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TYCHOWSKIE HEROSY ROZDANE !
11 lutego 2017 r. to ważna data. W tym dniu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca
Konkurs Tychowskie Herosy. Ma on na celu promocję ﬁrm osiągających najlepsze
wyniki ekonomiczne i wyróżnianie osób, które swym działaniem przyczyniają się do
tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju naszej
lokalnej społeczności. Wyróżnieni zostają społecznicy, ﬁrmy i instytucje, które
wspierają rozwój naszej Gminy we wszelkich dziedzinach. Ta nagroda Burmistrza
Tychowa ma charakter honorowy i przyznawana jest raz w roku w następujących
kategoriach:
Firma Roku - dla najlepszej tychowskiej ﬁrmy roku 2016,
Młody Przedsiębiorca – dla osoby w wieku do 30 roku życia prowadzącej
działalność gospodarczą na terenie gminy Tychowo,
Tychowski Heros w kategorii - Jubileusz prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie gminy Tychowo,
Tychowski Heros w kategorii - Mecenas Kultury i Sportu - dla przedsiębiorcy lub
ﬁrmy wspierającej lokalną kulturę lub sport.
Tychowski Heros w kategorii - Działalność Społeczna - dla osób aktywnie
działających na rzecz społeczności lokalnej, służących rozwojowi kultury, oświaty
i sportu.

„Tychowski Heros” kategoria Jubileusz

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Konkursie
o Tychowskiego Herosa, zgodnie z regulaminem,
mogły być dokonywane przez: Burmistrza Tychowa
oraz jego Zastępcę, Radnych Rady Miejskiej
w Tychowie, pracowników Urzędu Miejskiego w
Tychowie, jednostek organizacyjnych Gminy
Tychowo, instytucje i organizacje społeczne, a także
przez mieszkańców Gminy Tychowo.
Uroczyste wręczenie wyróżnień - Tychowskich
Herosów - odbyło się 11 lutego 2017 r. w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie. Zaproszono laureatów konkursu,
p r z e d s i ę b i o r c ó w n a s z e j G m i n y, l o k a l n y c h
samorządowców oraz władze sąsiednich gmin
i powiatu. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz
Tychowa, Robert Falana.
Obecnością swoją zaszczycili nas: Henryk BudzyłaPrzewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego,
Zbigniew Brzozowski – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Białogardzkiego, Rajmund Wasiak – Radny
Powiatu Białogardzkiego, Paweł Kowalski –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie, Andrzej
Możdżyński i Zdzisław Polek Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie, Radni Rady Miejskiej
w Tychowie, Jacek Rudziński- Zastępca Burmistrza
Tychowa, Przewodniczący Kapituły Konkursowej
„Tychowskie Herosy”, Krzysztof Bagiński – Burmistrz
Białogardu, Jacek Smoliński – Wójt Białogardu,
Małgorzata Stachowiak – Zastępca Burmistrza
Białogardu, Piotr Woś- Zastępca Burmistrza Karlina,
Krystyna Dobrzańska- Sekretarz Gminy Tychowo,
sołtysi i członkowie rad sołeckich, Damian KulczyckiZastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Białogardzie, Jacek Twardoń- Zastępca Komendanta
Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie, Jarosław
Wasilewicz – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Tychowo, Dorota Maroń - Wiceprezes Banku
Spółdzielczego w Białogardzie, Zoﬁa Jarzębska – Prezes
Stowarzyszenia Amicus w Tychowie, Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych naszej Gminy.
Uroczystość prowadziła Lucyna Michalak – Dyrektor
GOK w Tychowie.
Galę otworzył występ sekcji teatralnej GOK, która
zaprezentowała widowisko słowno- muzyczne pt.
„Wszyscy dla Wszystkich”. Jest to adaptacja sceniczna
wiersza Juliana Tuwima pod tym samym tytułem
w reżyserii Beaty Bekisz, - opiekuna sekcji teatralnej.
Tematyka przedstawienia została dobrana nie przez
przypadek. Jest to swoiste przesłanie, zawsze aktualne,
mówiące o tym, że każdy swoją pracą dokłada małą
cegiełkę dla ogółu, a każdy sukces jest okupiony ciężką
pracą i wysiłkiem. Młodych aktorów nagrodzono
gromkimi brawami.
Następnie, Burmistrz Robert Falana podsumował
miniony rok 2016. Wymienił największe inwestycje oraz
przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Przedstawił
też plany rozwoju naszej Gminy na rok 2017 i 2018.
Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnianie
laureatów konkursu.
Wyróżnienia otrzymali:
W kategorii Firma Roku: Arla Foods, Friedrichs Polska,
Pommernﬁsch.
W kategorii Młody Przedsiębiorca: Iwona Haśkiewicz.
W kategorii Działalność Społeczna Tychowskiego
Herosa otrzymali: Zespół Ludowy „Dobrowianki”,

„Tychowski Heros” - kategoria Mecenas Kultury i Sportu

„Tychowski Heros” - kategoria Działalność Społeczna

Haśkiewicz Iwona – sołtys wsi Kowalki, Jerzy Napora,
Zdzisław Polek, Zespół ludowy „Radość”, Grzegorz
Sikorski – sołtys Słonina, Halina Wąsowska – sołtys
Smęcina, Wojciech Węglowski – Prezes Stowarzyszenia
ECCE Homo z siedzibą w Kowalkach, Trend Meble.
W kategorii Mecenas Kultury i Sportu wyróżnienia
przyznano ﬁrmom: Arla Foods, Friedrichs Polska,
Nadleśnictwo Tychowo, Pommernﬁsch , Trend.
W kategorii : Jubileusz 20- lecia działalności
wyróżnienia otrzymali: Wojciech Golec - Nadzór
Budowlany i Kosztorysowanie, Tadeusz Jankowski Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe w Tychowie,
Małgorzata Koza – Firma Usługowo Handlowa
w Tychowie, Bogdan Misiak - Zakład Mechaniki
Pojazdowej w Sadkowie.
W kategorii: Jubileusz 25 – lecia działalności
wyróżnieni to: Halina Cegiełka - Zakład Fryzjerski
w Tychowie, Leszek Kowalski - Zakład Usług Leśnych
i Transportowych w Tyczewie, Grażyna Kubisz - Sklep
Spożywczy w Dobrowie (od 15 marca 1991 r. do 22 lipca
2016 r.), Jadwiga Matejko - Sklep spożywczo –
przemysłowy BARTEK w Tychowie, Erwin Roszak
- Handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi
w Warninie, Tamara Świątczak - Sklep spożywczo –
przemysłowy BARTEK w Tychowie.
Specjalne wyróżnienie - Tychowskiego Herosa
o charakterze specjalnym, w tym roku otrzymała
Małgorzata Czarnata. Burmistrz Tychowa docenił
w ten sposób jej wybitne osiągnięcia sportowe.
Wyróżniono też osobną statuetką i słowa podziękowania
skierowano w stronę Józefa Grabarczyka, trenera
Małgorzaty.
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W czasie Gali, oprócz sekcji teatralnej wystąpili tez inni artyści Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie. Były to zespoły ludowe: Dobrowianki i Radość, solistka Klaudia
Barska oraz sekcje taneczne: Hałas i Mirage. Po części oﬁcjalnej, Burmistrz zaprosił
gości na bankiet do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom za perfekcyjne przygotowanie części artystycznej.
Laureatom życzymy wszelkiej pomyślności i kolejnych owocnych lat pracy na rzecz
naszej małej Ojczyzny. Dziękujemy lokalnym mediom, że rejestrowały to ważne
wydarzenie. Wszystkim, którzy pracowali nad tym, aby Gala i Bankiet mogły mieć tak
uroczysty i podniosły charakter należą się wielkie słowa uznania i podziękowania.
L. Michalak, dyrektor GOK w Tychowie
Zdjęcia: Izabela Wesołowska

