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CHARYTATYWNY KONCERT „DLA PAULINY” JUŻ ZA NAMI!
ZEBRALIŚMY 18.354,75 zł!

„Gramy dla Pauliny” – pod takim hasłem odbył się
14 maja br. Koncert Charytatywny na rzecz potrzebującej
naszego wsparcia mieszkanki gminy Tychowo. Paulina, to
dwudziestolatka z Borzysławia, która choruje na raka. Podczas
koncertu charytatywnego zebrano na jej leczenie i rehabilitację
18.354,75 zł. Koncert został zorganizowany z inicjatywy
Komitetu Społecznego, w skład którego weszli: Burmistrz
Tychowa Robert Falana, Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek
Rudziński oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie Lucyna Michalak.
Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie wystąpili:
Klaudia Barska – solistka z GOK Tychowo, Oliwia Rudzińska –
półﬁnalistka mistrzostw Polski w kategorii hip-hop solo,
Zbigniew Szafrański – wujek Pauliny, Katarzyna Świniarska
z grupy tanecznej Top Toys, zespół hip-hopowy „Mirage”
z GOK Tychowo, Kacper Wojcieszek – instruktor tańca
i choreograf oraz Magdalena Łoś, artystka współpracująca z BTD
z Koszalina i CK 105 w Koszalinie.
Gościem specjalnym koncertu był Krzysztof Tomaszewicz –
KRIS TALISMAN. Muzyk bardzo żywiołowo zareagował na

prośbę organizatorów i zgodził się charytatywnie zagrać dla
Pauliny. Koncert twórcy takich utworów jak: „Zaczarowani”,
„Party na plaży” czy „Szczęście” wywołał entuzjazm
publiczności, nie obyło się bez bisów i wspólnego tańczenia.
W przerwach koncertu odbyły się trzy owocne licytacje
prowadzone przez Zastępcę Burmistrza Jacka Rudzińskiego.
Podczas aukcji nabyć można było m. in.: vouchery na zabiegi
fryzjerskie i kosmetyczne, sesje fotograﬁczne, obsługę
muzyczno-konferansjerską, jazdę konną, obrazy, złote koczyki,
zdjęcie tychowskiego „Głazu” z 1909 roku, książkę z autografem
Anny Dymnej, stacjonarny rower treningowy, gitarę klasyczną,
czapkę Jacka Kosmalskiego z Polonii Warszawa i wiele, wiele
innych.
Grono Darczyńców jest bardzo liczne, za wspaniałe serce
dziękujemy wszystkim bardzo gorąco. Dziękujemy także
wolontariuszom i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie zaangażowanym w przygotowania i realizację
koncertu.
R. Bosak-Szewczyk, zdjęcia: I. Wesołowska

XXV MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
„BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”

W

dniu 17 maja przez Gminę Tychowo przejeżdżał wyścig
kolarski, organizowany w ramach XXV
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK –
KARKONOSZE TOUR. Kolarze w ramach I etapu na trasie
KOŁOBRZEG – SŁAWNO przejechali 140,8 km. W wyścigu wzięło
udział wielu utytułowanych polskich i zagranicznych kolarzy - 17 ekip
z 10 krajów. Na lotnej Premii w Tychowie zwyciężył Alex Muller
z grupy niemieckiej.
Najszybszy na mecie był Johim Ariesen (Holandia), który jednocześnie
został liderem wyścigu. Koszulkę najlepszego górala odebrał w Sławnie Eryk Latoń (Polska - Team Hurom), najbardziej aktywnym zawodnikiem
został - Aleks Muller (Niemcy). W klasyﬁkacji młodzieżowej prowadzi
Bob Olieslagers (Team Isaac Torgau). Dekoracja najlepszych kolarzy
odbyła się zaraz po wyścigu. Puchar Alexowi Mullerowi wręczał
Burmistrz Tychowa Robert Falana. Zwycięzcom I etapu puchary
wręczył wiceburmistrz Sławna - Mieczysław Grabowski.
W tym roku Bałtyk Karkonosze Tour odbywa się w dniach 16-21
maja 2017 roku. Wyścig składa się z prologu i VI etapów. Rywalizacja
rozpoczęła się 16 maja 2017 roku prologiem w Kołobrzegu. Kolejnego
dnia kolarze przejechali 145 km na trasie Kołobrzeg-Sławno. Dalsze
etapy prowadzą przez: Goleniów, Chociwiel, Zbąszynek, Kożuchów,

Lubań, kowary, Przełęcz Okraj, Piechowice, a cały
wyścig zakończy się w Karpaczu.
Bałtyk-Karkonosze Tour to międzynarodowy, etapowy
wyścig kolarski, zaliczany do polskiego cyklu
wyścigowego ProLiga i kontynentalnego cyklu
wyścigowego UCI Europe Tour. Jest to druga impreza
kolarska w Polsce po Tour de Pologne.
Historia organizacji wyścigu „Bałtyk Karkonosze Tour”
sięga 1993 roku. Jej inicjatorami byli działacze
Towarzystwa Cyklistów „Sudety” w Wałbrzychu:
Janusz Maceluch, Kazimierz Pisarek i Andrzej
Nowakowski. Pierwszy wyścig rozegrany został
w dniach 29.06-4.07.1993 roku jako „Karkonosze
Tour”.
W 1996 roku wyścig został ujęty w Kalendarzu
Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI w kat 2,5 i od
tego czasu wyścig zaliczany jest do największych imprez

kolarskich w swojej kategorii w Europie Środkowej.
Za zabezpieczenie przejazdu kolarzy oraz sprawne kierowanie ruchem
drogowym podczas wyścigu dziękujemy Kierownikowi Posterunku Policji
w Tychowie P. Andrzejowi Milczarek, Uczniom Szkoły Ponadgimnazjalnej
w Tychowie, Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Sadkowa, Strażakom
Ochotniczej Straży Pożarnej z Osówka, Strażakom Ochotniczej Straży
Pożarnej z Tychowa. Za przygotowanie lotnej premii dziękujemy
pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie.
M. Broda

BURMISTRZ TYCHOWA WRĘCZYŁ MEDALE ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
59 lat temu, 30 kwietnia 1958 roku Państwo Kazimiera
i Ryszard Adamczyk z Motarzyna przyrzekali sobie
miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Z tej okazji 12 maja br., w Urzędzie Miejskim w Tychowie
burmistrz Robert Falana udekorował Dostojnych
Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym wyjątkowym spotkaniu wzięli udział również:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie Paweł
Kowalski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariola
Liksza oraz rodzina Jubilatów.
Podczas wręczania medali i kwiatów bliscy Jubilatów nie
kryli wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich do
wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz na symboliczną
lampkę szampana.
„Jeszcze raz w tym miejscu pragnę złożyć serdeczne
życzenia Pani Kazimiero i Panie Ryszardzie oraz
pogratulować wspaniałego jubileuszu, a na następne lata
życzyć wytrwałości i do zobaczenia na kolejnej
uroczystości” – powiedział burmistrz Robert Falana na
zakończenie.
Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia i pomyślności
na dalsze lata wspólnego życia.
Przypomnijmy, „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
jest uhonorowaniem osób, które przeżyły 50 lat (i więcej)
w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą
z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a do
obecnego systemu odznaczeń państwowych został włączony
w 1992 roku. Medal przyznawany jest przez Prezydenta RP,

a wręczany przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast i gmin
w całej Polsce.
R. Bosak-Szewczyk

ZAGŁOSUJ
NA BUDOWĘ SIŁOWNI W DOBROWIE!
Nestle buduje siłownie plenerowe w całej Polsce.
Chcesz, żeby jedna z nich znalazła się w naszej gminie?

