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TRANSGRANICZNE SPOTKANIA Z KULTURĄ W TYCHOWIE
2 2 l i p c a 2 0 1 7 r. o d b y ł y s i ę
Transgraniczne Spotkania z Kulturą
w Tychowie, w ramach których miał
miejsce XVII Przegląd Zespołów
i Solistów Ludowych „Tychowo na
Ludowo”.
Uczestnicy Przeglądu przeszli barwnym
korowodem przez miasto na Stadion
Miejski, tam o godzinie 12.00
rozpoczęła się uroczystość.
Festyn poprowadziła Renata
Pacholczyk.
Burmistrz Robert Falana przywitał
zaproszonych gości: Radnego Sejmiku
Zachodniopomorskiego – Jerzego
Kotlęgę, Wicestarostę Powiatu
Białogardzkiego Piotra Pakuszto,
Burmistrza Białogardu – Krzysztofa
Bagińskiego, Zastępcę Burmistrza
Białogardu - Małgorzatę Stachowiak,
Zastępcę Burmistrza Tychowa Jacka
Rudzińskiego, Przewodniczącego Rady
M i e j s k i e j w Ty c h o w i e P a w ł a
Kowalskiego, Dyrektora Banku
Spółdzielczego w Tychowie Annę
Młynarczyk, przedstawicielkę
Nadleśnictwa Tychowo Katarzynę
Marcinkowską, Proboszcza Paraﬁi
Tychowo ks. Andrzeja Sołtysa,
Kierownika Posterunku w Tychowie
Andrzeja Milczarka, radnych powiatu
białogardzkiego, radnych Gminy
Tychowo, sołtysów Gminy Tychowo,

dyrektorów jednostek organizacyjnych
oraz członków Rady Kultury.
Tradycyjnie już w celu oﬁcjalnego
otwarcia przeglądu Burmistrz i Dyrektor
GOK Lucyna Michalak wypuścili
gołębie jako symbol pokoju, ale też
i tychowskiego Przeglądu Zespołów
i Solistów Ludowych „Tychowo na
Ludowo”.
P ięknym sygnałem myśliwskim
w wykonaniu przedstawicieli Koła
Łowieckiego Hubertus rozpoczęto
Przegląd.
W przeglądzie udział wzięły zespoły,
kapele i soliści z regionu pomorskiego
oraz 40 osobowa grupa gości
z zaprzyjaźnionej gminy Neverin
w Niemczech: zespół „Wiesensinger”,
kapela myśliwska „Munteres Treiben”
oraz Heiner Geppert z Urzędu Neverin,
członek Rady Gminy Neverin.
Projekt pn. „Transgraniczne Spotkania
z Kulturą w Tychowią” zrealizowany
został we współpracy z zaprzyjaźnioną
niemiecką gminą Neverin i został
doﬁnansowany przez UE ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów w ramach
Programu Współpracy Interreg VA
Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Branderburgia/ Polska w Euroregionie
Pomerania.

Jest to już kolejny projekt realizowany
z Urzędem Neverin.
Niemieckie zespoły zaprezentowały się
na scenie; Orkiestra Myśliwska
„ M u n t e r e s Tr e i b e n ” o d e g r a ł a
publiczności tradycyjne sygnały
myśliwskie symbolizujące powitanie,
natomiast zespół wokalny
„Wiesensinger” wykonał piękne utwory
wokalne, które nawiązywały do
ludowych tradycji niemieckich.
Przedstawiciele zespołów: Frau Kerstin
Hieke (Wiesensinger), Frau Rika Oude
(Munteres Treiben) oraz członek Rady
Gminy Neverin Herr Heiner Geppert
gorąco dziękowali za zaproszenie.
Goście z Niemiec byli pod wrażeniem
tego, w jaki sposób podtrzymujemy
tradycje i pielęgnujemy zwyczaje
ludowe.
Po wysłuchaniu i ocenie prezentacji
zespołów, kapel i solistów ludowych
jury w składzie: Dariusz Schmidt –
przewodniczący, Zbigniew Raczewski,
Piotr Tyborski postanowiło przyznać
nagrody i wyróżnienia następującym
zespołom i solistom:
W kategorii – pieśni i tańca:
wyróżnienie otrzymał:
Zespół Dziecięcy „Iskierki” ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie,
W kategorii – zespoły śpiewacze:
I miejsce – Zespół „Biadule” z Kinowa,
II miejsce – Męska Grupa Śpiewacza
„Karpaty” z Chałup i Zespół „Złota
Rybka” z Ustronia Morskiego
III miejsce – Zespół „Swojacy” z Sitna
i Zespół „Leszczyna” z Pęczerzyna
Wyróżnienie otrzymały zespoły:
Maria Galińska i Zoﬁa Szyderska
z Tychowa, „Dąbrowiacy” z Rusinowa,
„Zalesie” z Mścic, „Słupianki” ze Słupi,
„Ballada” z Mścic, „Serenada”
z Czarnego.