„Tychowski Heros” - kategoria Firma Roku

„Tychowski Heros” - kategoria Młody Przedsiębiorca

Zespół Tańca Hip-Hop „Mirage”

„Tychowski Heros” - kategoria Nagroda Specjalna

Klaudia Barska

Zespół Tańca Hip-Hop „Hałas”

Zaproszeni goście

Grupa Teatralna „Banda”

Wieczór Kabaretowy
z okazji Dnia Kobiet
Wystąpi grupa
Rafała Kmity
z udziałem

KRZYSZTOFA PLUSKOTY

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

zaprasza na

spotkanie autorskie

z Krzysztofem
Pluskota
zorganizowane dla
uczniów szkół i mieszkańców

06.03.2017 r. godz. 10.00
WSTĘP WOLNY!
Sala widowiskowa GOK w Tychowie
Spotkanie poprowadzi Zygmunt Wziątek
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72 ROCZNICA MARSZU ŚMIERCI W MODROLESIE

W

sobotę 4 lutego br. przy pomniku
poświęconym jeńcom obozu
Stalag Luft IV odbyły się
uroczystości związane z 72 rocznicą
Marszu Śmierci.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni
goście, m.in.: przedstawiciel Ambasady
Republiki Czeskiej płk Pudil Jerzy, Lech
Jakóbowski przedstawiciel Wojewody
Zachodniopomorskiego, Henryk Budzyła Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego, Radni Rady Powiatu
Białogardzkiego, Zbigniew Raczewski –
Sekretarz Powiatu Białogardzkiego, Robert
Falana Burmistrz Tychowa, Paweł Kowalski
– Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie z wiceprzewodniczącym
Zdzisławem Polkiem oraz radnymi
miejskimi, Krzysztof Bagiński - Burmistrz
Białogardu, Małgorzata StachowiakZastępca Burmistrza Białogardu, Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina, Alicja Kubiś Zastępca Wójta Gminy Białogard, Danuta
Ponikwia -Przewodnicząca Koła
K o m b a t a n t ó w w Ty c h o w i e , J e r z y
Boczkowski – przewodniczący Rady Kultury
w Tychowie oraz przedstawiciele służb
mundurowych: ppłk J. Wiśniewski – Oddział
Zakładu Karnego w Dobrowie, ppłk dypl.
Sławomir Chmurzyński, mjr Piotr Malitowski
Wo j s k o w a K o m e n d a U z u p e ł n i e ń
-w Koszalinie, Tadeusz Woźniak – Naczelnik
Wy d z i a ł u R u c h u D r o g o w e g o K P P
w Białogardzie, przedstawiciele 22 Bazy
Lotniczej w Świdwinie, Wojska Polskiego,
Policji, MOW w Podborsku, Lasów
Państwowych, PSP, OSP Osówko oraz
członkowie BSMH „PERUN”.
Na uroczystości obecni byli krewni polskiego
pilota dywizjonu 305, jeńca Stalagu Luft IV:
Krzysztof Mikszo oraz Tomasz Mikszo.
Obecny był również Zygmunt Wujek –

pomysłodawca pomnika w Modrolesie.
Wśród obecnych na uroczystościach
w Modrolesie byli także dyrektorzy, zastępcy,
uczniowie ze szkół i placówek oświatowych
działających na terenie Gminy Tychowo – ze
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie, z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie, z Zespołu Szkół w Dobrowie,
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
prof. Jana Radomskiego w Tychowie,
delegacje z Gimnazjum w Manowie,
Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego
w Pomianowie, Gimnazjum im. Agaty MrózOlszewskiej w Bobolicach, PCE „Szkoły
Sukces” w Białogardzie oraz przedstawiciele
grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń.
Na uroczystość przybyli licznie mieszkańcy
Gminy Tychowo i Powiatu Białogardzkiego
za co serdecznie dziękujemy.
O godzinie 10:30 przy pomniku na terenie
dawnego obozu jenieckiego odbyła się
oﬁcjalna część uroczystości – Apel rozpoczął
się powitaniem przez reprezentację wojskową
oraz odegraniem Hymnu Państwowego.
Następnie Burmistrz Robert Falana powitał
zaproszonych gości i przedstawił cel
spotkania w Modrolesie.
Głos zabrali również zaproszeni goście.
Po okolicznościowych przemowach
poświęconych alianckim lotnikom, którzy na
tychowskiej ziemi złożyli daninę krwi, odbył
się apel poległych zakończony salwą
honorową. Na koniec uroczystości pod
pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze.
Zaplanowany Marsz Pamięci ze względu na
złe warunki pogodowe nie odbył się.
Uczestnicy spotkali się ponownie przy
Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, gdzie
mieli okazję zwiedzić magazyn amunicji
atomowej. Na koniec wszyscy biorący udział
w uroczystościach zostali poczęstowani
grochówką.