Oddaj swój głos na siłownię plenerową w Dobrowie!
Wystarczy wejść na stronę: www.nestleporusza.pl

Głosujemy codziennie do 30 czerwca 2017 r.
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Wyjazd Gimnazjalistów do Friedland – Gminy Neverin
W terminie od 11 do 14 maja 2017 roku uczniowie klas
trzecich z Gimnazjum m. Jana Pawła II w Tychowie i Zespołu
Szkół w Dobrowie wyjechali na wycieczkę do Niemiec.
Wycieczka odbyła się dzięki aktywnej współpracy Gminy
Tychowo z partnerską Gminą Neverin, która przygotowała
transgraniczny projekt doﬁnansowany z programu Interreg Va.
Młodzież polska w ciągu 4 dni pobytu miała niepowtarzalną
możliwość poszerzyć wiedzę w dziedzinie odnawialnych źródeł
energii oraz poznać kulturę i język naszego bliskiego sąsiada.
Grupa 26 osób wyruszyła do Niemiec wczesnym rankiem,
w porze obiadowej dotarli do szkoły w Friedland. Niemiecka
młodzież czekała już w budynku szkoły wraz
z nauczycielkami p. Ewą Zinzow- Nowak oraz Doris Blöm,
które przygotowały projekt po stronie niemieckiej.
W szkole nasza delegacja została powitana przez Dyrektora oraz
przedstawiciela Urzędu Miasta Neverin.
Projekt rozpoczął się od warsztatów integracyjnych, których
zadaniem było ułatwienie kontaktów i przełamywanie barier.
Po zajęciach gospodarze oprowadzili gości po szkole. Budynek
szkoły jest nowy i zbudowany w futurystycznym stylu.
Wrażenie na naszych uczniów wywarło przede wszystkim
wyposażenie sal lekcyjnych, szczególnie pracowni do nauk
przyrodniczych. Możliwość budowania robotów, laboratorium
chemiczne, terrarium były dla naszych uczniów nowością.
Po wizycie w szkole młodzież udała się do miejsca
zakwaterowania do „Hinterste Mühle”- ośrodka
wypoczynkowego w okolicach Neubrandenburga.
Kolejnego dnia wszyscy pojechali do Centrum Energii

Odnawialnej LEEA w Neustrelitz. Już sam budynek zrobił na
wszystkich wrażenie- jego ściany mieniły się wszystkimi
kolorami tęczy. W środku zostały przedstawione metody
pozyskiwania przez człowieka energii z różnych surowców.
Pracownicy Centrum przekonywali młodzież, jak dużo
korzyści niosą za sobą odnawialne źródła energii, przedstawili
różne surowce oraz zasoby naturalne, które nigdy się nie
skończą i mogą służyć komfortowi następnym pokoleń- słońce,
wiatr, woda, rośliny itp.
Następnie młodzież z obu krajów pracowała nad realizacją
„Misji Wioska Energetyczna”- nauka przez zabawę. Wszyscy
zwiedzili zakład grzewczy, który pozyskuje energię
z przetwarzania biomasy. Po południu odbył się spacer po
pięknej Starówce Neubrandenburga.
W sobotę zwiedzano biogazownię w Friedland, która dba
o energię i ciepło dla mieszkańców miasteczka. Inwestycja
kosztowała ok. 10 milionów euro i została wykonana 10 lat
temu. Pozwoliła ona nie tylko dbać o środowisko, lecz także
stworzyła nowe miejsca pracy oraz możliwość zaoszczędzenia
pieniędzy za opłatę wody i ogrzewania. Po południu spędzono
czas na zwiedzaniu największej w Europie farmy motyli
w Trassenheide oraz podziwianiu pięknej scenerii wyspy Uznam
a w szczególności miasteczka Ahlbeck. Po powrocie w Rossow
czekał na naszą delegację pan Burmistrz Gminy Neverin Peter
Böhm, który przygotował miłą niespodziankę w postaci
wieczoru integracyjnego.
W niedzielę - ostatniego dnia projektu odbyło się spotkanie
z niemiecką młodzieżą ponownie w budynku szkoły.

Wiosna i Wielkanoc
w świetlicach
W tym roku zdecydowanie zagościł w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo
wiosenny klimat. Panie świetliczanki wraz ze swoimi podopiecznymi
przepięknie udekorowały świetlice. Kolorowe kwiatki, przeróżne zwierzątka
i inne zwiastuny wiosny wypełniły pomieszczenia nadając im przyjemny
wystrój. Dekoracje, które wykonano są naprawdę staranne i przemyślane,
jednocześnie bardzo pracochłonne.
Ze względu na Święta Wielkanocne, świetlice zdobiły także ręcznie
wykonane, liczne pisanki i ozdoby Wielkanocne. Widać było mnóstwo
zaangażowania. Dzieci ze świetlicy w Słoninie wykonały z Panią Opiekunką,
Katarzyną Sikorską tradycyjne palmy, które następnie sprzedawały a dochód
przeznaczono na zakup kwiatków, które nasadziły wokół świetlicy.
Dziękujemy bardzo wszystkim za włożony wkład w upiększanie świetlic
naszej Gminy. Dyrektor GOK, L. Michalak dziękuje wszystkim Sołtysom,
którzy zakupili kwiaty do nasadzeń wokół świetlic oraz za zaangażowanie
i prace przy przygotowywaniu opału na kolejny sezon grzewczy.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie
więcej zdjęć dekoracji świetlic na www.gok.tychowo.pl

Kikowo
Smęcino

Trzebiszyn

Podzielono się wrażeniami z pobytu oraz podsumowano pobyt. Młodzież
napisała na karteczkach swoje życzenia oraz marzenia i przyczepiła je do
balonów napompowanych helem.
Po przeczytaniu niektórych życzeń, balony puszono w niebo. Podobno
wszystkie życzenia się spełnią jak tylko balony dotkną pierwszych chmur.
Jeżeli tak będzie, to nasza przyszłość oraz przyszłość następnych pokoleń
maluje się w różowych barwach.
Ogromnie podziękowania należą się Gminie Neverin Burmistrzowi Peterowi
Böhm dzięki któremu odbył się wspólny projekt, który współpracował ze
szkołą w Friedland i dbał to aby naszej młodzieży niczego nie zabrakło.
Dziękujemy również paniom nauczycielkom za opiekę nad naszą młodzieżą
podczas wyjazdu Pani Irynie Kuzyan, Magdalenie Periżok – Kowalczyk,
Violecie Andryszczuk – Wasiak. Mamy nadzieję, że młodzież wróciła do
domu bogatsza o wiedzę o odnawialnych źródłach energii i nowe
doświadczenia oraz nawiązała nowe przyjaźnie.
M. Broda. I. Kuzyan

Dokonano poświęcenia krzyża w Warninie

W

dniu 13 maja br. przy nowym
krzyżu w Warninie zebrali się
Poseł na Sejm RP Stefan
Strzałkowski, Burmistrz Tychowa Robert
Falana, Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński, Radny Rady Miejskiej Stanisław
Tabaka, ks. Proboszcz Andrzej Sołtys, Sołtys
Warnina Urszula Gryga wraz z Radą Sołecką
oraz mieszkańcy sołectwa.
Burmistrz powitał przybyłych gości po czym
poprosił ks. Proboszcza Andrzeja Sołtysa
o dokonanie poświęcenia krzyża.
Po części oﬁcjalnej wszyscy udali się na
świetlicę wiejską, w której Burmistrz
opowiedział o historii starego krzyża, który
uległ zniszczeniu podczas wypadku
drogowego oraz podziękował darczyńcom:
Posłowi na Sejm panu Stefanowi
Strzałkowskiemu za ufundowanie nowego
krzyża, pani Sołtys Urszuli Gryga za

organizację prac i zakup materiałów do jego
postawienia, ogrodzenia oraz polbruku, panu
Bernardowi Kłosowskiemu za transport
krzyża oraz wszelkie prace związanie z jego
obsadzeniem i zagospodarowaniem terenu,
pani Ewelinie Kłosowskiej za projekt, panu
Krzysztofowi Rydzkowskiemu za transport
materiałów, mieszkańcom za oﬁarowane
pieniądze.
Pan Poseł Stefan Strzałkowski również
podziękował wszystkim zaangażowanym
w inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że
wszystko co zostało zrobione służyć będzie
nie tylko obecnym mieszkańcom, ale
i następnym pokoleniom.
Sołtys Warnina dziękuje p. Posłowi
Stefanowi Strzałkowskiemu za ufundowanie
krzyża oraz innym wszystkim ludziom
wielkiego serca za okazaną pomoc.
M. Broda
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Klub Podróżnika w Ciechocinku,
Toruniu i Bydgoszczy
W dniach 29/30 kwietnia 2017 r. Klub Podróżnika działający
przy GOK odbył kolejną wycieczkę. Tym razem zwiedziliśmy:
Ciechocinek, Toruń oraz Bydgoszcz.
W Ciechocinku odbyliśmy spacer na słynnym deptaku przy
tężniach solankowych.
W Toruniu odwiedziliśmy bardzo atrakcyjne Żywe Muzeum
Piernika , gdzie poznaliśmy tajniki wypieku pierników. Bardzo
dobrze się tam bawiliśmy.