W kategorii – soliści:
I miejsce zdobyła: Julia Kusiak
z Okonka,
II miejsce: Klaudia Barska z Dobrowa,
III miejsce: Hanna Zawrot ze
Szczecinka,
Wyróżnienia otrzymali:
Jan Zalewski z Wyszeborza,
Halina Polańska z Koszalina,
Ryszard Adamczyk z Motarzyna,
Julia Kolasińska ze Szczecinka
W kategorii – kapele:
I miejsce otrzymała: Kapela
Goleniowska z Goleniowa,
II miejsce: Kapela Adamczyków
z Motarzyna,
III miejsce: Kapela Pieńkowianie
z Postomina.
Przeglądowi towarzyszyły zawody
rowerkowe dla dzieci.

Na stadionie, dzieci w wieku 4-12 lat
zmierzyły się w zawodach rowerowych.
Wyniki poszczególnych wyścigów:
4 – latki- chłopcy
I miejsce: Dudka Tomasz
II miejsce: Ślusarczyk Michał
III miejsce: Czerwiak Szymon
5-6 latki – chłopcy
I miejsce: Lenio Maciej
II miejsce: Joachimiak Wiktor,
Bobrowski Miłosz
III miejsce – Hejzner Krystian
5-6 latki –dziewczynki
I miejsce: Łabutin Nikola
II miejsce: Stachowicz Nikola
III miejsce: Chołodniak Antonina
IV miejsce: Falana Hanna
7-8 latki- dziewczynki
I miejsce: Mazurek Zuzanna
II miejsce: Wojtków Natasza
c.d. str. 2
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NOWE PRAWO WODNE – NOWE CENY

Jerzy Kotlęga
Radny Województwa Zachodniopomorskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju,
Promocji i Współpracy Międzynarodowej

W

cieniu parlamentarnych
przepychanek o system
sądownictwa sejm przyjął
ustawę o prawie wodnym, której
celem jest dostosowanie krajowych
przepisów do prawa unijnego.

Ustawa ta czeka na podpis
prezydenta.
Obecne koszty poboru wody
dostarczanej dla celów zaopatrzenia
ludności wynoszą od 4 do 8 groszy za
metr sześcienny. Zróżnicowanie
wynika głównie z tego czy dotyczy
wód powierzchniowych czy
podziemnych. Nowe przepisy
spowodują znaczną podwyżkę tej
kwoty nawet do 40 groszy za metr
sześcienny.
Spółki wodne sygnalizują, że
spowoduje to znaczny wzrost ich
kosztów z tego tytułu.
W zależności od zakresu działania
danej spółki szacuje się ich rocznie

koszty te wzrosną od kilku do
kilkudziesięciu milionów złotych.
Ministerstwo środowiska szacuje, że
z tego tytułu koszty roczne dla
4 osobowej rodziny wzrosną
maksymalnie o 20 zł. Nie jestem
t e g o t a k i p e w n y, p o n i e w a ż
szacowanie kosztów z poziomu
ministerstwa może być mało
trafne.
Ponadto w spółkach wodnych pojawi
się pokusa, aby niejako przy
konieczności zmian ustawowych
zarobić trochę więcej. Oczywiście
kosztem odbiorców. Jest to raczej
pewne. Liczę na „czujność” rad
nadzorczych spółek, które mogą nie