Składamy ogromne podziękowania Prezesowi Zbigniewowi Izraelskiemu oraz
Pawłowi Urbaniakowi z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników
Historii„Perun”, którzy przygotowali merytorycznie całą uroczystość
w Modrolesie. Podziękowania składamy również Aleksandrowi Ostasz Dyrektorowi Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za udostępnienie obiektu
do zwiedzania. Dziękujemy również ppłk Januszowi Wiśniewskiemu Zastępcy
Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie Oddział w Dobrowie za pomoc przy
organizacji uroczystości.
Dziękujemy za obecność mediom oraz wszystkim zaangażowanym
w organizację tej uroczystości.
Serdecznie dziękujemy również Adamowi Bęczkowskiemu, właścicielowi
ﬁrmy „Slice Cube” z Koszalina za przygotowaną wizualizację terenu, na którym
znajduje się pomnik; dzięki niej możemy oglądać obóz z innej perspektywy niż
dotychczas.
Organizatorami uroczystości byli Gmina Tychowo i BSMH "Perun". Asystę
wojskową zapewniła reprezentacja 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego,
natomiast orkiestrę wystawiło Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
im. Romualda Traugutta w Koszalinie.
R. Bosak-Szewczyk
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Dzień Babci i Dziadka w świetlicach wiejskich
Pod koniec stycznia 2017 r.
w świetlicach wiejskich Gminy
Tychowo zorganizowano małe uroczystości z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Panie opiekunki świetlic, które
były głównymi organizatorami spotkań razem
z dziećmi uczęszczającymi do świetlic przygotowały
skromny poczęstunek i kilka niespodzianek.
Każde dziecko także wykonało własnoręcznie laurki
dla swoich babć i dziadków. Zaproszeni goście byli
bardzo wzruszeni pięknymi życzeniami, które im
składano, wspaniałymi przedstawieniami
przygotowanymi przez ich wnuki oraz pięknymi
wierszami i innymi atrakcjami. Podczas wydarzeń nie
zabrakło również Sołtysów oraz mieszkańców wsi.
Każdy spędził miło czas w przyjemnej atmosferze.
W świetlicy w Dobrowie uroczystość odbyła się przy
dużym zaangażowaniu Pani Sołtys Marii Stelmach,
Rady Sołeckiej, Radnych: Zdzisława Polka, Mariana
Borowczaka oraz Zespołu Dobrowianki.
Dziękujemy wszystkim, którzy służyli swą pomocą
paniom świetliczankom i przyczynili się do
zorganizowania tych wspaniałych spotkań.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

Osówko

Pobądz

Dobrowo

Kikowo

Kowalki

Sadkowo

DOM KULTURY Z TEATREM
10 lutego 2017 r. na deskach scenicznych Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie wystąpili aktorzy z Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie w spektaklu pt. „Strażniczka
Warnino
Magicznego Lasu” dla najmłodszej grupy odbiorców – dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie
oraz
dla dorosłych mieszkańców Gminy Tychowo
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie zaprasza w spektaklu
pt. „Szalone Nożyczki”.
Dzień z teatrem w naszym Ośrodku Kultury rozpoczął się ze
scenerią Wielkiego Magicznego Lasu. Pełna sala
widowiskowa młodej publiczności miała okazję obejrzeć
w świetlicach Gminy Tychowo
wspaniałą, malowniczą sztukę oraz aktorów w barwnych
kostiumach. Na scenie pojawiła się m.in. Strażniczka
W programie występy artystów
Magicznego Lasu Andera, Podgrzybek, Świnia, Stary Żubr,
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
Ściek, Ryba, Walizka na Kółkach oraz owłosiona
Amerykanka. Historia Magicznego Lasu i niesamowite
3 marca 2017 r.
postaci zafascynowały dzieci, wywołując niepowtarzalne
10 marca 2017 r.
emocje i gromkie brawa.
Smęcino - godz. 16.00 Kikowo - godz. 16.00

na Dzień Kobiet 2017

Kowalki - godz. 16.00
Sadkowo - godz. 17.00
Trzebiszyn - godz. 17.00 Słonino - godz. 18.00
Warnino - godz. 17.00
Dobrowo - godz. 19.00
Borzysław - godz. 18.00
Pobądz - godz. 18.00
Osówko - godz. 19.00
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„Szalone Nożyczki”, to sztuka dla dorosłej
widowni, opowiadająca o morderstwie
Izabeli Czerny. Wbrew pozorom cała akcja
rozgrywa się w komediowej atmosferze.
Scena GOK w Tychowie dosłownie
zamieniła się w salon fryzjerski, w którym
rozgrywały się sceny spektaklu.
Publiczność pod wrażeniem scenograﬁi
i profesjonalnej gry aktorów ubawiła się do
łez dzięki kabaretowym tekstom
przytoczonym do życia społecznego
i miejsc w Tychowie. Widzowie mogli także
wziąć czynny udział w wystawionej sztuce,
zostawali nawet podejrzani o morderstwo.
Publiczność doceniając wspaniałą sztukę,
także podziękowała aktorom brawami.
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie
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WSPÓŁPRACA Z TEATREM Z USTRONIA MORSKIEGO

Teatr Banda w Ustroniu Morskim

Z życia
SP Tychowo

Teatr Banda działający przy GOK w Tychowie
27 stycznia br. odwiedził Dom Kultury w Ustroniu
Morskim. Uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej
obejrzeli przedstawienie pt. ”Dziewczynki
z zabawkami” w reżyserii Beaty Bekisz. Nasi aktorzy
dali popis gry aktorskiej na bardzo dobrym poziomie,
a scenograﬁa zachwyciła ustrońską widownię.
Gromkimi brawami nagrodzono panią Beatę, reżysera
przedstawienia, opiekunkę koła teatralnego Banda.
Wizyta w Ustrońskim Domu Kultury otwiera
kontakty między naszymi ośrodkami kultury.

Bezpieczne ferie!

Uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią
–p. Dorotą Galińską w ramach akcji pt.
„Bezpieczne ferie 2017” przygotowali mini
wystawę prac, które tworzyli podczas zajęć
poświęconych tej tematyce.
Wystawę prac – obrazy i porady związane z rozwagą
podczas zimowych zabaw mieli okazje podziwiać
wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Z życia
sołectw

D.G./ SP Tychowo

BAL KARNAWAŁOWY
Drugiego lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie odbył się Bal
Karnawałowy, zorganizowany przez Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunami.
Nie zabrakło świetnej muzyki, którą zapewnił nam
profesjonalny DJ - p. Maciej Bock, oświetlenia,
efektów specjalnych w postaci sztucznego dymu,
a także ciekawych konkursów i wspaniałych nagród.
Zabawa trwała 16:00- 18:30.

