
seniorom. Najwięcej radości sprawiły
konkurencje, w których jedni i drudzy
współpracowali ze sobą.
Podczas festynu dzięki współpracy
z WOPR Białogard odbył się
instruktaż pierwszej pomocy.
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich wolontariuszy, którzy
wsparli inicjatywę.
Są to: Anna Szajdecka, Kinga
Plucińska - Gudełajska, Wojciech

Szatkowski, Anna Janicka- Głusek,
Grzegorz Giedrojć, Agnieszka Czupa,
Maciej Kowalczyk, Krystyna MuratPaczkowska, Natalia Zawadzka, Anna
Gołuchowska, Agnieszka Marciniak,
Aneta Szulc, Aneta Ślusarczyk.
Lider Grupy NieformalnejMonika Baranowska
Sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju
„RAZEM”- M. Periżok- Kowalczyk

Projekt nansowany z funduszy „Programu Społecznik”zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych

TYCHOWSKIE WIESCI
Z życia sołectw

SPORT

Warnino

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania oraz otwarcia siłowni
Fitness w Warninie:
Roberta Falany, Jacka Rudzińskiego,
Jana Kapuścińskiego, Mariana
Skowrona, Henryka Piuta, Janiny
Kłosowskiej, Beaty Kłosowskiej,
Karola Kłosowskiego, Zbigniewa
Brzozowskiego, Anny Rydzkowskiej,
Stanisława Tabaki, Krzysztofa
i Moniki Madejewskich, Katarzyny
Woźniak .
Otwarcie odbyło się 7 października br.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy
do ćwiczeń.
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ZŁOTO NA KONIEC SEZONU

23 września w Płotach odbyły się
XXII Letnie Igrzyska LZS
S a m o r z ą d ó w Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego.
Zawodnik LZS Gryf Dobrowo
Zbigniew Cabaj startując
w przeciąganiu liny zdobył złoty
medal. Jest to jego dziewiąty medal
zdobyty w tym roku - 5 złotych i 4
srebrne. Ogółem jest to 57 - y medal.
W Mistrzostwach Polski MASTERS
zdobył 16 medali – 13 złotych
i 3 srebrne.
Na Mistrzostwach Europy MASTERS
– 7 medali: 3 złote, 3 srebrne
i 1 brązowy.

Na Mstrzostwach Świata - 7 medali:
1 złoty, 4 srebrne i 2 brązowe.
Jeden srebrny medal zdobył na
Światowych Igrzyskach MASTERS
w Turynie.
Na Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski MASTERS w trójboju siłowym
zawodnik zdobył 2 złote i 1 srebrny
medal.
Na Mistrzostwach Europy MASTERS
w trójboju siłowym zdobył dwa
medale: złoty oraz srebrny.
Na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS –
2 medale – złoty i srebrny.
Trener

Sołtys Warnina i Rada Sołecka

Razem w drodze do sukcesu zawodowego!
Niesamowitą przygodę mieli okazję
przeżyć uczniowie z dwóch
zaprzyjaźnionych szkół – naszej
z Tychowa i Dobromyla, małego
miasteczka po ukraińskiej stronie
Bieszczad.
W ramach projektu „Razem w drodze do
sukcesu zawodowego” 32 młodych
ludzi w wieku 14 - 16 lat z obu krajów
spędziło 10 dni w Ośrodku
Wypoczynkowym „Fala 1” w Łazach,
przybliżając sobie drogę zawodową.
Temat projektu nie został wybrany
wypadkowo i przez to traﬁł do
uczestników, przed którymi stoi
w niedługim czasie konieczność
podjęcia decyzji wyboru szkół średnich
oraz decydowanie o przyszłości
zawodowej.
Projekt został sﬁnansowany kwotą
63.642,31 złotych przez PolskoUkraińską Radę Wymiany Młodzieży
z dotacji Ministra Edukacji.
Grupa młodzieży ukraińskiej wraz
z opiekunkami przybyła w piątek,
5 października br. Po zakwaterowaniu
w ośrodku w Łazach był czas na gry
i zabawy integrujące, podczas których
młodzież przełamywała swoją
nieśmiałość i barierę językową.
W kolejnym dniu uczniowie
uczestniczyli w warsztatach nt.
stereotypów płci i ich wpływie na wybór
zawodu. Po warsztatach, młodzież
wysłuchała wykładu na Politechnice
Koszalińskiej, prowadzonego przez
Prorektora ds. Studenckich prof. nadzw.
dr hab. inż Tomasza Królikowskiego na
temat dronów, zobaczyła również
laboratoria WILŚiG, WEil i WTiE.
W sobotę młodzież odwiedziła
Centrum Nauki „Eksperyment”
w Trójmieście. Później rozegrano grę
miejską „Przetrwać w metropolii”.
Uczniowie podzieleni na 4 grupy wraz
z opiekunem miała do wykonania pięć
zadań - znaleźć dwa ogłoszenia o pracę,
dowiedzieć się o oczekiwaniach wobec
kandydatów, zarobkach i obowiązkach,
skorzystać z co najmniej dwóch
środków komunikacji miejskiej, zjeść