Kolejny dzień spędziliśmy na zwiedzaniu
Bydgoszczy. Okazała się ona bardzo urokliwa.
Zachwyciła nas Katedra, Fontanna „Potop”
oraz piękne kamienice. Odwiedziliśmy także
Muzeum Mydła i Historii Brudu.
Skorzystaliśmy oczywiście również z okazji, że właśnie
rozpoczął się XXIV Bydgoski Festiwal Operowy. W Operze
Novej trzy godzinna ucztę dla duszy zapewniła nam sztuka
”Wesele Figara”. Scenograﬁa, stroje i wykonanie wywarły na
nas ogromne wrażenie!
Wróciliśmy do Tychowa z planami na kolejne eskapady.
L. Michalak, opiekun Klubu Podróżnika

BANDA DAJE RADĘ !

27 kwietnia podczas tegorocznych eliminacji
powiatowych Wojewódzkich Prezentacji
Amatorskich Zespołów Teatralnych
w Świdwińskim Ośrodku Kultury, Grupa
Teatralna BANDA działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie zdobyła tytuł
LAUREATA, zakwaliﬁkowując się tym samym
do eliminacji wojewódzkich.
Występ BANDY na etapie wojewódzkim w dniu
12 maja br., również został doceniony! Grupa
pracująca pod okiem Pani Beaty Bekisz zdobyła
tam WYRÓŻNIENIE.
Gratulujemy i dziękujemy artystom
i instruktorowi za wspaniałe przygotowanie
i promowanie Gminy Tychowo!
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK
w Tychowie
Fot. Maciej Rutkowski

Sukces solistek GOK

S
W pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie oraz w świetlicy w Smęcinie odbywają się
bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy
Tychowo współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy szkoleń mają okazję nauczyć się umiejętnie
posługiwać programami
komputerowymi w zakresie ECDL BASE. Każdy uczestnik
otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz
międzynarodowy certyﬁkat ECDL.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK
w Tychowie

20 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich odbyły się powiatowe eliminacje
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej oraz
Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Zespołów
Estradowych.
Nasze solistki: Tatiana Jabłońska oraz Klaudia
Barska uzyskały tytuły laureata!
Będą reprezentować nasz Ośrodek Kultury i powiat
białogardzki w Szczecinie.
Gratulujemy dziewczętom oraz ich opiekunce pani
Katarzynie Kalbarczyk. Brawo!
Lucyna Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Wieczór z teatrem
13 maja 2017 r. w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie Bałtycki Teatr
Dramatyczny z Koszalina wystawił wspaniałą
sztukę. Spektakl pt. "Księżyc nad Buﬀalo", to
przezabawna gra aktorów, która sprawiła, że
publiczność śmiała się do łez.
Podczas wydarzenia mieliśmy zaszczyt gościć
p. Zdzisława Derebeckiego – Dyrektora
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, który
również wystąpił w tym przedstawieniu.
K o l e j n y s e z o n z B a ł t y c k i m Te a t r e m
rozpoczynamy jesienią 2017 r. Wszystkich
serdecznie zapraszamy.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama,
GOK w Tychowie
Fot. Agnieszka Lichota, Maciej Rutkowski

Repertuar KINA GOK w Tychowie
RICO PRAWIE BOCIAN
03.06.2017 r. - godz. 16.30
04.06.2017 r. - godz. 16.30

Piraci z Karaibów: zemsta Salazara
24.06.2017 r. - godz. 19.00
25.06.2017 r. - godz. 19.00
26.06.2017 r. - godz. 12.00
Film od lat 12

ROCK DOG

VOLTA

28.07.2017 r. - godz. 12.00
29.07.2017 r. - godz. 16.00
30.07.2017 r. - godz. 16.00

28.07.2017 r. - godz. 19.00
29.07.2017 r. - godz. 19.00
30.07.2017 r. - godz. 19.00
Film od lat 15

SZYBCY I WŚCIEKLI 8
03.06.2017 r. - godz. 19.00
04.06.2017 r. - godz. 19.00
Film od lat 13

KRĄG
10.06.2017 r. - godz. 19.00
11.06.2017 r. - godz. 19.00
Film od lat 12

Smerfy: poszukiwacze
zaginionej wioski
07.07.2017 r. - godz. 12.00
08.07.2017 r. - godz. 16.00
09.07.2017 r. - godz. 16.00

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy 13 zł,
rodzinny 13 zł dorosły+ 2 dzieci po 11 zł

Bilety w sprzedaż y w sekretariacie GOK oraz godzinę przed seansem
więcej informacji na www.gok.tychowo.pl
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Dzieñ Patrona w naszej szkole…
12 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia
Patrona. Akademia odbyła się z udziałem zaproszonych gości.
Uroczystość przebiegła pod hasłem przewodnim "Odkurzamy
Mickiewicza". Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości,
następnie dzięki przygotowanemu przez uczniów klas szóstych
programowi artystycznemu, mieliśmy okazję przenieść się do
czasów, w których Adam Mickiewicz żył oraz tworzył.
Współczesna wersja dzieł Patrona naszej szkoły wszystkim
sprawiła wiele radości. Uczniów klas szóstych do występu
przygotowali: p. Kinga Kowalska, p. Beata Bekisz, p. Agnieszka
Młynarczyk, p. Paweł Drozdowski oraz p. Hanna Białek.
A. Młynarczyk

AKCJA

Noc

SADZENIA DRZEWEK

W dniu 27 kwietnia br., uczniowie Koła
Ekologicznego ze Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza wraz z opiekunami:
p. A. Janicką-Głusek oraz p. K. Kowalską, uczestniczyli
w akcji sadzenia młodych drzewek w lesie położonym
w Nadleśnictwie Tychowo, Leśnictwie Czarnkowo.
Akcja zorganizowana została w związku z międzynarodową
inicjatywą pod hasłem, „Sadzimy 1000 drzew na minutę”.
Na początku Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
p. Katarzyna Marcinkowska, Specjalista SL ds. użytkowania lasu
p. Aleksandra Półtorak-Tomecka oraz Leśniczy p. Mieczysław
Kosmalski przeprowadzili akcję edukacyjną, uświadamiając
niezmiernie ważne funkcje lasu oraz przedstawili zasady
bezpiecznego posługiwania się szpadlem oraz omówili techniki
sadzenia drzewek.
Następnie cała grupa podzielona na pary ruszyła do pracy.
Na wyznaczonej powierzchni do sadzenia przygotowane były
sadzonki buka zwyczajnego. Podleśniczy p. Rafał Głusek
zapewnił uczniom sadzonki oraz cały osprzęt. Uczniowie
pracowali przeszło godzinę i posadzili w tym czasie blisko
150 sadzonek.
Dzieci miały okazję przekonać się, jak ciężka jest praca

F

unkcjonariuszy z Posterunku Policji w Tychowie odwiedzili
uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie. Mali goście mieli okazję zapoznać się
z miejscem pracy policjantów oraz poznać specyﬁkę funkcjonowania
jednostki. Kierownik Posterunku asp. sztab. Andrzej Milczarek
opowiadał o pracy policjantów, bezpieczeństwie oraz zaprosił do
zwiedzenia posterunku.
Uczniowie zadawali wiele pytań związanych z pracą policjantów,
a większość z nich zadeklarowała, że jak dorosną zostaną policjantami.
Z ogromnym zniecierpliwieniem dzieci czekały, kiedy będą mogły
zasiąść za kierownicą policyjnego radiowozu. Ich marzenie spełniło
się. Po zwiedzaniu komendy na uczniów czekał słodki upominek oraz
odblaskowe gadżety.
Dzieci były pod ogromnym wrażeniem. Ten dzień na długo zostanie w ich
pamięci.
Art. D. Galińska, Fot. M. Głuszko