16 lutego br. grupa teatralna z GOK w Ustroniu Morskim
przyjechała do Tychowa z przedstawieniem dla dzieci i dorosłych
pt.” Kruszynka”. Przygotowali je pracownicy Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim oraz mieszkańcy tej miejscowości, którzy
lubią zabawę na scenie. Prawdziwi pasjonaci!
Przedstawienie miało duże wartości edukacyjne ze sporą dawką
humoru. Bawili się dobrze wszyscy: dorośli i dzieci. Następnie
goście, z dyrektorem GOK w Ustroniu Morskim - Kamilem Lepą
na czele, zaproszeni zostali na spotkanie. Uczestniczyli w nim:
pracownicy GOK w Tychowie, zespoły ludowe: Radość,
Dobrowianki, przedstawiciel Klubu Podróżnika. Gośćmi
honorowymi byli: Burmistrz Tychowa - Robert Falana oraz
Przewodniczący Rady Kultury- Jerzy Boczkowski.
Mamy nadzieję, że współpraca między naszymi ośrodkami
zaowocuje przyjaźniami, służyć będzie wymianie doświadczeń
i przyniesie wszystkim wiele radości i satysfakcji.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Wszyscy uczniowie bardzo dobrze się bawili
i w świetnych nastrojach wrócili bezpiecznie do domów.
Dziękujemy za wspólną zabawę ;)
Dziękujemy również Gminnej Komisji Ds. Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowe w Tychowie
za wsparcie ﬁnansowe, dzięki któremu mogliśmy
uatrakcyjnić naszą zabawę.
Opiekunowie SU – A. Młynarczyk i P. Drozdowski

GMINNY OŚRODEK
KULTURY

Dzieñ Babci
i Dziadka w Dobrowie

28 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dobrowie miało miejsce
uroczyste spotkanie Babć i Dziadków z okazji ich święta.
W spotkaniu tym uczestniczyli również Burmistrz Tychowa
Robert Falana, Dyrektor GOK w Tychowie Lucyna
Michalak oraz radni Zdzisław Polek i Marian Borowczak.
Wieczór umiliły wnuczęta prezentując występy artystyczne
przygotowane pod kierunkiem opiekuna świetlicy. Nie
zabrakło również piosenek wykonanych przez Zespół
Ludowy„Dobrowianki”.
Serdecznie dziękuję naszym darczyńcom: Fabryka Lodów
Jan Januszewski z Koszalina, Hurtownia Warzyw i Owoców
„Avokado” Wiktor Kakarełko, a także: Grażyna Kubisz,
Marian Borowczak, „Dobrowianki”, Bogusława Pańpuch.
Składam również serdeczne podziękowania Radzie
Sołeckiej za pomoc w przygotowaniu spotkania oraz za
wspaniałą współpracę w roku 2016.
Sołtys Dobrowa Maria Stelmach

zaprasza na

II Konfrontacje
Teatralne
Świetlic Gminy
Tychowo
9 marca 2017 r. godz. 16.00
Sala widowiskowa GOK
w Tychowie

WIZYTA WOLONTARIUSZY ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE
W SCHRONISKU DLA ZWIERZAT
, W BIAŁOGARDZIE
W dniu 9 lutego br. przedstawiciele Koła
Wo l o n t a r i a t u d z i a ł a j ą c e g o w S z k o l e
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie wraz z opiekunem Panią Kingą
Kowalską przekazali prowadzonemu przez
Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt
ANIMALS schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Białogardzie zebraną przez uczniów karmę dla
zwierząt. Akcja zbierania karmy dla zwierząt
oraz „legowisk” prowadzona była w szkole przez
kilka miesięcy. Uczestniczyli w niej uczniowie
od klasy zerowej do klasy szóstej.
Zebrano ponad 100 kilogramów puszek i suchej
karmy oraz kilka „legowisk”. Dzięki pomocy
Gminy Tychowo, która udostępniła bus do
przewozu dzieci, po raz pierwszy uczniowie
szkoły mieli okazję osobiście przekazać zebraną
karmę do schroniska a także zapoznać się
działalnością placówki związaną z pomocą
bezdomnym zwierzętom. Po schronisku
oprowadziła uczniów Pani Magda Żentała, która
opowiedziała o specyﬁce pracy ze zwierzętami
w placówce, ich leczeniu a także prowadzonych
działaniach adopcyjnych.

Dużym zaskoczeniem dla wolontariuszy był
fakt, że Pani Magda znała z imienia wszystkich
przebywających w schronisku pensjonariuszy
a także ich charaktery pomimo tego, że jest ich
obecnie prawie dwustu.
Wizyta w schronisku oprócz aspektu
poznawczego była dla uczniów także lekcją
wrażliwości i empatii do zwierząt. Często nie
zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele
zwierząt traﬁa na ulicę przez bezmyślność
i egoizm ludzi. Schroniska często są wtedy dla
nich jedynym miejscem, gdzie znajdują pomoc
i opiekę.
Za przekazaną do schroniska karmę
wolontariuszom oraz wszystkim uczniom
Szkoły Podstawowej w Tychowie podziękował
Prezes Zarządu Inspektoratu Towarzystwa
Ochrony Zwierząt Pan Jerzy Harłacz wraz ze
współpracownikami.
Spotykając na ulicach wałęsające się psy i koty,
nie tylko te bezdomne, okażmy im trochę serca
i szacunku pamiętając przesłanie Św.
Franciszka, że miarą człowieczeństwa jest nasz
stosunek do zwierząt.
K. Piecuch

TYCHOWSKIE WIESCI
Z życia
ZS Dobrowo

WYJAZD DO TEATRU

18 stycznia 2017 r. odbyła się wycieczka
do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
W wycieczce uczestniczyło 40 uczniów z klas I-III SP pod
opieką M. Niemiec, E. Hołota, M. Falany i A. Tokarskiej.
Dzieci obejrzały spektakl pt. „Strażniczka Magicznego Lasu”,
który opowiadał o przygodach mieszkańców zaczarowanego
lasu, ich przyjaźni, miłości oraz wspólnej walce ze złem.
Aktorzy w bajkowych kostiumach dostarczyli widzom
niezwykłych wrażeń. Ciekawa scenograﬁa i efekty specjalne
sprawiły, że dzieci nie odrywały wzroku od sceny. Wyjazd do
teatru wzbudził w dzieciach wiele pozytywnych emocji,
o czym świadczyły uśmiechy i komentarze po zakończonym
przedstawieniu.
Magdalena Niemiec
Zdjęcia: Magdalena Niemiec, Aleksandra Tokarska
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UCZNIOWIE KLAS V i VI NA LODOWISKU
We wtorek, 17 stycznia 2017 r. pojechaliśmy na
lodowisko do Koszalina. Była to wycieczka
zorganizowana dla klas V i VI. Naszymi opiekunami
byli: Małgorzata Wiktorska oraz Robert Dzinkowski.
Byliśmy bardzo podekscytowani. Przygotowanie się
do wyjścia na lód zajęło nam trochę czasu. Trzeba było
wypożyczyć łyżwy i dopasować je do swojego
rozmiaru buta, co nie każdemu udało się za pierwszym
razem. Gdy wszyscy byliśmy gotowi, postanowiliśmy
wejść na taﬂę. Jednemu z kolegów przydarzyła się
zabawna historia. Otóż po wielu minutach jazdy
zbliżył się do pana z obsługi z uwagą, że ma chyba
dwie łyżwy prawe bądź lewe. Nic z tych rzeczy, taka
pomyłka nie mogła się zdarzyć! Okazało się, że