obiad, zrobić 4 zdjęcia z mieszkańcami
Gdańska w różnych sytuacjach dnia
codziennego oraz 3 zdjęcia grupowe
obok znanych miejsc Gdańska.
Gra miejska była następnym krokiem do
integracji międzykulturowej.
W niedzielę młodzież uczestniczyła
w warsztatach pt. ”Autoprezentacja,
czyli jak zabłysnąć podczas rozmowy
kwaliﬁkacyjnej”, prowadzonej przez
trenera panią Beatę Woźniak i ﬁrmę
„MC2” z Koszalina.
Z zajęć warsztatowych przewidziane
także zostały zajęcia zawodoznawcze,
prow ad zo n e p r zez praco w n ice
Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej przy OHP w Koszalinie.
Najistotniejszym elementem projektu
były trzy dni, podczas których
uczniowie mieli okazję wprowadzić
zdobytą wiedzę i umiejętności w życie.
Młodzież udała się do różnych
zakładów pracy, aby tam odbyć
prawdziwe rozmowy kwaliﬁkacyjne,
potem obserwację metodą cienia, tzw.
„job shadowing” i przeżyć swój
pierwszy dzień w pracy.
Uczniowie mieli możliwość zobaczyć
pracę w redakcjach „Głosu
Koszalińskiego” i „Radia Koszalin”,
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym,
Urzędzie Miejskim w Tychowie,
Gminnym Przedszkolu „Dębowa
Chatka”, Nadleśnictwie Tychowo oraz
Ośrodku Wypoczynkowym „Fala 1”
w Łazach.
Produktem końcowym projektu będą,

oprócz zdobytych umiejętności
i wiadomości, dwie rzeczy - broszura
„Relacja z projektu, jako księga
dobrych praktyk” oraz ﬁlmik
instruktażowy „Niezbędnik zdobywcy
świata, czyli, jak znaleźć pracę i nie
zwariować”.
W piątkowe popołudnie 13
października br. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie odbyły się uroczystości
podsumowujące projekt .
Mieliśmy okazję zobaczyć ﬁlm
o Dobromylu, posłuchać ukraińskich
piosenek i zaprezentować też naszą
małą Ojczyznę. Burmistrz Robert
Falana wraz z dyrektor Szkoły
Podstawowej w Tychowie Katarzyną
Kalbarczyk wręczyli uczestnikom
dyplomy i upominki.
Wspólnie spędzone dziesięć dni są
niezapomniane i dla opiekunów i dla
młodzieży. Największą nagrodą była
integracja obydwu grup i łzy, których
sporo płynęło przy wyjeździe
młodzieży ukraińskiej do domu.
Nie było sytuacji, by ktoś nie chciał
uczestniczyć w jakimś działaniu lub
wyjeździe. Niezależnie od tego, czy to
były warsztaty, czy wizyta w 8 Pułku
Przeciwlotniczym, gra miejska czy
nauka tańców latynoamerykańskich,
prowadzona przez Krzysztofa Sztorca wszyscy z uśmiechem na twarzy
podchodzili do nowych zadań.
Dużo emocji dostarczył konkurs
lepienia pierogów- młodzież w parach,