TRANSGRANICZNE SPOTKANIA Z KULTURĄ W TYCHOWIE c.d.
Wyniki zawodów rowerkowych c.d.:
7-8 latki- chłopcy
I miejsce: Pniewski Marcel
II miejsce: Zdanowicz Filip
III miejsce: Barucha Szymon
IV miejsce: Słachowicz Szymon
9-10 latki – chłopcy
I miejsce: Barucha Jakub
II miejsce: Gajda Adrian
III miejsce: Łabutin Piotr
IV miejsce: Strzelczak Kacper, kolejne
miejsce zdobył Pilżys Jakub
9-10 latki – dziewczynki
I miejsce: Szydłowska Maria
II miejsce: Broda Agata
III miejsce: Malik Klaudia
IV miejsce: Galińska Maria, kolejne
miejsce zajęła Radziuk Zuzanna
11-12 latki – chłopcy
I miejsce: Szulc Oliwier
II miejsce: Naleśnik Patryk
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom
zawodów rowerowych Burmistrz
Tychowa Robert Falana wręczył
dyplomy oraz drobne nagrody.
Na płycie stadionu odbywał się
również zawody brydża sportowego
prowadzone przez SSBPB „Dama
Pik”z Białogardu. Zwycięzcami
rozgrywek zostali:
I miejsce: Kaźmierska Sabina
i Kaźmierski Aleksander
II miejsce: Kryń Andrzej i Leś Marek
II miejsce: Chmielewski Roman
i Rodak Tadeusz
Dla uczestników imprezy przygotowano
dodatkowe atrakcje. Zainteresowanie
wzbudziły wystawy rękodzielników
i miejscowych artystów. Można było

obejrzeć rzeźby, ozdoby z drewna,
obrazy, witraże, hafty, koronki i wyroby
z wikliny. Miejscowych twórców
reprezentowali: Z. Polek, W. Rakoczy,
A. Zawadzka, K. Woźniak, Z. Ziętara,
J. Jasianowska, K. Sikorska.
Firma ENjoy zapewniła atrakcje dla
dzieci: dmuchane zamki i place zabaw
oraz bumber kule.
Stosika gastronomiczne zaspokoiły
apetyty uczestników spotkania. Można
było skosztować wszystkiego: dania
mięsne, frytki, wata cukrowa, lody,
gofry itp.
Na wszystkich czekała darmowa
grochówka podawana z kuchni polowej.
Było tez stoisko specjalne przygotowane
przez grupę wolontariuszy przy
Komitecie Społecznym „Dla Pauliny”.
Zebrano kwotę 3.421,58 zł, które
przekazano Rodzicom Pauliny na jej
rehabilitację, leczenie i leki.
Swoje stoisko miała też Białogardzka
Telewizja Kablowa.

Wieczorem wystąpił dla tychowskiej
publiczności Zespół IMPULS.
Następnie można było potańczyć przy
muzyce DJ Andrzeja Jadczyszyna do
późnej nocy, która w tym dniu była
wyjątkowo ciepła.
Za pomoc i wsparcie dziękujemy:
Starostwu Powiatowemu
w Białogardzie, Oddziałowi
Zewnętrznemu w Dobrowie Aresztu
Śledczego w Koszalinie, Bankowi
Spółdzielczemu w Białogardzie, Firmie
Pommernﬁsch z Tychowa, Kołu
Łowieckiemu „Hubertus” z Motarzyna
oraz Kołu Łowieckiemu „Czajka”
z Tychowa. Strażakom z OSP Sadkowo
i OSP Osówko oraz funkcjonariuszom
z Komisariatu Policji w Tychowie
dziękujemy za pomoc w zabezpieczeniu
i m p r e z y. D z i ę k u j e m y b a r d z o
wszystkim, którzy pracowali przy
realizacji tego dużego przedsięwzięcia.
Zapraszamy za rok!
L. Michalak, R. Bosak-Szewczyk
zdjęcia: I. Wesołowska, M. Broda

pozwolić na drastyczny wzrost cen
wody i ścieków.
Parlament wprowadził swoisty
okres przejściowy powodujący, że
taryfy cenowe za dostawę wody oraz
odprowadzenie ścieków pozostaną
bez zmian w 2018 i 2019 roku.
A więc mamy sytuację w której
opłaty środowiskowe wzrosną,
koszty spółek też a ceny wody nie.
Zaczarowane koło, czy żarty? Nowy
podatek trzeba będzie zapłacić teraz.
Kto więc zapłaci?
Zapłacą wspólnicy spółek wodnych
a więc samorządy lokalne – czyli my
wszyscy. Ekonomia rządzi się
swoimi prawami.