Dzień Ziemi…

O

bchody Dnia Ziemi pomagają dostrzec piękno
naszej planety oraz są okazją do przypomnienia,
że jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska,
w którym żyjemy.
Z okazji Dnia Ziemi, 17 maja 2017 r., uczniowie
uczęszczający na zajęcia Koła Ekologicznego
i J. angielskiego, pod opieką K. Kowalskiej oraz
E. Dobrzańskiej przygotowały dla wszystkich uczniów
naszej szkoły ciekawy i pouczający apel. Poprzez słowo
(scenka ekologiczna pt. ,,Jak rozweselić Ziemię?”)
i taniec wszyscy zebrani w sali gimnastycznej mogli
przypomnieć sobie, co to znaczy segregować odpady
i jak to robić, aby dobrze i zdrowo żyło nam się
w sprzyjającym środowisku.
Podczas apelu wręczono również nagrody uczniom,
którzy w ostatnim czasie odnieśli sukcesy zarówno
w sporcie jak i w konkursach wiedzowych.
Tegoroczne obchody Dnia Ziemi uwrażliwiły dzieci na
problemy środowiska przyrodniczego oraz wdrażały do
aktywnej postawy na rzecz
ochrony przyrody.
Opiekun Koła Ekologicznego
Kinga Kowalska
Zdjęcia: Paweł Drozdowski

S

w lesie, a jednocześnie jak wiele przynosi ona satysfakcji.
Po wykonanej pracy przyszła pora na zasłużony odpoczynek i pieczenie
kiełbasek, które po wysiłku, na świeżym powietrzu smakowały wszystkim
znakomicie. Nie obyło się bez pogawędek i rozmów o lesie. Wszyscy
obdarowani zostali gadżetami od Nadleśnictwa Tychowo. W czasie rozstania,
młodzi ludzie ochoczo obiecywali przyjechać do sadzenia w następnym roku.
Opiekun Koła Ekologicznego Kinga Kowalska

Klasa II a na Posterunku
Policji w Tychowie

filmowa

zkoła to nie tylko miejsce, w którym odbywają się lekcje.
Jak się okazuje, można też spotkać się z nauczycielami czy
kolegami z ławki na wspólnym oglądaniu ﬁlmów.
Noc z 7 na 8 kwietnia była dla uczniów klasy VIa wyjątkowa. Klasa
spotkała się, by wziąć udział w nocy ﬁlmowej. Wydarzenie zaczęło
się o godzinie 18:00 w piątek, a dobiegło końca o 8:00 nad ranem
w sobotę. Spędzenie nocy w szkole wymagało odpowiedniego
przygotowania, toteż nie obyło się bez nadmuchiwania materacy,
rozkładania śpiworów, czy też w niektórych przypadkach...
założenia puchatych "kapcioszków". Jednak głównym celem
spotkania było po prostu wspólne obejrzenie ﬁlmów.
Nie zabrakło oczywiście wspólnych pogawędek i dyskusji. Podczas
przerw między ﬁlmami, uczniowie na sali gimnastycznej
rozgrywali turnieje w zbijaka lub siatkówkę, a także zajadali się
pysznymi, ciepłymi tostami. Uczniowie zmęczeni, ale pełni wrażeń
wrócili w sobotni poranek do domów, gdzie na pewno odsypiali
nieprzespaną noc.
Noc ﬁlmowa była świetną okazją do wzajemnej integracji oraz
miłego spędzenia czasu. Z pewnością uczestnikom pozostanie
w pamięci wiele ciekawych wspomnień.
Opiekunowie grupy: p. K. Kowalska, p. A. Janus i p. E. Dobrzańska.
K. Kowalska

Biegi przełajowe
10 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Radomskiego w Tychowie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych, w których
wziął udział zespół dziewcząt i chłopców ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewiczaw Tychowie. Nasi
biegacze pokonali dystans 800 m (młodsza grupa) oraz 1000
m (starsza grupa) bardzo ambitnie, co pozwoliło zając
pierwsze miejsce.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Szumski Kacper – I miejsce
indywidualnie, Stańczak Bartosz – I miejsce indywidualnie
oraz Roszczyk Przemysław – IV miejsce indywidualnie.
Dzięki zdobyciu Mistrzostwa Powiatu chłopcy mięli
możliwość zaprezentować się w Finałach Wojewódzkich
Drużynowych Biegów Przełajowych, które odbyły się
25.04.2017 r. w Gryﬁnie. W zawodach tych nasz zespół zajął
bardzo wysokie IV miejsce pokonując wiele szkół z całego
Województwa Zachodnio-pomorskiego. Skład zespołu:

Cacko Karol, Dygas Michał, Gałecki Jakub, Pańpuch Dominik,
Roszczyk Michał, Roszczyk Przemysław, Stańczak Bartosz,
Szumski Kacper, Wieczorek Igor, Wójtów Tomasz, Piecuch
Adam, Kosiorski Jakub, Gałan Paweł.
Tekst i zdjęcie: Paweł Drozdowski

„Witaj maj, trzeci maj”
„Wiatr, poruszający konarami starych drzew rosnących przy naszej
szkole, tworzy dzisiaj muzykę przy akompaniamencie nutek majowych.
WITAJ MAJ, TRZECI MAJ to melodia, która nam Polakom kojarzy się
ze świętem trzeciego maja od 1791 roku”…
Od tych słów rozpoczął się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, który odbył się w naszej szkole 28 kwietnia 2017
roku. Barwna i dostojna uroczystość, przygotowana przez naszych
młodych patriotów z klasy 4 a i 4b, przybliżyła nam wszystkim
wydarzenia i tło historyczne powstania pierwszej w Europie a drugiej na
świecie konstytucji.
B. Grabarczyk i A. Kratkowska
Zdjęcie W. Galiński
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Nasza szkoła na „Marszu Żywych” w Oświęcimiu

Marsz Żywych to projekt edukacyjny,
w ramach, którego Żydzi z różnych krajów,
głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca zagłady, które
Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach
polskich. Młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów.
Spotykają się m.in. z polskimi rówieśnikami i polskimi
sprawiedliwymi wśród narodów świata. Przemarsz między byłymi
obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau w święto Jom HaSzoa- Dzień Pamięci Zagłady i Aktów Odwagi jest kulminacją
projektu.

24 kwietnia, nasi uczniowie mogli uczestniczyć w „Marszu
Żywych” w Oświęcimiu, ponieważ nasza szkoła została
zakwaliﬁkowana do udziału w tym wydarzeniu.
W wycieczce uczestniczyła klasa III b wraz z wychowawcą
p. Martą Bober, klasa 1b z wychowawcą p. Joanną Biskot,
p. pedagog Anną Gołuchowska, p. Ewa Niemczewska oraz dwoje
uczniów z klasy III a.
Po długiej i męczącej podróży mogliśmy zwiedzić prawie cały
obóz koncentracyjny Auschwitz, po czym udaliśmy się do
wyznaczonego nam sektora, aby wziąć udział w „Marszu..”,
który rozpoczął się przy bramie „Arbeit
macht frei”, byłego nazistowskiego obozu.
Sygnałem do wymarszu był dźwięk szofaru,
czyli baraniego rogu pasterskiego, którego
Żydzi używają podczas najważniejszych
świąt. Kiedy dotarliśmy do AuschwitzBirkenau, uczestniczyliśmy w modlitwach
żydowskich kadisz oraz żałobnej El male
rachamim, mogliśmy także usłyszeć
wszystkie nazwiska oﬁar, które odczytywał
lektor.
Na teren byłego obozu w Brzezince
weszliśmy przez historyczną bramę
główną i szliśmy wzdłuż obozowej rampy,
na której Niemcy dokonywali selekcji
deportowanych Żydów.
W Oświęcimiu spotkaliśmy kilka tysięcy

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

D

młodych osób z całego świata, m.in. z Izraela, Rosji, Argentyny, Brazylii,
Maroka, Niemiec, Austrii, Polski, Kanady, Los Angeles, Nowej Zelandii
czy Grecji, którzy przyjechali tam oddać hołd oﬁarom Holokaustu.
Obóz w Oświęcimiu i Brzezince zrobił na nas wszystkich ogromne
i przerażające wrażenie. Swoją obecnością chcieliśmy wyrazić szacunek
i hołd wszystkim zamordowanym tam osobom. Nasi uczniowie przeżyli
wspaniałą i ciekawą lekcję historii, a przede wszystkim tolerancji.
Naszym obowiązkiem jest pamiętać o oﬁarach Holokaustu, a także o ich
rodzinach, po to żeby nie popełnić błędu z przeszłości i już nigdy nie
doprowadzić do wojny ani cierpienia milionów ludzi.
Joanna Biskot, Marta Bober,
Anna Gołuchowska, Ewa Niemczewska