Międzygminny Turniej
Piłki Siatkowej w Tychowie
14-10-2017 r. w Hali Sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie odbył się
Międzygminny Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego MG Zrzeszenia
LZS. Organizatorem Turnieju był
Gminny Ośrodek Sportu
i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie oraz Zrzeszenie MG
LZS w Białogardzie.
W zawodach udział wzięły drużyny:
Huragan Żytelkowo,
Młodziki z Tychowa,
Mechanik Tychowo.
Grano systemem każdy z każdym do
dwóch wygranych setów, zawody
stały na wysokim sportowym
poziomie. Wyniki:
1. Młodziki Tychowo – Mechanik
Tychowo 1-2
2.Młodziki Tychowo – Huragan
Żytelkowo 2-1
3. Mechanik Tychowo – Huragan

Żytelkowo 2-0
I miejsce Mechanik Tychowo,
II miejsce Młodziki Tychowo,
III miejsce Huragan Żytelkowo.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary.
Sędzią głównym Turnieju był Marek
Muszyński, któremu w tym miejscu
składam podziękowanie.
Najwszechstronniejszym zawodnikiem
został Żakowski Mariusz.
Najlepszą zawodniczką została
Furman Lucyna.
Wszyscy uczestnicy otrzymali gorący
poczęstunek ufundowany przez LZS
Białogard.
Skład zwycięskiej drużyny:
Drozdowski Arkadiusz - kier. drużyny,
Skrzypczak Janusz,
Żakowski Mariusz,
Kononowicz Robert,
Klewin Adam,
Augustyniak Mariusz,
Rzepecki Ireneusz.

pod okiem szefa kuchni ugniatała ciasto
i lepiła pierogi. Nagrody ufundował Piotr
Nowak, dyrektor ośrodka „Fala 1”
w Łazach: za I miejsce 2 tablety, za IIpower banki, za III- głośniki bluetooth.
Przy takich szeroko zakrojonych
działaniach nie obeszło się bez pomocy
wielu osób. Każdy z partnerów dołożył
wielu starań, aby młodzież z Polski
i Ukrainy wiele się nauczyła.

Z korzyścią dla każdego z nas jest, by
takich projektów realizowanych było
więcej – by móc poznać się nawzajem
i rozpocząć czystą kartę w historii
naszego sąsiedztwa.

R. Radziuk

Redakcja
Artykuł powstał przy współudziale:
Iryny Kuzyan,
Donaty Kłosowskiej- Babińskiej
oraz Violetty Andryszczuk- Wasiak
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Podziękowania

Zachęcamy do publikowania swojej
twórczości na łamach „Tychowskich Wieści”
Utwory prosimy przesyłać na adres
Redakcji: wiesci@tychowo.pl

~Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych ~

Podziękowania ogromne kierujemy w stronę
Strażaków OSP Sadkowo: Romana Cabanka,
Krzysztofa Baruchy i Grzegorza Baruchy
za to, że z wielkim sercem i troską
oczyścili rynny w świetlicy w Pobądzu.
Dziękujemy bardzo!
Lucyna Michalak, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy informację o śmierci

Pani Anny Chmielewskiej
wieloletniej Radnej Rady Miejskiej w Tychowie,
człowieka oddanego społeczności.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kowalski

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

Odeszła zbyt szybko
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci

Śp. Anny Chmielewskiej
Radnej Rady Miejskiej w Tychowie,
b. Sołtys i b. Prezes LKS ,,Graf'” Bukówko, działaczki społecznej.
Niezwykle przyjacielska, ciepła i wrażliwa i życzliwa.
Mimo różnych przeciwności losu potraﬁąca cieszyć się życiem
i przekazywać tę radość innym.
Mężowi, Bliskim i Przyjaciołom
składam wyrazy głębokiego współczucia.
Grażyna Anna Sztark
Senator RP

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich i takich,
które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć
Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Annie Rydzkowskiej
Przewodniczącej Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej Powiatu Białogard
z powodu śmierci