Skutki nowego prawa wodnego
odczujemy po wielokroć, ponieważ
wzrosną również koszty
w energetyce, rolnictwie oraz
w sektorze hodowli ryb.
Bez wody nie da się także
wyprodukować jakiegokolwiek
napoju. „Smokosze” piwa już dzisiaj
martwią się o jego cenę ponieważ do
produkcji jednego litra piwa potrzeba
prawie trzech litrów wody.
Już niebawem przekonamy
się ile kosztować nas będzie nowe
prawo wodne.
Jerzy Kotlęga
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O przyszłości Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku

D

wudziestego pierwszego lipca
2 0 1 7 r. w g a b i n e c i e
burmistrza Tychowa odbyło
się ważne spotkanie. Dotyczyło
omówienia zasad stałej współpracy
oraz ustaleń związanych z rozwojem
projektu prowadzonego na terenie byłej
bazy radzieckiej w Podborsku.
Obecnie na terenie bazy funkcjonuje
Oddział Zamiejscowy Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu – Muzeum
Zimnej Wojny.
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz
Tychowa Robert Falana, Starosta
Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz
Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek
Rudziński jako reprezentanci
podejmujących współpracę
samorządów lokalnych, a także
Panowie: dr Aleksander Ostasz –

Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu, dr Robert Dziemba –
Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu oraz architekt Michał
Czasnojć.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
Przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej: dr Paweł Skubisz
Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie
i Grzegorz Czapski po. Naczelnika
Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Szczecinie.
Podczas spotkania ustalono plan oraz
zasady współpracy pomiędzy
instytucjami. Podjęto zadania
zmierzające do rozwoju turystycznego
terenu Muzeum Zimnej Wojny.
Rozmawiano także o bardzo ważnym
i cennym aspekcie naukowo historycznym tego miejsca, który musi

zostać uwydatniony i udostępniony dla
zwiedzających.
Wszyscy obecni na spotkaniu zgodnie
stwierdzili, że każda ze stron dołoży
wszelkich starań, aby zachować
i wyeksponować ten unikatowy teren.

Najbliższe działania dotyczyć będą
utworzenia ścieżki edukacyjnej,
zorganizowania wystawy pomników
oraz organizacji kolejnych zlotów
zimnowojennych. Widzimy w tej
współpracy duży potencjał turystyczny
i promocyjnych naszej gminy.

Akcja charytatywna 50 LAT RAZEM!
„Dla Pauliny”
Paulina, która jeszcze kilka miesięcy temu
była całkowicie unieruchomiona, teraz
zaczyna stawiać pierwsze kroki!
Dzięki wielkim sercom i oﬁarności bardzo
dużej grupy ludzi, ta młoda dziewczyna
pokonuje ból i trudności.
Ćwiczy codziennie, przechodzi rehabilitację i
z każdym dniem kolejny samodzielny krok
cieszy oczy jej najbliższych.
W imieniu Komitetu Społecznego „Dla
Pauliny” dziękuję za okazaną pomoc
i wsparcie rehabilitacji Pauliny.
To bardzo dzielna dziewczyna, której nasze
zaangażowanie jest bardzo potrzebne.
R. Falana – Burmistrz Tychowa

14 stycznia 1967 roku Państwo Helena
i Wiesław z Tychowa przyrzekali sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską.
Z tej okazji, w piątek 21 lipca br.,
w Urzędzie Miejskim w Tychowie burmistrz
Robert Falana udekorował Dostojnych
Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta
RP.
W tym wyjątkowym spotkaniu wzięli udział
również: Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Paweł Kowalski i kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Liksza.
Po uroczystym wręczeniu medali i kwiatów
zaproszono wszystkich do wspólnego
pamiątkowego zdjęcia oraz na symboliczną
lampkę szampana.
Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia
i pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
R. Bosak-Szewczyk