ługo oczekiwane egzaminy gimnazjalne już na szczęście za nami!
Po przerwie świątecznej trzecioklasiści z gimnazjum w Tychowie
wraz ze swoimi rówieśnikami z całej Polski, przystąpili do
egzaminu gimnazjalnego, wyniki którego są przepustką do szkół
ponadgimnazjalnych. Egzamin składał się z trzech części - humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej oraz językowej.
W środę 19 kwietnia br. uczniowie napisali egzamin z historii oraz wiedzy
o społeczeństwie, który trwał 60 minut. Zaraz po nim, po krótkiej przerwie,
zaczął się egzamin z języka polskiego. Gimnazjaliści oprócz znajomości
tekstów kultury musieli się wykazać umiejętnością napisania rozprawki na
temat marzeń.
20 kwietnia br. przyszedł czas na nauki przyrodnicze oraz matematykę.
Dwie pierwsze części egzaminu uczniowie pisali na hali sportowej.Egzamin
z języków obcych- angielskiego i niemieckiego- odbywał się w salach
lekcyjnych ze względu na zadania z rozumienia tekstów słuchanych..
Mamy nadzieję, że i uczniowie i nauczyciele w czerwcu jednak będą
Wyniki egzaminu już 16 czerwca 2016 roku. Odczucia trzecioklasistów po
z uśmiechem mówić o jego wynikach.
egzaminach są różne. Dla jednych egzamin okazał się łatwy, dla innychIryna Kuzyan
całkiem trudny.
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piątek 5 maja w holu naszego gimnazjum odbył
się apel upamiętniający rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy I c pod kierunkiem p. Wojciecha
Szatkowskiego zaproponowali zgromadzonym scenki,
przedstawiające bardzo wyraziście rozbiory Polski oraz
posiedzenie sejmu, który po długich debatach uchwalił
pierwszą w Europie Konstytucję.
Celem apelu było uwydatnienie wagi znajomości historii
Polski w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej
młodych ludzi, a także zachęcenie do reﬂeksji nad istotą pojęć
takich jak Ojczyzna, naród, wolność.
Pierwszoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z tak
skomplikowanym tematem- oprócz przepięknych kostiumów
z tamtych czasów, na widzów ogromne wrażenie wywarł
dobrze opanowany tekst i ruch sceniczny.
Iryna Kuzyan

Przedszkolaki sadzą 1000 drzew na minutę

20 kwietnia dzieci z grupy
Muchomorków i Biedronek oraz 25
kwietnia przedszkolaki z grupy Słoneczek i Żabek miały
niebywałą okazję udziału w akcji "Sadzimy 1000 drzew
na minutę". Zaraz po śniadaniu pojechały do lasu gdzie
czekały na nich panie pracujące w Nadleśnictwie.
Kolejnym punktem była rozmowa z leśniczym
p.Dariuszem Kosmalskim, który opowiedział dzieciom
o swojej pracy. Przedszkolaki pogłębiły swoją wiedzę nt.

ochrony środowiska. Następnie miały możliwość
zasadzenia swojego drzewka (dąbka), za co bardzo
dziękujemy p. Michałowi Kuczmerze i jego pracownikom.
Dzień ten na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
Wszystkie wróciły do przedszkola pełne emocji i wrażeń.
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu za możliwość uczestnictwa
w tej akcji oraz przygotowane niespodzianki.
Maria Gołuchowska, Dorota Potoczna

Przedszkolaki na X konkursie
recytatorskim "Słowiki” w Karlinie

21 kwietnia br. w Karlinie odbył się X Powiatowy
Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków
„SŁOWIKI” organizowany przez Przedszkole
Miejskie im. Kubusia Puchatka w Karlinie.
W konkursie brały udział dzieci z naszego Gminnego Przedszkola
„Dębowa Chatka” w Tychowie. Naszą placówkę reprezentowali: Lena
Gryga, Aleksander Jabłoński, oraz najmłodsza przedstawicielka naszej
placówki Zuzanna Kujawska.
W tym roku uczestnicy recytowali utwory o tematyce morskiej. Wszystkie
dzieci ambitnie przygotowały się do występów, pokonały tremę przed
publicznym występem i pięknie zaprezentowały swoje utwory. Lena
przedstawiła wiersz „ Kubełek” D. Gellner za wykonanie którego zdobyła
III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody i gromkie
brawa. Przedszkolaki szczęśliwe, pełne wrażeń i nowych doświadczeń
wróciły do przedszkola.
K. Korolak

DZIEŃ OTWARTY
W GMINNYM PRZEDSZKOLU „DĘBOWA CHATKA”
ORAZ ŻŁOBKU GMINNYM
Dnia 08 czerwca 2017 r. (czwartek) zapraszamy przyszłych
przedszkolaków wraz z Rodzicami na
Dzień Otwarty do naszego przedszkola oraz żłobka
od godziny 15.30 do 17.30

SPOTKANIE Z PSZCZOŁAMI
28 kwietnia 2017 r. w grupach młodszych odbyły się zajęcia ekologicznoedukacyjne podczas których dzieci pogłębiały zasób wiadomości na temat
budowy i życia pszczół. Przedszkolaki miały możliwość grupowo założyć ul
z gotowych elementów. Uwrażliwiły zmysł smaku podczas degustacji pyłu,
miodu oraz specjalnie przygotowanego pokarmu na okres zimowy.
Na zakończenie „Krasnoludki” i „Żabki”samodzielnie wykonały świeczki
z wosku pszczelego. Zajęcia były bardzo interesujące i ciekawe
dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Dziękujemy Pani Marzenie
i Panu Krzysztofowi z „Zielonej Farmy”za dostarczenie wspaniałych
i niezapomnianych wrażeń.
Małgorzata Łopińska - Kubiczek
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palcami oraz kręcić kwiaty z kolorowej bibuły, którymi
ozdabialiśmy wielkanocne palmy i palemki. W drugiej izbie
wykonywaliśmy ozdoby świąteczne: w obrysowany na deseczce
kształt jajka wbijaliśmy gwoździki, po czym nawijając na nie
kolorowe kawałki włóczki tworzyliśmy wielkanocne jajo.
Byliśmy też cukiernikami, gdyż samodzielnie wyrabialiśmy
ciasto, z którego piekliśmy babeczki. Po upieczeniu każdy mógł
swoją babeczkę ozdobić według własnego pomysłu. Wszystkie
wytwory swojej pracy mogliśmy zabrać ze sobą. Na zakończenie
każde dziecko otrzymało Certyﬁkat Małego Odkrywcy Smaku.
Poczęstowano nas pyszną zupą pomidorową, a wielu z nas mogło
zakupić upieczony na miejscu gorący chleb.
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Zamek w Świdwinie.
Wzięliśmy udział w miniturnieju rycerskim na dziedzińcu,
oddawaliśmy strzały do tarczy.
Obecnie obiekt po zabiegach konserwatorskich posiada
wyeksponowane mury z XIII wieku, a skrzydłu północnemu
przywrócono gotycki kształt z czasów krzyżackich. Całość jest muzyczne i inne stowarzyszenia. Mogliśmy zwiedzać zamek i wejść na
przeznaczona na cele kulturalne i mieści m.in.: salęwidowiskową, wieżę.
Halina Dziedzic, Ewa Hołota, zdjęcie: Aleksandra Tokarska
salę rycerską z wystawami czasowymi, bibliotekę, ognisko

Dworek Tradycja

D

worek Tradycja – to piękne miejsce położone nieco na
uboczu, w niewielkiej wsi otoczonej polami i lasami, 90
kilometrów na wschód od Szczecina. Ponad 300-letnia
historia domu i jego rozliczne tajemnice oraz atrakcje sprawiają,
że pobyt tu jest wyjątkowym przeżyciem. Dworek pamięta
bezmiar burzliwych, pięknych i dziwnych historii. W jego
otoczeniu działo się przez dziesiątki lat zwyczajne życie, których
jest dziś żywym wspomnieniem. W murach domu mieścił się
kiedyś zajazd i pastorówka, po wojnie umieszczono tu archiwum
powiatowe, a przed kilkudziesięciu laty pełnił on także funkcję
wiejskiej szkoły.
Właśnie to miejsce 7 kwietnia br. było celem wyprawy uczniów
klas I, II i III naszej szkoły. W Wielkim Poście wybraliśmy się na
warsztaty związane ze świętami wielkanocnymi.
Wspólnie z prowadzącymi paniami staraliśmy się znaleźć
odpowiedź na pytanie, co było pierwsze – kura czy jajo?
W trakcie warsztatów podzieleni na grypy uczyliśmy się wyrabiać

Ziemia jest w naszych rekach
,

P

od takim hasłem 26 kwietnia w naszej szkole odbył się apel
z okazji przypadającego na 22 dnia tegoż miesiąca
Międzynarodowego Dzień Ziemi. Dzień Ziemi obchodzony
jest na świecie od 1970 roku, kiedy to Zgromadzenie Generalne
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) ogłosiło 22 kwietnia
Światowym Dniem Ziemi.W Polsce po raz pierwszy obchodzony
był w 1990 roku, tak więc w tym roku świętujemy go po raz
dwudziesty siódmy.
Tego dnia wszyscy mieliśmy przypięte zielone kokardki na znak, że
w pełni popieramy tę inicjatywę i że Ziemia potrzebuje naszej
opieki. Na naszej uroczystości byli obecni uczniowie i nauczyciele
oraz rodzice. Apel został przygotowany przez uczniów klasy I i III
oraz członków Koła ekologicznego, którym opiekuje się
p. Kamila Suchomska – Semenowicz. Z klasą pierwszą pracowała

,,DNIU RADOŚCI, DNIU WESELA
JAK SZEROKI POLSKI KRAJ
NIECHAJ OKRZYK W NIEBO STRZELA:
WIWAT, WIWAT 3 MAJ!”