Taty
składa
Grażyna Anna Sztark
Senator RP

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu na
zbycie nieruchomości własnej Gminy Tychowo:
Wykaz dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego
najemcy nieruchomość własną Gminy Tychowo położoną w Borzysławiu 1
obręb ewidencyjny 0040 Borzysław, w skład której wchodzi:
- lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku, zlokalizowany na
działce nr 191/5 obręb ewidencyjny 0040 Borzysław, składający się
z pomieszczeń: trzy pokoje, kuchnia, przedpokój z wc, o łącznej powierzchni
użytkowej 30,76 m2 oraz
- pomieszczenia przynależnego – pomieszczenie gospodarcze (w budynku
gospodarczym o nr ewid. 49) o powierzchni użytkowej – 9,90 m2, z lokalem
związany jest udział 465/1000 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 191/5.
Teren nieruchomości – działki opisany jest w ewidencji gruntów jako B - teren
zabudowany.
Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00028253/5.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na stronie internetowej
www.tychowo.pl i www.bip.tychowo.pl.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147z późn. zm.), winny złożyć w tutejszym Urzędzie
wniosek. Wniosek należy złożyć w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Tychowa

Podziękowania
„Razem w drodze do sukcesu
zawodowego”
Taki projekt to niewątpliwie dobra
szkoła dla każdego uczestnika, ale
także sprawdzian życzliwości
ludzkiej. Chcę w imieniu własnym
oraz Donaty Kłosowskiej Babińskiej i Violetty Andryszczuk Wasiak podziękować z całego serca
wielu ludziom, którzy nas wspierali
i pomagali:
§ Burmistrzowi Robertowi Falanie
za wspieranie nas od etapu
napisania wniosku poprzez różne
zawirowania, jak już wniosek
dostał doﬁnansowanie, za
załatwienia wszystkich kwestii
formalnych, podpisywanie
umów, pozytywną reakcję na
wszystkie nasze prośby, czasami
nawet te szalone, jak kręcenie
sceny ﬁnałowej w gabinecie
burmistrza;
§ Zastępcy Burmistrza Jackowi
Rudzińskiemu za staranne, wręcz
perfekcyjne przygotowanie
rozmowy kwaliﬁkacyjnej oraz
pobytu naszej młodzieży
w Urzędzie Miejskim;
§ Pani Magdalenie Brodzie za
pomoc i radę podczas całego
trwania projektu - zawsze chętnie
dzieliła się swoją wiedzą
i umiejętnościami, szykowała
zapytania ofertowe, kwaliﬁkację
kosztów, umowy i inne rzeczy,
w których jest prawdziwym
zawodowcem;
§ Pani Renacie Bosak - Szewczyk
za wykonanie graﬁczne naszego
loga oraz wszystkich dyplomów
i podziękowań;
§ Paniom księgowym: Wiesławie
Biskot i Krystynie Dziedzic Stasiło za zajmowanie się
fakturami, płatnościami
i raportem ﬁnansowym;
§ Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza Pani
Katarzynie Kalbarczyk za
wsparcie podczas trwania
projektu, za zielone światło dla
młodzieży i za to, że kibicuje
wszystkim przedsięwzięciom,
które służą rozwoju osobistemu
naszych uczniów;

§ Dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury Pani Lucynie Michalak za
pomoc w organizacji uroczystego
pożegnania oraz Panu Maciejowi
Rutkowskiemu za udoskonalenie
naszej prezentacji;
§ Zastępcy Dyrektora naszej szkoły
Panu Andrzejowi Kozłowskiemu,
który trzymał kciuki za nasz projekt
już w marcu i przywitał naszych
gości w Łazach;
§ Panu Prorektorowi ds. studenckich
prof. nadz. dr hab. inż. Tomaszowi
Królikowskiemu za bardzo ciekawy
wykład o dronach oraz Pani Annie
Paciosze za znakomitą organizację
naszego pobytu na Politechnice
Koszalińskiej;
§ Pani Dyrektor Gminnego
Przedszkola „Dębowa Chatka” oraz
wszystkim jego pracownikom za
ogrom serca, które okazali naszej
młodzieży (p.s. przedszkolaki dalej
biegają za Emilką i Wiktorem);
§ Nadleśniczemu Nadleśnictwa
w Tychowie i pracownikom, którzy
sprawowali pieczę nad grupą
miłośników przyrody, za ich zapał,
za smaczne poczęstunki, wspaniałe
doświadczenia w lesie;
§ Dyrektorowi Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego Panu Zdzisławowi
Derebeckiemu, pracownikom teatru,
w szczególności Panom: Rafałowi
Wo ł y n i a k o w i , Wo j c i e c h o w i
Kowalskiemu i Pani Beacie Barów
za cudowne chwile, przeżyte
w teatrze na tworzeniu masek
i rekwizytów oraz udaną sztukę na
zakończenie naszego pobytu;
§ Redakcji Radia Koszalin na czele
z Panem Michałem Minkiewiczem,
którzy pokazali naszym uczniom
życie od „kuchni”, pozwolili zająć
się poważnymi sprawami nie tylko
w studiu, ale też poza nim;
§ Redakcji "Głosu Koszalińskiego"
i zastępcy Redaktora Naczelnego
Panu Marcinowi Stefanowskiemu za
poczucie humoru, dobre rady
i wpuszczenie przed komputery
w redakcji;
§ Pani Kapitan Katarzynie
Kaźmierczak za organizację naszego
pobytu w 8 Pułku Przeciwlotniczym
i interesujący wykład na temat
rekrutacji do wojska;

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu
wykazu na dzierżawę nieruchomości własnej Gminy Tychowo
stanowiącej część działki nr 15/20 położonej w obrębie
ewidencyjnym 0050 Kikowo.
Zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały nr LIII/359/10 Rady
Miejskiej w Tychowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
trzy lata luba na czas nieoznaczony nieruchomość zostaje
wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na stronie
internetowej i www.bip.tychowo.pl.

§Dyrektorowi Ośrodka

Wypoczynkowo - Rekreacyjnego
"Fala 1"Panu Piotrowi Nowakowi,
pracownikom ośrodka i szefowi
kuchni za ciepło w domkach,
serdeczność podczas całego
pobytu, smaczne obiady i bardzo
kosztowne nagrody na konkurs
lepienia pierogów;
§ Panu Krzysztofowi Sztorc,
instruktorowi tańców
latynoamerykańskich i naszemu
DJ za umilenie nam niedzielnego
wieczoru tańcem i dobrą muzyką;
§ Panu Marcinowi Korolakowi,
naszemu kierowcy, za to że
bezpiecznie przejechaliśmy
mnóstwo kilometrów;
§ Streﬁe kreatywności "Mc2" i Pani
Beacie Wożniak za wyczerpującą
informację o autoprezentacji,
technikach radzenia sobie ze
stresem i symulację rozmów
kwaliﬁkacyjnych;
§ Pracownicom Mobilnego Centrum
Informacji Zawodowej za ciekawe
warsztaty zawodoznawcze
i pomoc w znalezieniu swoich
predyspozycji zawodowych;
§ Naszym gościom z Ukrainy,
młodzieży i opiekunkom, Paniom
Oksanie Dolhun i Aleksandrze
Marczyńskiej za współpracę, chęć
podróży prawie tysiąc kilometrów,
piękne piosenki i słodycze…
Po raz kolejny mogłam liczyć na
zaangażowanie moich koleżanek
Donaty i Violetty,tak jak i ja wierzą,
że podobne projekty bardziej, niż
szkolna ławka dadzą naszej
młodzieży narzędzia do zdobywania
świata. Ich wkład w projekt był
ogromny i za to im bardzo, bardzo
dziękuję.
Polecam wszystkim PolskoU k r a i ń s k ą R a d ę Wy m i a n y
M ł o d z i e ż y, b e z k t ó r e j n i e
wydarzyłoby się nic.
JESZCZE RAZ WSZYSTKIM
BARDZO DZIĘKUJĘ!!!
Koordynator projektu
Iryna Kuzyan
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