chłopak założył łyżwy nie na tę nogę. Praktycznie całe
lodowisko było do naszej dyspozycji. Każdy jeździł
jak umiał: niektórzy częściej leżeli na lodzie niż
przyjmowali postawę pionową, ale z czasem było
coraz lepiej. Niestety, po około dwóch godzinach
trzeba było kończyć jazdę ﬁgurowa na lodzie.
Po udanej zabawie na lodowisku, głodni i spragnieni
udaliśmy się do „Atrium”. Mogliśmy wybrać to, co
chcieliśmy zjeść; zamawialiśmy więc pizzę, kebab,
hamburgery, a wszystko zjedliśmy ze smakiem. Po
posiłku i chwilowym odpoczynku musieliśmy już
wracać do domu.
W drodze powrotnej w autobusie panowała cisza byliśmy zmęczeni i poobijani po półtoragodzinnych
wygłupach na lodzie.
Nasz wyjazd był bardzo udany. Pozwolił
wzmocnić naszą sprawność ﬁzyczną. Poza tym
podczas wspólnej zabawy był czas na integrację
między uczniami w środowisku pozaszkolnym.
Zrelaksowani i odprężeni odzyskaliśmy siły do
dalszej nauki.Choć zmarznięci i wyczerpani, to
nie żałowaliśmy ani jednej chwili spędzonej
razem.
J. Janecka, K. Rynkun, K.Kozera, D. Woźniak
Redakcja i adiustacja tekstu: H. Dziedzic
Zdjęcie: R. Dzinkowski.

Z życia
ZSP Tychowo

STUDNIÓWKA W ZSP TYCHOWO

3 lutego odbyła się studniówka tegorocznych
maturzystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19.00.
Zgodnie z tradycją uczniowie klas maturalnych
odtańczyli pięknego poloneza. Następnie głos zabrał
Dyrektor Szkoły, Józef Grabarczyk, który wznosząc
toast za pomyślność maturzystów,
oﬁcjalnie rozpoczął studniówkę.
Kilka słów do uczestników balu
wygłosiła Przewodnicząca Rady
Rodziców Renata Majkowska. Klasy
maturalne podziękowały
nauczycielom za trud włożony w ich
edukację i wychowanie, składając
kwiaty na ręce Dyrektora
i Wychowawców klas.
O godzinie 22.30 umiejętnościami
artystycznymi wykazali się nasi
maturzyści, którzy przygotowali
krótki skecz. Uroczystość uświetnił

tort z płonącymi fontannami. Nie zabrakło również
konkursów. Wybrano Królową i Króla Balu
Studniówkowego. Dużej rozrywki dostarczyła
wszystkim konkurencja sportowa z nartami.
Studniówka była udana, wszyscy się świetnie bawili.
Zapewne każdy z obecnych będzie ją mile wspominał.
Alicja Łukjaniec

DAGMARA PIASECKA VII NA MISTRZOSTWACH POLSKI
Ostatnie tygodnie przynoszą kolejne sukcesy Dagmary
Piaseckiej, trenującej w Uczniowskim Ludowym
Klubie Sportowym przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego
Tychowo. Największy z nich to VII miejsce na
Halowych Mistrzostwach Polski w skoku w dal
w kategorii U-18 z wyrównanym rekordem życiowym
5,37 m. Wcześniej Dagmara kilkakrotnie poprawiała
swoje "życiówki". Po raz pierwszy w karierze zdobyła
tytuł Mistrzyni Województwa.
Dużym sukcesem było również drugie miejsce
w Ogólnopolskim Mitingu Lekkoatletycznym
w Aleksandrowie Łódzkim. Poza znaczącą poprawą
wyniku w skoku w dal warto zaznaczyć, że

Tychowianka o ponad pół sekundy poprawiła swój
rekord życiowy w biegu na 60 metrów, osiągając
wynik 8,33s.
Powody do zadowolenia w startach halowych może
mieć również Małgorzata Czarnata. Tychowska
oszczepniczka w zawodach halowych startuje
w pchnięciu kulą. Najlepszy start odnotowała
w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie w kategorii U-18
ukończyła zawody na szóstym miejscu z nowym
rekordem życiowym 11,20 m.
Zdaniem Józefa Grabarczyka, trenera obu
zawodniczek, wyniki w sezonie halowym są dobrym
prognostykiem przed głównymi startami latem.
Józef Grabarczyk

W Tychowie powstało Biuro Poselskie
W Tychowie powstało piąte Biuro Poselskie Posła na
Sejm RP Stefana Strzałkowskiego. Po Białogardzie
i kilku innych miejscowościach z naszego regionu, to
właśnie w Tychowie przy ul. Wolności 3 (obok
sklepu p. Furmanek) mieści się siedziba nowego
Biura Poselskiego.
Poseł Strzałkowski pomimo, iż pochodzi z Białogardu
jest od wielu lat bardzo blisko związany z Gminą
Tychowo. Decyzja o otwarciu kolejnego Biura właśnie
w Tychowie, została podjęta ze względu na fakt, iż
sprawy mieszkańców Tychowa są dla Posła
szczególnie ważne.
Biuro Poselskie rozpoczęło swoją działalność 1 lutego
2017 r. Czynne jest w każdy wtorek w godz. od 17.00

do 19.00 a także w każdy czwartek w godz. od 11.00
do 12.00. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Sylwia
Walkusz, która będzie prowadzić biuro.
Wszystkich zainteresowanych Poseł Strzałkowski
zaprasza do kontaktu telefonicznego: 512-954-120.
W Tychowie powstał również Komitet Terenowy
Prawa i Sprawiedliwości, który zrzesza członków
i sympatyków PiS. Nowoutworzone Biuro Poselskie
jest jednocześnie siedzibą Komitetu Terenowego
w Tychowie. Zapraszamy do odwiedzenia proﬁlu na
Facebooku pn. #Prawo i Sprawiedliwość Komitet
Terenowy w Tychowie.Publikowane tam będą
informacje zarówno z kraju jak i z naszego regionu.
Sylwia Walkusz