KONSULTACJE PROGRAMU
REWITALIZACJI NA LATA 2016-2023
Szanowni Państwo,
Gmina Tychowo opracowuje Program
Rewitalizacji na lata 2016-2023 (PR).
Jest to bardzo ważny dokument, od którego
zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana
znacząca ilość środków UE przewidziana
w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.
W związku z tym prosimy o zgłaszanie na
wskazanym formularzu wszelkich uwag do
zaprezentowanego programu rewitalizacji oraz
zasad powołania i funkcjonowania Komitetu
Rewitalizacyjnego.
Prośbę kierujemy przede wszystkim do
mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości
w gminie, a także użytkowników wieczystych
i osób zarządzający nieruchomościami,

podmiotów prowadzących/planujących
rozpocząć działalność gospodarczą lub
społeczną, przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego i organów władzy publicznej.
Każdy wypełniony kwestionariusz jest dla nas
bardzo cenny i będzie wykorzystany
w opracowanym programie.
Kwestionariusz oraz Program Rewitalizacji
dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego
w Ty c h o w i e w w w. t y c h o w o . p l o r a z
w sekretariacie urzędu.
Wypełniony formularz prosimy przekazać
w terminie do 15.08.2017 r. do: Urzędu
Miejskiego w Tychowie: ul. Bobolicka 17,
7 8 - 2 2 0 Ty c h o w, b ą d ź e - m a i l e m n a :
umig@tychowo.pl
M. Broda

STOWARZYSZENIE ROZWOJU „RAZEM”
Stowarzyszenie Rozwoju „RAZEM” jest autorem
dwóch projektów, do realizacji których zaprasza
już dziś.
Pierwszy z nich „Tychowskie Święto
Rękodzieła” dotyczy przygotowania
i przeprowadzenia wydarzenia plenerowego dla
wszystkich mieszkańców gminy Tychowo, jak
również zainteresowanych gości.
20 sierpnia br. od godz. 14:00 przy Gminnym
Ośrodku Kultury odbędzie się kiermasz oraz
warsztaty rękodzielnicze. W atmosferze zabawy
każdy będzie mógł zgłębić tajniki m.in.
decopauge, ceramiki, malarstwa, rzeźby,
ﬁlcowania, szydełkowania i haftu.

Wystąpią również miejscowi artyści i zespoły
ludowe działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie.
Drugie przedsięwzięcie pt. „W Dobrowie
wspólnie promujemy zdrowie” zostanie
urzeczywistnione od 01.09.2017 r. przez kolejne
6 tygodni. Zakłada zmotywowanie Dobrowian do
różnorodnych aktywności ﬁzycznych oraz
poszerzenia wiedzy z zakresu zdrowego stylu
życia. W piątkowe popołudnia odbywać się będą
treningi sportowe oraz zajęcia wykładowe, a dnia
15.10.2017 r. zostanie przygotowany festyn
„Razem dla zdrowia”.

Projekt ﬁnansowany z funduszy „Programu SPOŁECZNIKzachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Sekretarz StowarzyszeniaMagdalena Periżok- Kowalczyk

Pewnie niewiele osób w Polsce wie, że
w Podborsku w Gminie Tychowo mamy
jedyny w Polsce, a może i w Europie
kompletny i zachowany w doskonałym
stanie magazyn po broni jądrowej –
mówi burmistrz Falana.
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Z życia świetlic
Święto Bańki Mydlanej w Trzebiszynie
Dwunastego lipca br. przy świetlicy Przywitaliśmy naszych gości ze świetlicy
w Trzebiszynie obchodziliśmy Święto w Tychowie i wspólnie rozpoczęliśmy imprezę.
Bańki Mydlanej.
Dzieci z radością puszczały i ganiały za kolorowymi,
latającymi bańkami. Każdy chciał wypuścić w niebo
jak największą bańkę.
Kolejną zabawą było dmuchanie kolorowej piany
przez słomkę w kubeczkach. Piana wylatując na
kartkę tworzyła piękne kolorowe prace. Dzieci były
zachwycone. Kolorowe bańki umilały nam całe
popołudnie.
Ewelina Okuszko, opiekun świetlicy