W

coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole
jest wpisany apel z okazji wielu majowych świąt:
Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić znaczenie
takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Apel przybliżał fakty
z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane
przez dzieci i młodzież. W treści swojego wystąpienia Dyrektor
Zespołu Szkół w Dobrowie, Pani Jolanta Pawlik, przybliżyła
uczniom wydarzenia sprzed 226 lat, kiedy to posłowie przyjęli
pierwszą europejską konstytucję. Była ona ukoronowaniem
wielu lat prób naprawy Rzeczypospolitej. Prób, które
podejmowane były w niezwykle trudnym położeniu
międzynarodowym i wewnętrznym. Kryzys wewnętrzny,
zrywanie sejmów, walka stronnictw magnackich, to wszystko
pchało Polskę ku katastroﬁe.

Jednak znaleźli się ludzie, którzy chcieli reform i skutecznie
doprowadzili je do końca. Kilkanaście lat temu święto 3 Maja
pierwszy raz obchodziliśmy pod ﬂagą Polski i Unii Europejskiej.
Uroczystość przygotowana przez uczniów klasy I i II gimnazjum
miała na celu przybliżenie znaczenia tego wydarzenia. Uczniowie
zaprezentowali program pt. ,,Niesamowita podróż do przeszłości”,
na który złożyły się sceny tematycznie związane z historycznymi
wydarzeniami, wiersze i pieśni patriotyczne, a towarzyszyły im
prezentacje multimedialne. Narratorzy wprowadzali uczniów
w zagadnienia sprzed lat. Publiczność obejrzała dwie sceny
współczesne, które młodych widzów uczyły historii.
Z kolejnej sceny, która działa się między debatującymi szlachcicami
dowiedzieliśmy się, jaka sytuacja panowała w Warszawie
w dniach przed 3 maja 1791 r.
W końcowej fazie przedstawienia próbowaliśmy dać odpowiedź
na pytanie ,,Komu potrzebna jest historia?”. Teraz już wiemy;
historia jest potrzebna każdemu z nas! Sądząc po reakcji widowni
uroczystość przygotowana przez gimnazjalistów podobała się.
Jej wartość to przede wszystkim wspaniałe kreacje aktorskie
występujących uczniów, dobrane przekazy multimedialne oraz
kostiumy i rekwizyty.

p. Ewa Hołota, natomiast z trzecioklasistami – p. Aleksandra Tokarska.
Młodzi aktorzy wystąpili w scenerii zniszczonego, zaśmieconego
lasu. Jak przystało na odgrywających role kosmitów byli ubrani
w foliowe niebieskie i zielone stroje. Na ich spotkanie wyszły
zwierzęta odziane w pomysłowe, piękne stroje wykonane przez
rodziców. Dzieci zaśpiewały m. in. piosenkę ,,Pięknie żyć”.
Podczas apelu zostały wręczone nagrody (oj, dużo nagród!)
w konkursie historycznym ,,Jestem królem”. Wśród laureatów
znaleźli się: M. Świeboda, G. Bihun, M. Łojek, N. Smolarska,
J. Baranowska, J. Niemiec i W. Palinowska. Pani M. Periżok –
Kowalczyk uhonorowała też uczniów, którzy jako wolontariusze
pracowali podczas zbiórki wielkanocnej zainicjowanej przez PCK
Koszalin i GOPS w Tychowie. Pod koniec apelu kilka słów do
publiczności skierowała pani dyrektor, Jolanta Pawlik. Tak oto
kosmici odlecieli swoim statkiem, a Pawełek Gasek życzył
wszystkim spokojnego i słonecznego dnia.
Tekst: H. Dziedzic, zdjęcie: G. Semenowicz

Nad całością czuwali nauczyciele: p. H. Dziedzic i p. G. Semenowicz.
Patriotyczne apele rocznicowe w Zespole Szkół w Dobrowie są tradycją.
Dzięki takim uroczystościom Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne dążą
do kształtowania postaw patriotycznych uczniów, wychowania w polskości.
W uroczystości brał udział poczet ﬂagowy naszej szkoły. Nie zabrakło biało –
czerwonej ﬂagi państwowej, unijnej, hymnu.
Tekst: H. Dziedzic, zdjęcie: A. Tokarska

otwarty
Majowe sukcesy WDzieñ
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego
lekkoatletek w Tychowie w dniach 10-16 maja br. odbyły się dni otwarte. Liczne grono
Bardzo udany jest początek sezonu lekkoatletycznego dla gimnazjalistów z kilku powiatów Pomorza Środkowego mogło z bliska
Z życia
ZSP Tychowo

zawodniczek z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
w Tychowie, działającego przy ZSP Tychowo. Już w pierwszym
starcie w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego
uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych młode
sportsmenki z Tychowa pokazały wysoką formę. Małgorzata
Czarnata zwyciężyła w rzucie oszczepem z rezultatem 49,51 m. Jej
nowa „życiówka” uplasowała ją w kwietniu na czele tabel
ogólnopolskich i na dziewiątym miejscu w Europie w kategorii
juniorek młodszych. Złoty medal ze Złocieńca przywiozła również
Alicja Grabarczyk, która triumfowała w rzucie dyskiem.
Startująca, w nietypowej dla siebie konkurencji - w biegu na 100 m,
Dagmara Piasecka zakończyła rywalizację na szóstym miejscu

przyjrzeć się warunkom, które na nich czekają w ramach nauki w klasie
policyjnej, wojskowej i klasie straży granicznej. Młodzież miała okazję
zobaczyć efekty kształcenia w szkole na przykładzie grup wykonujących
pokazy taktyki wojskowej i sportów obronnych. Prawie wszyscy korzystali
również z okazji sprawdzenia swojego celnego oka, strzelając z broni
pneumatycznej lub replik broni automatycznej na kulki plastikowe (tak
zwane ASG).
Nowością przygotowaną przez ZSP Tychowo w bieżącym roku jest oferta
szkolenia z obsługi dronów. W szkole do tego celu wykorzystuje się 3 drony,
będące własnością szkoły. O znaczeniu i roli w przyszłym funkcjonowaniu
służb mundurowych, można było dowiedzieć się od przedstawicieli służb
mundurowych z instytucji, z którymi szkoła współpracuje.

z wyrównanym rekordem życiowym 13,59s.
Tydzień później na mityngu w Białogardzie, największe powody do
zadowolenia miały Małgosia Czarnata (nowy rekord życiowy w rzucie
oszczepem- 49,87m i nowa „życiówka” w pchnięciu kulą 11,31m) oraz Alicja
Grabarczyk, która osiągnęła najlepszy wynik w sezonie, rzucając dyskiem na
odległość 33,11m.W dniu 13 maja zawodniczki ULKS Tychowo zdobyły
6 medali (3 złote, srebrny i 2 brązowe) w Mistrzostwach Województwa
Zachodniopomorskiego juniorów i juniorów młodszych. Alicja Grabarczyk
zdobyła złote medale w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą juniorek.
Małgorzata Czarnata triumfowała w rzucie oszczepem i była trzecia
w pchnięciu kulą juniorek młodszych. Dagmara Piasecka ze skokiem na
odległość 5,21m zdobyła srebrny medal w skoku w dal juniorek młodszych.
Wynik 11,26 m w trójskoku zapewnił jej medal brązowy.
Na zdjęciu od lewej: Dagmara Piasecka, Alicja Grabarczyk i Małgorzata
Czarnata.
Józef Grabarczyk