Malowane nitką
12 stycznia odbyło się spotkanie z panią Renatą
Ry n k u n , k t ó r a p r z y w i t a ł a m i ł o ś n i k ó w r o b ó t e k
ręcznych. Pani Rynkun w wolnych chwilach wyszywa obrazy
haftem krzyżykowym. Swoje prace tworzy na materiale
zwanym kanwa. Uczniowie pytali jak długo wyszywa swoje
obrazy. Odpowiedź była bardzo prosta: „W zależności od
tego, ile mam wolnego czasu, gdyż codzienne obowiązki
absorbują mnie bardzo. Niekiedy obrazy powstają po trzech
tygodniach, a bywa, że po kilku godzinach”.
Do haftu krzyżykowego przeznaczone są specjalne igły
z tępym czubkiem (gobelinowe). Igły gobelinowe występują
w różnych rozmiarach, dobierane są w zależności od użytej
tkaniny, ilości użytych nitek i rodzaju muliny. Nasza lokalna
artystka pokazała uczniom na czym polega haft krzyżykowy.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podjęli próbę
wyszywania. Pani Rynkun pomagała dzieciom tworzyć ich
obrazy, zdradzała tajniki swej pracy, pokazała nam
czasopisma, z których często korzysta. Byliśmy bardzo
zadowoleni z tego spotkania.
Spod naszych rąk wyszły pierwsze, oczywiście udane prace.
Halina Dziedzic, Aleksandra Tokarska
Zdjęcie: Aleksandra Tokarska

Pierwsze zawody
spinningowe

29 stycznia odbyły się pierwsze w tym roku zawody
spinningowe - trociowe na rzece Parsęta.
W zawodach wzięło udział 29 zawodników, w tym dwie
Panie. Mimo chęci i zaangażowania nikomu nie udało się
złowić upragnionej troci. Zawody zakończono bez ryby,
a nagrody przeznaczone na ten cel zostaną przeniesione na
inne spotkanie. Na ocieplenie atmosfery i polepszenie
humorów wszyscy uczestnicy imprezy wędkarskiej zostali
poczęstowani gorącym posiłkiem.
Zarząd Koła PZW Tychowo dziękuje za pomoc w organizacji
oraz wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w imprezie.
Pula nagród rośnie, już wkrótce zaprosimy chętnych na
kolejne zawody.
Prezes Koła PZW

TYCHOWSKIE WIESCI
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Z życia Przedszkola
w Tychowie

KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką
i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są
bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla
przedszkolaków to dzień niezwykły, często
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im
wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.
25 stycznia w Gminnym Przedszkolu "Dębowa
Chatka" odbył się bal karnawałowy. Tego dnia już
od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe
postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek, w salach przedszkolnych można
było spotkać wróżki, królewny, pszczółki, piratów,
policjantów, strażaków, Spider-Mana, Batmana...
nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.

W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość
pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć
indywidualnych. Następnie wszyscy uczestniczyli
we wspólnym balu prowadzonym przez Klaunów
Kulkę i Kulka. Klauni zachęcali wszystkich do
tańca przygotowaną muzyką oraz wspólnymi
zabawami. Dzieci świetnie się bawiły. Na sali
podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy
bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy
mimo chwilowego zmęczenia.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem
opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom
i wychowawcom spędzenie czasu w miłej
atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele
radości naszym wychowankom, a to było głównym
celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom
za zaangażowanie w przygotowanie pięknych
balowych strojów.
K. Korolak, M. Gołuchowska

BEZPIECZNE FERIE PRZEDSZKOLAKÓW Dzień Babci Dziadka w Gminnym
Dzień 6 lutego w Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie był bardzo
atrakcyjny dla dzieci z grup młodszych. W tym
dniu policjantka z Komendy Powiatowej Policji
w Białogardzie wspólnie z przedstawicielką
białogardzkiej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przeprowadzili spotkanie
proﬁlaktyczne z wychowankami naszego
przedszkola. Tematem spotkania byłyzagrożenia
wynikające z nadchodzących ferii zimowych.
Zaproszeni goście przestrzegali dzieci przed
nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi
osobami, otwieraniem drzwi bez obecności
domowników. Utrwalono wiadomości na temat
bezpiecznych zabaw. Uczulano dzieci, aby
zabawy odbywały się w wyznaczonych
miejscach, czyli z dala od samochodów
zamarzniętych stawów, jezior i rzek.
Akcja proﬁlaktyczna obejmowała również

Przedszkolu „Dębowa Chatka”
W naszym przedszkolu 20.01.2017 r. odbyło się spotkanie z okazji
dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie przybyli na
uroczystość. Każda z grup przygotowała część artystyczną.
Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta.
Przedszkolaki śpiewały piosnki, tańczyły i recytowały wierszyki.
Goście byli poruszeni. W oczach niektórych, można było dostrzec
łzę wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi
brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych gości były
własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki oraz prezenty
a następnie goście byli zaproszeni na przygotowany z tej okazji
słodki poczęstunek oraz wspólne zabawy. Spotkanie przebiegło
w serdecznej atmosferze. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci
zdrowe żywienie oraz ubieranie dostosowane do pory
zarówno dzieci jak i dziadków.
roku. Jest to istotne, aby ferie spędzić w miłej
K. Korolak, M. Gołuchowska
i pogodnej atmosferze oraz przede wszystkim zdrowo.
Dziękujemy za poświęcony czas oraz za
zaangażowanie Policji oraz PSSE w Białogardzie.
K. Korolak

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
28 stycznia i 4 lutego 2017 r. w Tychowie – w Hali
Sportowo-Widowiskowej miejscowego Gimnazjum
- bawili i cieszyli się z gry w piłkę nożną żacy grupy
białogardzko-kołobrzeskiej i Orlicy grupy
Białogardzkiej . Organizatorem turniejów był UKS
Dąbek działający przy Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie oraz KS Graf
Dobrowo. W czwartym turnieju w tych grup, wzięli
udział: Akademia Piłkarska Kotwica I, Kołobrzeg
Akademia Piłkarska Kotwica II, UKS Chrobry
Drzonowo , Futbolowe Centrum Szkolenia
Młodzieży I w Kołobrzegu I , Futbolowe Centrum
Szkolenia Młodzieży II w Kołobrzegu , MKS Sokół
Karlino, UKS Unia I Białogard ,UKS Unia II
Białogard dwa zespołu UKS Dąbek I i II i Chrobry
Drzonowo. Drużyny powitał Burmistrz Tychowa
Robert Falana, który oﬁcjalnie otworzył zawody, po
czym zasiadł na trybuny i razem z innymi rodzicami