Noc Świętojańska
w Pobądzu
23 czerwca br. w Pobądzu obchodziliśmy
Noc Świętojańską. Dzieci nazbierały
kolorowe kwiatki na łące, z których
wyplataliśmy piękne wianki. Potem
udaliśmy się nad wodę, gdzie każda
dziewczynka wrzuciła wianek. W tym dniu
w świetlicy odbyła się także pogadanka
z dziećmi na temat Nocy Świętojańskiej.
Marta Tomczyk, opiekun świetlicy

Barwne drzewka
w Dobrowie
W świetlicy w Dobrowie zrobiliśmy
z dziećmi kolorowe drzewka, są piękne.
Robiliśmy też eksperyment z wykorzystaniem
oleju, wody i tabletek musujących- pluszzzz.
Efekt był zaskakujący !!!!!!
Aneta Szulc, opiekun świetlicy

Noc ﬁlmowa
w Smęcinie

MasterChef Junior w Trzebiszynie
23 czerwca 2017 r. w świetlicy w Trzebiszynie odbył się
przygotowany przez Panią Ewelinę Okuszko – opiekunkę
świetlicy konkurs kulinarny - MasterChef Junior.
Pomysłowo przygotowane przez dzieci potrawy oceniła
komisja w składzie: Pani Lucyna Michalak Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, Pani Beata
Radziuk. Po konkursie wszystkie dzieci otrzymały medale,
dyplomy i upominki.
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie

Kolorowe motylki
W świetlicy w Dobrowie Pani Aneta Szulc – opiekun świetlicy razem z dziećmi zrobiła piękne,
kolorowe motylki z rolek po ręcznikach papierowych. Motylki wyszły ślicznie i zdobią świetlicę.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Z 23 na 24 czerwca 2017 r. w świetlicy w Smęcinie
odbyła się'' Noc ﬁlmowa'' połączona z powitaniem
wakacji.
Wieczór rozpoczęliśmy przygotowaniem tostów
i gofrów. Nasza noc w świetlicy była bardzo ciekawa,
była bitwa na poduszki, dzieci grały w różne gry
planszowe. Nie zabrakło tańców i oczywiście ﬁlmu,
które dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały,
a był to ﬁlm pt. ''Opowieści z Narnii''.
Dziękujemy za pomoc Pani Katarzynie Kalbarczyk,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie oraz Panu Tomaszowi
Mazurkiewiczowi.
Anita Dygas, opiekun świetlicy
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Radość i Dobrowianki aktywnie
reprezentują Gminę Tychowo !

Remont świetlicy
w Borzysławiu ruszył!
Piękna inicjatywa społeczna wsparta
zaopatrzeniem w materiały przez Urząd
Miejski w Tychowie.
Prace wykonują społecznie: Pani Sołtys
Wioletta Wojtyłko, Panowie Dariusz
i Norbert Wojtyłko. Pomaga też Marta
Krawczyk opiekunka świetlicy, Mateusz
Wrzeszcz oraz Państwo: Bożena
i Henryk Rakoczy. Będzie piękna
świetlica ! Dziękujemy.
Lucyna Michalak, Dyrektor GOK
w Tychowie

REPERTUAR KINA GOK W TYCHOWIE
GRU, GRU I MINIONKI

E
ELL
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12.08.2017 r. - godz. 17.00
13.08.2017 r. - godz. 17.00
14.08.2017 r. - godz. 12.00
- godz. 17.00

B

A
ANN

Film od lat 15
11.08.2017 r. - godz. 20.00
12.08.2017 t. - godz. 20.00
13.08.2017 r. - godz. 20.00
18.08.2017 r. - godz. 20.00
19.08.2017 r. - godz. 20.00
19.08.2017 r. - godz. 20.00
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Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy 13 zł, osoba dorosła + 2 dzieci po 11 zł każde dziecko
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem
Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl

3 czerwca 2017 r. Zespoły Ludowe
Radość i Dobrowianki wystąpiły w IV
Senioriadzie organizowanej przez
zaprzyjaźniony Gminny Ośrodek
Kultury w Ustroniu Morskim.
Zespół Ludowy Dobrowianki
11 czerwca 2017 r. wziął udział
w „XI Letnich Spotkaniach
z Folklorem” w Koszalinie, natomiast
Zespół Ludowy Radość 9 lipca 2017 r.
reprezentował GOK w Tychowie
w Przeglądzie Zespołów Folkowych
w Sianowie.
17 czerwca b.r. Zespoły Radość
i Dobrowianki gościły pięknie
śpiewając na Senioriadzie
w Białogardzie.
24 czerwca 2017 r. jak co roku nasze
zespoły śpiewacze reprezentowały

Gminę Tychowo podczas
„IX Folkowego Śpiewania
w Ostrowcu” oraz 16 lipca 2017 r.
podczas „III Szczecineckich Spotkań
z Folklorem”.
Ponadto Zespoły uczestniczyły także
w Jubileuszu 40 – lecia Zespołu Jagody,
który odbył się 8 lipca w Niedalinie.
Wszystkim artystom i instruktorom
serdecznie dziękujemy za wspaniałe
występy! Życzymy wielu sukcesów!
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie
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Z życia
Przedszkola w Tychowie

Żabki w Pomeranii
W dniu 13.06.2017r. grupa 4-latki „Żabki”
z wychowawcą Katarzyną Wiśniewską pojechały
na zakończenie roku szkolnego na wycieczkę do
nowo otwartego Parku Pomerania w Dygowie
k/ Kołobrzegu.
Pogoda w tym dniu nie sprzyjała zabawie na
powietrzu dlatego dzieci bawiły się w przepięknej
hali zabaw.
Od razu po wejściu na teren parku zachwycone
były różnorodnymi atrakcjami.
Zabawa w hali przyniosła dzieciom wiele radości
i niespodzianek. Ale wymagała także od nich
pokonania wielu własnych lęków, wysiłku
i odwagi.
Dzieci po 2 godzinnej zabawie szczęśliwe
a zarazem zmęczone wracały do przedszkola.

P

Przedszkolaki w straży pożarnej

rzedszkolaki z grupy "Biedronek” i "Żabek"
wraz z paniami Katarzyną Korolak
i Katarzyną Wiśniewską wybrały się na
wycieczkę do Remizy Strażackiej w Tychowie.
Wizyta dzieci w remizie wzbudziła ogromne
zainteresowanie. W trakcie spotkania strażacy
zaznajomili dzieci z ich pracą, zachowaniem
bezpieczeństwa w czasie pożaru czy innych zagrożeń.
Dzieci dowiedziały się jak ważny jest numer telefonu
998 i w jakich okolicznościach wzywa się straż
pożarną oraz do jakich zdarzeń losowych wyjeżdżają
strażacy na wezwanie.
Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudził
wóz strażacki. Dzieci miały możliwość z bliska
podziwiać wyposażenie jakim dysponują strażacy

podczas swojej pracy.Mogły ubrać kapok i kask
strażacki, który okazał się nie być lekkim.
Ogromną radość sprawiło dzieciom lanie wody
z węża strażackiego. Przedszkolaki wykazały
ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas
którego nabyły cenną wiedzę. Duża część
przedszkolaków, szczególnie chłopcy, postanowili
w przyszłości zostać strażakami.
Na koniec dzieci przekazały strażakom
podziękowanie i upamiętniliśmy to spotkanie
pamiątkowym zdjęciem.
Dziękujemy strażakom OSP Tychowo za możliwość
zorganizowania ciekawej i pełnej wrażeń wycieczki.
Katarzyna Korolak

K. Wiśniewska

Z życia
SP Tychowo

T

Wycieczka na Kaszuby!