Policjant i żołnierz służyli również informacjami na temat pracy
nie tylko w swoich formacjach. Mówili o zasadach rekrutacji
i warunkach pracy w służbach mundurowych.
Wśród licznych atrakcji przewidzianych dla uczniów klas
mundurowych w Tychowie, duże zainteresowanie wzbudzały
obozy przetrwania, na których liczne grono instruktorów
zapewnia uczniom mnóstwo atrakcji i niezapomnianych
wspomnień. Wrażenie na gimnazjalistach robiła również
perspektywa zajęć w jednostce wojskowej, Centralnym Ośrodku
Szkolenia Straży Granicznej oraz praktyki policyjne. Ciekawość
wzbudzała również wizja obserwacji działań na poligonie
wojskowym lub lotnisku wojskowym.
Dla wielu gimnazjalistów wizyta w Tychowie potwierdziła
słuszność wyboru nauki w tutejszej szkole, zwłaszcza że mają do
dyspozycji wyremontowany internat z całodobową opieką
i pełnym wyżywieniem za kwotę około 250 złotych miesięcznie.
Autor: Józef Grabarczyk
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DZIEŃ ZIEMI W SADKOWIE
22 kwietnia br. odbyła się impreza „Dzień Ziemi”
w Sadkowie. Pomimo chłodnej pogody atmosfera była
gorąca, humory dopisywały a mieszkańcy, młodzież
oraz dzieci ochoczo zbierały śmieci. Po ciężkiej pracy
wszyscy piekli kiełbaski na ognisku.
Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek –
oﬁarodawcą był Związek Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty Karlino Pani Agnieszka Pyrzyńska Gorzkiewicz, za które bardzo dziękujemy. Serdecznie
dziękujemy także Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sadkowie, Panu Henrykowi Budzyła oraz
leśniczemu Panu Markowi Opar za pomoc
w organizacji. Dziękujemy również wszystkim
uczestnikom, którzy brali udział w sprzątaniu naszej
wsi.
Sołtys oraz Rada Sołecka

W

piątek, 21 kwietnia, w sołectwie
Borzysław odbyło się Święto
Ziemi. Posprzątaliśmy wokół
naszej świetlicy, następnie na grillu piekliśmy
kiełbaski. Częstując się smakołykami
rozmawialiśmy o tym, jak trzeba chronić
przyrodę i dbać o środowisko wokół nas.
Po odpoczynku posadziliśmy bratki
stokrotki w rabatkach przy placu zabaw.
Zostały one zakupione na tą okazję przez
Panią Sołtys.
Na rabatkę przy świetlicy przesadziliśmy
również roślinki, które zostały wcześniej
posiane w skrzyneczce. Po obowiązkach był
czas na granie w piłkę.
Dziękujemy wszystkim za przybycie,
wspólną pracę i zabawę.
Marta Krawczyk

Integracyjnie w Wicewie

Pierwszego maja br. przy świetlicy wiejskiej w Osówku
zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla mieszkańców
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Na spotkanie
zaprosiliśmy zaprzyjaźnione sołectwo Trzebiszyn przyjechali rodzice z dziećmi oraz sołtys M. Więcek. Wśród
gości był obecny również Burmistrz Tychowa R. Falana
z rodziną, Sekretarz Gminy K. Dobrzańska z rodziną, Radni
Rady Miejskiej R. Radziuk oraz I. Wiśniewska a także sołtys
Borzysławia W. Wojtyłko.
Pogoda była piękna, mieliśmy wiele atrakcji dla naszych
gości. Dzieci ucieszyła dmuchana zjeżdżalnia udostępniona
dzięki ﬁrmie BLINEX. Dla wszystkich uczestników
przewidziano poczęstunek: kiełbaska z grilla (przy której
czuwali strażacy z OSP Osówko), wata cukrowa, ciasta
własnego wypieku, popcorn oraz gofry (piekły je K.

Z życia Biblioteki
w Tychowie

Sokołowska, Z. Wiśniewska i M. Stańczak). Dzieci chętnie
brały udział w grach i zabawach przygotowanych przez naszą
świetliczankę J. Jasianowską.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
pomagali w przygotowaniach do spotkania; również rodzicom
oraz dzieciom ze wspaniałą pomoc przy sprzątaniu i sadzeniu
kwiatków.
Dziękujemy również naszym darczyńcom, byli nimi: Capital
Servis S.A odział Ostrołęka oraz p. J. Prukop, Biuro Capital
Servis z Koszalina, Firma BLINEX – p. B. Blinkiewicz, Firma
Syltex – p. S. Stańczak, p. H. Budzyła – Przewodniczący Rady
Powiatu Białogardzkiego, p. A. Rydzkowska, Panie:
K. Włodarska, E. Foremniak, K. Tobiasz, które upiekły pyszne
ciasta na nasze spotkanie.
Składamy również podziękowania dla GOSiGK w Tychowie
za udostępnienie stołów i ławek oraz druhom z OSP Osówko
za wsparcie i pomoc przy organizacji naszego spotkania.
Sołtys Wicewa z Radą Sołecką

Tydzień Bibliotek w Bibliotece
Publicznej Gminy Tychowo
Miesiąc maj uznany jest za miesiąc Bibliotek, bibliotekarzy
i książek. W dniach 8-15 maja obchodzony jest Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło brzmiało: Biblioteka?
Oczywiście! W ramach Tygodnia Bibliotek, Biblioteka
Publiczna zorganizowała wiele atrakcji skierowanych
zarówno do dzieci, młodzieży, ale także do dorosłych
mieszkańców gminy. Były to działania promujące
czytelnictwo i bibliotekę.
Pierwszego dnia w ramach akcji ,,Cała Polska Czyta
Dzieciom'' przeczytano dzieciom ,,Legendę o Smoku
Wawelskim'' oraz ,,Bajkę o wróżce Amelce''. Zadaniem
dzieci było przygotowanie pięknych ilustracji do tychże
opowieści. Kolejnego dnia w bibliotece zrobiło się bardzo
wiosennie, gdyż odwiedziły nas ,,Żabki'', ,,Biedronki'' oraz
,,Muchomorki'' z Przedszkola Dębowa Chatka w Tychowie.
Podczas spotkania maluchy zostały zapoznane
z asortymentem książkowym biblioteki oraz z układem
książek na regałach bibliotecznych. Dowiedziały się
również, jak można zostać czytelnikiem i jak należy dbać
o książki.
10 maja odbyły się warsztaty czytelnicze skierowane do
dzieci i młodzieży. Warsztaty przeprowadziła autorka książek
dziecięcych, młodzieżowych i dla dorosłych – pani Dorota
Schrammek. Autorka udzieliła cennych wskazówek m.in. od
czego należy zacząć, aby napisać wartościową książkę.
Jednym z zadań uczestników spotkania było napisanie
wstępu – prologu przyciągającego uwagę czytelnika.
Podczas spotkania każdy mógł otrzymać od autorki autograf
z dedykacją.
W ostatnich czasach dużo mówi się o tzw. cyberprzemocy,
o zbyt długim czasie spędzanym przy komputerze. 11 maja
gościliśmy pana Dariusza Florka – Dyrektora Białogardzkiej
Biblioteki Publicznej im. K. Eistreichera. Zaproszony gość
przeprowadził prelekcję na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu. Podczas prezentacji
multimedialnej, uczniowie dowiedzieli się jakie mogą
być negatywne skutki nadmiernego korzystania
z komputera i Internetu oraz jak należy się zachować,
gdy pojawi się problem i gdzie szukać pomocy.
12 maja biblioteka przemieniała się w zaczarowaną
krainę baśni i bajek. Spotkać ty można było wówczas
tych, których znamy z książek, opowieści dziadków
i babć lub po prostu z telewizji. Zorganizowano bowiem
Bajkowy Pokaz Mody. Dzieci miały okazję choć na
chwilę przemienić się w Królewnę, Wróżkę czy Kota w
Butach. Niektórzy wybrali bardziej odważnych
bohaterów bajkowych takich jak Dracula, Zorro lub
Spider Man. Tego dnia przed budynkiem biblioteki
odbył się również Kiermasz Książki. Każdy mógł
znaleźć literaturę dla siebie.
Halina Rożek- Dyrektor Biblioteki, Agnieszka Tomczyk