Z życia
Gimnazjum
Tychowo

oglądał i dopingował. Miła niespodziankę
przygotował klub z Dobrowa, który
podziękował sponsorom za pomoc dla klubu.
Od stycznia 2017 rok w zespole rocznika 2008
i młodsi w Tychowie trenuje systematycznie
ponad 20 osób, związku z tym utworzyliśmy
dodatkowy zespół, który będzie regularnie grał
w lidze Żaków gr. białogardzko-kołobrzeskiej
Za wsparcie klubu oraz rozwój sportu
dziecięcego w gminie Tychowo podziękowania
otrzymali: Burmistrz Tychowa Robert Falana,
Firma usługowo handlowa DREWPOL
Krzysztof Borowczak z Dobrowa, ﬁrma
STE.R. TRANSPORT sp. z.o.o Stare Bielice,
Piotr Kubisz, Firma „Perfect Green” Plantacja
Choinek w Słoninie, Marcin Kłopociński
i Małgorzata Kłopocińska. Trener G. Giedrojć
podziękowania składa również rodzicom
zaangażowanym w organizację turnieju.
R. Radziuk, G. Giedrojć

Nasi siatkarze najlepsi w III Turnieju
Międzypowiatowej Ligi Piłki Siatkowej

6 lutego Gimnazjum w Tychowie było
o rg a n i z a t o r e m k o l e j n e g o i z a r a z e m
ostatniego w fazie zasadniczej turnieju piłki
siatkowej rozgrywanego w ramach
Międzypowiatowej Ligi Piłki Siatkowej.
Gospodarze okazali się mało gościnni
zwyciężając w zawodach bez straty seta
i zapewniając sobie pierwsze miejsce
w rozgrywkach po fazie zasadniczej. Fakt ten
pozwolił awansować naszym siatkarzom do
turnieju ﬁnałowego bez konieczności
rozgrywania spotkań w fazie play-off.
Najlepszym zawodnikiem zawodów został
wybrany Patryk Pawelski z Gimnazjum
w Tychowie. Skład reprezentacji: Patryk
Pawelski, Łukasz Sypek, Artur Glugla, Karol
Rękas, Adrian Czuchrak, Patryk Mesjasz,
Przemysław Beśka, Marcin Beśka, Dominik
Sypek, Miłosz Szulc, Kacper Gałan, Kacper
Banaś, trener zespołu – Arkadiusz Jabłoński.

Należy dodać, że młodzi siatkarze z Gimnazjum
w Tychowie w styczniu zwyciężyli w mistrzostwach
powiatu białogardzkiego i obecnie przygotowują się do
turnieju o mistrzostwo regionu koszalińskiego, którego
organizacja została powierzona naszej szkole.
Arkadiusz Jabłoński

„DROGA DO NIKĄD”
Dnia 8 lutego 2017 roku w Gimnazjum nr 1 w Białogardzie odbyły
się eliminacje powiatowe „Wojewódzkiego Przeglądu Form
Artystycznych". Uczniowie Gimnazjum w Tychowie z klasy III B
(Bartosz Brzozowski, Aleksandra Jankowska, Patryk Mesjasz,
Patryk Gałan, Maia Skrzesińska, Piotr Wetklo, Klaudia Sokołowska,
Jakub Czeszun, Sandra Chwała, Dominika Galasińska, Laura
Lipińska) pod kierunkiem Marty Bober i Anny Gołuchowskiej
przedstawili sztukę teatralną „Droga do Nikąd”. Z pośród 5 szkół,
które zgłosiły się do przeglądu Nasi reprezentanci zajęli I miejsce.
Jako zwycięzcy będą reprezentować powiat białogardzki podczas
Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2016/2017
w Szczecinie.Eliminacje przeprowadzono w ramach
Wojewódzkiego Programu Proﬁlaktyki Używania Substancji
Psychoaktywnych pt. "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych
zagrożeniach". Organizatorami etapu powiatowego byli: Powiatowa
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białogardzie oraz Komenda
Powiatowa Policji w Białogardzie. Gratulujemy sukcesu!
Marta Bober, Anna Gołuchowska
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W związku z wymiarem podatków na 2017 rok organ podatkowy
informuje, iż w decyzjach wymiarowych i nakazach płatniczych na
łączne zobowiązanie pieniężne wykazywana będzie informacja
o nadpłatach i zaległościach podatkowych na dzień 31 grudnia
2016 roku, wiąże się to z tym, że wymiar podatków na dany rok
(obecnie 2017) naliczany jest zawsze na dzień 1 stycznia danego
roku podatkowego, dlatego też zapłata zaległości po dniu
01.01.2017r. roku nie będzie widoczna w decyzjach
podatkowych. Burmistrz Tychowa informuje, iż ustawodawca
w ustawach dotyczących podatków lokalnych wprowadził zapis:
„w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności I raty”
i obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku. Ponadto od 1 stycznia 2017
roku w gminie Tychowo uruchomiony został system
identyﬁkacji płatności masowych.
Decyzje podatkowe ustalające zobowiązanie podatkowe za 2017
rok, będą zawierały indywidualny rachunek bankowy.
Podatnik będzie zobowiązany do wpłat podatków na wskazany
w decyzji nr rachunku z opisem: rodzaj podatku (np. rolny, od
nieruchomości, łączne zobowiązane podatkowe), ratę podatku,
zaległość podatkową, nr ewidencyjny podatnika. Nadmienia się, iż
po otrzymaniu decyzji podatkowej bądź nakazu płatniczego na
łączne zobowiązanie pieniężne podatki należy wpłacać w terminach
wykazanych w wyżej wymienionych dokumentach bez wezwania:
- u inkasenta (sołtys),
- na rachunek Gmina Tychowo - Bank Spółdzielczy
w Białogardzie, Oddział w Tychowie na indywidualny
rachunek bankowy,
- lub w punkcie kasowym (bank) w Urzędzie Miejskim Tychowo
(parter) w godz. od 7.30 do 15.00 (poniedziałek, wtorek, środa
i piątek) oraz od 7.30 do 15.30 (czwartek).
Sporządziła: Agnieszka Jackowska
Inspektor UM Tychowo

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu ogłoszenia o III przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie nieruchomości własnej Gminy
Tychowo, stanowiącą niezabudowaną działkę 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
KO1B00016174/0. Cena 50.430,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje umieszczone są
w ogłoszeniu na www.bip.tychowo.pl

Podaruj 1% swego podatku
AMICUS

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA
WYPADEK KATASTROFY LUB KLĘSKI
ŻYWIOŁOWEJ
Każdy mieszkaniec gminy Tychowo powinien wiedzieć, co należy
zrobić w sytuacjach zagrożenia życia i być przygotowany do
samoobrony. Dlatego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
przypomina co należy zrobić:
PRZED NADEJŚCIEM SILNYCH WIATRÓW
1. Słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez
rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Nie słuchaj plotek.
2. Sprawdź, czy poszycie na dachu twojego domu jest solidnie
przymocowane. Jeżeli masz wątpliwości, masz jeszcze czas na
usunięcie stwierdzonych usterek.
3. Gruntownie oceń stan okien. Jeżeli uznasz za konieczne –
zabezpiecz je odpowiednio.
4. Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód
w przypadku porwania ich przez wiatr.
5. Pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz
pomieszczenia, w których się znajdują.
6. Upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy.
Miej zapas świeżych baterii i zapas świeczek.
7. Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy.
Zaopatrz się w niezbędne materiały i leki.
8. Zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może być potrzebny.
9. Upewnij się, czy twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę
z powagi sytuacji.
W CZASIE SILNYCH WIATRÓW
1. Zachowaj spokój. Nie wychodź na, zewnątrz, jeśli nie jest to
absolutnie konieczne. Nie zbliżaj się do okien i oszklonych drzwi.
2. Jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś,
dopóki wichura nie przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami
elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami. Nie spaceruj
też pod balkonami – spadające doniczki, kwietniki lub też szyby
okienne mogą cię dotkliwie poranić.
3. Wyłącz główny wyłącznik prądu – ograniczy toniebezpieczeństwo
powstania pożaru.
4. Słuchaj komunikatów radiowych, telewizyjnych oraz przestrzegaj
w nich przekazywanych zasad zachowania się.
PO PRZEJŚCIU SILNYCH WIATRÓW
1. Zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych
2. Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw
w twoim domu.
3. Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie
energetyczne. Nie dotykaj zerwanych przewodów.
4. Uważaj na rozbite szkło – możesz się pokaleczyć.
Przewodniczący Gminnego Zespołu ZK
Burmistrz Tychowa

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„NA JĘZYKI PRZYSZEDŁ CZAS!”

KRS:0000163423

Kontakt telefoniczny: 94 311 52 54 lub 606 153 266
lub email: amicus1@o2.pl
Gratisowo wypełniamy deklaracje do Urzędów Skarbowych

OSP TYCHOWO

KRS:0000116212

Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie
ul. Bobolicka 17 78-220 Tychowo
Zebrane środki ﬁnansowe pozwolą nam na zakup
nowego sprzętu i usprawniającego nasze działanie
wyposażenia. W zeszłym roku, dzięki Wam, otrzymaliśmy
wsparcie w wysokości 1073,07zł. Dziękujemy!

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO LUB
ANGIELSKIEGO
Projekt skierowany jest do osób dorosłych. Do udziału zapraszamy
osoby pracujące, bezrobotne, a w szczególności: w wieku powyżej
50 lat i więcej, osoby o niskich kwaliﬁkacjach (brak wykształcenia,
podstawowe, gimnazjalne, średnie), osoby niepełnosprawne.
Uczestnicy projektu muszą spełniać przynajmniej jedno
z powyższych kryteriów.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
W dniach 20 i 21 marca 2017 r. na terenie gminy Tychowo
przeprowadzona będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon (opony o średnicy większej niż 1 m
należy bezwarunkowo pociąć na mniejsze kawałki. Opony nie
pocięte nie będą odebrane). Zbiórka prowadzona będzie sprzed
nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach
gminy (odpady pochodzące z prowadzenia działalności
gospodarczej np.: opony, nie będą odbierane. Nie będą
odbierane również odpady remontowo-budowlane). 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 16 marca 2017 r.
TERMINY ZBIÓRKI: 20 marca: 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.
21 marca: Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn,
Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, Nowe Dębno,
Sławomierz, Trzebiec, Tychowo, Wicewo, Zastawa, Żukówek.
Wystawione przez mieszkańców odpady odbierane będą
sukcesywnie z poszczególnych miejscowości.
W przypadku dużej ilości wystawionych odpadów,
w niektórych miejscowościach ich odbiór może nastąpić nieco
później. 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 zostaną odebrane odpady w terminie i w sposób
opisany powyżej, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego
faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr 94 316 02 76.
Informacje należy przekazać do 23 marca 2017 r. włącznie.
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.

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania
Pani Sołtys Warnina Urszuli Grydze za pomoc
w organizacji uroczystości w świetlicy wiejskiej w Warninie.
Dziękujemy za pomoc i współpracę Państwu:
Barbarze Gandulskiej i Henrykowi Piuto.
Z wyrazami wdzięczności: L. Michalak, Dyrektor GOK
w Tychowie wraz z K. Woźniak, opiekunką świetlicy
***
Podziękowania za organizację DNIA BABCI I DZIADKA
dla p. Adrianny Kisiel z oddziału przedszkolnego przy ZSP
w Dobrowie składają Babcie i Dziadkowie przedszkolaków

Tel. kontaktowy: 660 423 946 lub 660 423 948
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy u Sołtysa Dobrowa Marii Stelmach tel.: 666 044 744

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących mienie Gminy Tychowo przeznaczone do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, Nr.102, poz. 65
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie I przetargu pisemnego
nieograniczonego nieruchomość:
Lp.

Położenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości
oznaczenie
nieruchomości
wg katastru
i księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości
w studium kierunków
i uwarunkowań
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy

Wysokość
rocznego
czynszu
dzierżawy
wyrażony
w dt
pszenicy

Termin
trwania
dzierża
-wy

Termin
wnoszenia
opłat

Zasady aktualizacji opłat

Forma
zbycia

1

Warnino
działka nr
135/3
o powierzchni
0,0617 ha

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
Opisana
w ewidencji
gruntów jako RV,
KW nr 7143

Pozostałe tereny
rolne

1,2120

2 lata

Za
I półrocze
do
15 sierpnia
Za
II półrocze
do 15 lutego

Cenę pszenicy przyjmuje
się na podstawie średniej
krajowej ceny skupu
pszenicy publikowanej
przez GUS za każde
półrocze roku
kalendarzowego

dzierża
- wa

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

***
Szanowni Mieszkańcy Dobrowa i Dobrówka,
w związku z rozpoczętym Nowym Rokiem życzę Państwu
dni pełnych spokoju i zadowolenia, niech Państwa nie
opuszcza zdrowie a radość z rozwoju naszych wsi
będzie częstsza.
Jestem dumny z faktu, ze mogę Państwa reprezentować
w samorządzie gminnym. Cieszę się, że Państwo doceniacie
moje zaangażowanie w sprawy lokalne.
Serdecznie dziękuję za uzyskane wyróżnienie - puchar
uznaniowy. Przede mną kolejne zadania.
Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by poprawić
jakość życia wszystkim mieszkańcom.
Radny Zdzisław Polek

BEZPŁATNE
porady prawne dla rolników
konieczna uprzednia rezerwacja telefoniczna
ZIR W KOSZALINIE
ul. Słowiańska 5, pok. 113
we środy w godz. 10:00 - 14:00 tel. 94 346-05-14

Tychowskie Wieści redaguje
Urząd Miejski w Tychowie
Redakcja tel.: 94 31 60 275
email: wiesci@tychowo.pl