Gminne Eliminacje 49.Turnieju Recytatorskiego
,,Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne''
27 kwietnia w bibliotece Publicznej Gminy Tychowo odbyły się
Gminne Eliminacje 49. Turnieju Recytatorskiego ,,Ptaki, Ptaszki
i Ptaszęta Polne''. W eliminacjach udział wzięli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie oraz z Zespołu
Szkół w Dobrowie.
Wszyscy uczestnicy przepięknie recytowali wybrane przez siebie
utwory. Po burzliwej naradzie Komisja w składzie: p.Eliza Antosz,
p.Małgorzata Wiktorska oraz p.Jerzy Boczkowski, wybrała
następujące osoby, które reprezentowały naszą Gminę w eliminacjach
powiatowych w Karlinie :
Kategoria ,,Ptaszęta'' I miejsce - Dominika Brzozowska
II miejsce - Martyna Gołębiewska
Kategoria ,,Ptaszki'' I miejsce - Małgorzata Pastorczyk
II miejsce - Jagoda Mikołajczak
Kategoria ,,Ptaki'' I miejsce - Maja Łojek
Agnieszka Tomczyk
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SAMORZĄDOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA TYCHOWA

W

sobotnie przedpołudnie, 22 kwietnia 2017 r. w hali sportowej
tychowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II, rozpoczął się
Samorządowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
Tychowa.

W turnieju udział wzięły drużyny:
Gmina Białogard – Jacek Furman, Zbigniew Furman, Jakub
Owsiany
Gmina Tychowo – Krzysztof Niemiec, Robert Falana, Jacek
Rudziński, Piotr Rakowski
Nadleśnictwo Białogard – Mariusz Laskowski, Dawid
Rusinek, Wodzisław Ziętek
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tychowo – Mirosław
Bodnar, Zbigniew Bekisz, Dariusz Siwek
Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się sukcesem
mieszkańców gminy Tychowo. Oto wyniki:
Kategoria – ROZGRYWKI INDYWIDUALNE:
I miejsce – Piotr Rakowski
II Miejsce – Jacek Rudziński
III miejsce – Krzysztof Niemiec
Kategoria – ROZGRYWKI DRUŻYNOWE:
I miejsce – Gmina Tychowo
II miejsce – Nadleśnictwo Białogard
III Miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tychowo
Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w turnieju i sportową walkę!
R. Bosak-Szewczyk

Podziękowania
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II
Serdeczne podziękowania dla Pani Urszuli Kęcińskiej
za okazane wielkie serce i oarność wobec świetlicy
w Pobądzu składają:
L. Michalak, dyrektor GOK w Tychowie, Marta Tomczyk
– opiekunka świetlicy oraz wdzięczne dzieci.

***

Składamy serdeczne podziękowania rmie
Pommernsh Sp. z o.o. z Tychowa oraz Nadleśnictwu Tychowo
za okazane wsparcie nansowe na
rzecz remontu kościoła w Kikowie.
Bardzo dziękujemy!
W imieniu mieszkańców- Barbara Turaj

KOLEJNE ZŁOTO I PUCHAR
W dniach 13-14 maja 2017 r. w Więcborku odbyły się XXVII
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski MASTERS
w podnoszeniu ciężarów. Zawodnik LZS Gryf Dobrowo
startujący w VI grupie wiekowej i kategorii wagowej do 94 kg
zdobył złoty medal. Zbigniew Cabaj wygrał również punktację
pucharową VI grupy i zdobył okazały puchar.
Następne zawody, w których Z Cabaj będzie startował to
Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym 25 czerwca br.
w Białej Podlasce.
Trener

BURMISTRZ TYCHOWA
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podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu
ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie
nieruchomości własnej Gminy Tychowo, stanowiącej
niezabudowaną działkę gruntu nr 173/1 o powierzchni 0,0161 ha
położoną w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi
księgę wieczystą nr KO1B/00001522/7.
Cena 24.600,00zł brutto.
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu na stronie
internetowej www.bip.tychowo.pl.

podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu wykazu na zbycie nieruchomości własnej
Gminy Tychowo:
Wykaz dotyczy sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
nieruchomości własnej Gminy Tychowo położonej w Warninie
obręb ewidencyjny Warnino, składającej się z niezabudowanej
działki nr 152/3 o powierzchni 0,0236 ha. Dla nieruchomości
Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr
KO1B/00007143/8. Na nieruchomości znajdują się urządzenia
kanalizacji deszczowej, które nie stanowią przedmiotu
sprzedaży. Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona
nieodpłatna służebność na rzecz Gminy Tychowo.
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 2014 r., poz. 518
z późn. zm.), winny złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek.
Wniosek należy złożyć w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.
Burmistrz Tychowa

Uwaga! Od 1 lipca 2017 r.
zmiany w zasadach zbierania odpadów
Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zmieniają się zasady
selektywnego zbierania odpadów.
Zmiany dotyczą sposobu selektywnego zbierania odpadów
i obowiązkowego oznaczenia odpowiednim kolorem a także nazwą
pojemników oraz worków przeznaczonych do ich gromadzenia.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. od 1 lipca br. obowiązkowo będą zbierane w miejscu ich
wytworzenia odpady komunalne frakcji: papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.
Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny powinny być
oznakowane w następujący sposób:
- kolorem niebieskim z napisem „PAPIER” – przeznaczone do
zbierania papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru
i tektury;
- kolorem zielonym z napisem „SZKŁO” – przeznaczone do
zbierania szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;
- kolorem żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE” przeznaczone do zbierania odpadów z metali,
w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw
sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
- kolorem brązowym z napisem „BIO” – przeznaczone do
zbierania odpadów ulegających biodegradacji.
W związku z tym, że funkcjonujący obecnie na terenie gminy
Tychowo sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych
jest praktycznie zgodny z wprowadzanym przez Ministra
Środowiska, przypominamy mieszkańcom gminy Tychowo
o obowiązku selektywnego zbierania „u źródła” wymienionych
frakcji odpadów i gromadzenia ich w workach lub pojemnikach
zgodnie z podanym powyżej opisem.
Informujemy również mieszkańców o tym, że nowe zasady
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dotyczą również
terenów publicznych tzn. ulic, budynków użyteczności publicznej,
terenów gminnych, itp., gdzie w najbliższych miesiącach obok
dotychczasowych koszy i pojemników na „śmieci” będą ustawiane
„kolorowe” pojemniki do selektywnego zbierania odpadów.

podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu wykazu na zbycie nieruchomości własnej
Gminy Tychowo:
Wykaz dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego najemcy nieruchomości własnej Gminy
Tychowo położonej w Warninie 30 obręb ewidencyjny Warnino,
w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni
użytkowej 94,29 m2 (brak księgi wieczystej dla lokalu) wraz
z udziałem 476/1000 części w częściach wspólnych budynku
i działce gruntu nr 152/8 o powierzchni 0,0486 ha (KW nr 31898).
Lokal mieszkalny składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki
z wc, oraz korytarza. Do lokalu przynależą pomieszczenia
przynależne: piwnica oraz strych o powierzchni użytkowej 47,45
m2 oraz nieruchomości własnej Gminy Tychowo stanowiącej
niezabudowaną działkę gruntu nr 152/9 o powierzchni 0,0906 ha
położoną w obrębie ewidencyjnym Warnino, na której
posadowiony jest garaż blaszany. Dla nieruchomości Sąd
Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr 47583.
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. 65 z późn.
zm.), winny złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek. Wniosek
należy złożyć w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.
Burmistrz Tychowa

UWAGA MIESZKAŃCY !!! ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZETU AGD I RTV
W dniach 19 i 20 czerwca 2017 r. na terenie gminy Tychowo
przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu AGD i RTV (nieodbierane będą urządzenia
zdemontowane i niekompletne) oraz opon. Opony o średnicy większej
niż 100 cm należy bezwarunkowo pociąć na mniejsze kawałki. Opony
nie pocięte nie będą odebrane. Nie będą odbierane odpady
remontowo-budowlane oraz odpady pochodzące z prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym opony samochodowe i opony
pochodzące z maszyn rolniczych i budowlanych.
Zbiórka prowadzona będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we
wszystkich miejscowościach gminy. 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 14 czerwca 2017 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
19 czerwca: 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.
20 czerwca: 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 związku
z powyższym 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 telefonu 94 316 02 76. Informacje należy
przekazać do 22 czerwca 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.
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