o był wyjazd pod hasłem "naj!" najdłuższa deska świata, największy
fortepian, najbardziej krzywy dom,
najciekawsza lekcja historii, najbardziej
niezwykły Wojtek, najwyższy punkt widokowy
na Kaszubach, najgrzeczniejsze dzieci świata
i najlepsi opiekunowie pod słońcem ;)
We wtorek 13 czerwca 2017 r. uczniowie klas 6
ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Ty c h o w i e w r a z z o p i e k u n a m i :
p. K. Kowalską, p. P. Drozdowskim oraz
p. P. Walterem wyjechali na wycieczkę
krajoznawczą na Kaszuby.
Pierwszym punktem wycieczki było
zwiedzanie Kaszubskiego Parku Miniatur w
Strysznej Budzie, gdzie każdy z uczniów mógł
poczuć się jak Guliwer wśród liliputów.
W jednym miejscu, w jednej skali 1:25
zobaczyliśmy wierne kopie najbardziej
charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski,
Świata. Następnie pojechaliśmy ciuchcią do
Parku Gigantów.
Jego największe atrakcje to ogromne
przedmioty, gigantyczne owady, monster truck,
możliwość wejścia na pokład samolotu tupolew
i poczucia się jak pilot za jego sterami, spacer po
bajkowo kolorowym świecie krasnali, oraz
przywitanie z mieszkańcami lasu.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było
zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji
w Szymbarku. Poza ciekawymi i ważnymi
informacjami o Kaszubach ich tradycji
i zwyczajach przekazanymi przez Panią
przewodnik, uczniowie zobaczyli między
innymi: dom Sybiraka, najdłuższą deskę świata,
bunkier Gryfa Pomorskiego, kościółek Św.
Rafała, największy fortepian.
Jedną z najbardziej charakterystycznych
atrakcji znajdującą się w Szymbarku jest „Dom

do Góry Nogami”, gdzie uczniowie na własnej
skórze mogli odczuć efekty zawirowań
błędnika.
Po warsztatach wszyscy udaliśmy się na
przepyszny obiad do karczmy.
W drodze powrotnej na uczniów czekała
jeszcze jedna niespodzianka – wejście na
Wieżycę – najwyższy szczyt Kaszub (329 m
n.p.m.). Wychowankowie dzielnie weszli na
trzydziestometrową wieżę widokową im.
Jana Pawła II.
Po całym dniu zwiedzania, troszkę zmęczeni,
ale pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy
do domów.
Tekst i zdjęcia K. Kowalska

Z życia
ZSP Tychowo

Piknik Lotniczy

G

rupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w
Tychowie, jak co roku, wzięła udział w pikniku
lotniczym, organizowanym na terenie 21 Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Świdwinie. Uczniowie wspomagali
organizatorów w zabezpieczeniu porządku przy zwiedzaniu
samolotów oraz wspólnie z nauczycielami prowadzili
działalność promocyjną szkoły w przygotowanym stoisku.
W trakcie pikniku podziwialiśmy samoloty wojskowe
i cywilne w akrobacjach powietrznych. Można było zasiąść
za sterami samolotów, a także wejść do środka dużych
maszyn transportowych typu casa i herkules.
Na zdjęciu: uczennice ZSP Tychowo prezentują broń, na

której ćwiczą nasi uczniowie, co spotykało
się ze szczególnym zainteresowaniem ze
strony dzieci.
Józef Grabarczyk

Nagrody Starosty
Coroczną tradycją jest, że po zakończeniu roku
szkolnego, Starosta Białogardzki nagradza uczniów
za wybitne osiągnięcia w nauce oraz w innych
dziedzinach.
W roku bieżącym nagrody z rąk Tomasza Hyndy
Starosty Białogardzkiego odebrało troje uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie.
Alicja Grabarczyk uzyskała najwyższą średnią ocen
(5,64) ze wszystkich uczniów szkół powiatu
białogardzkiego. Alicja aktywnie uczestniczy
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach
sekcji lekkiej atletyki, odnosząc sukcesy w rzucie

dyskiem i pchnięciu kulą, będąc aktualną Mistrzynią
Województwa w obu konkurencjach w kategorii
juniorek.
Również jedną z najwyższych średnich ocen
w powiecie (5,53) osiągnął Szymon Gołdyn.
Uczestniczy on w licznych konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, odnosząc sukcesy na
szczeblu wojewódzkim.
Trzecią nagrodzoną jest Dagmara Piasecka, która
osiąga sukcesy na szczeblu ogólnopolskim
w skoku w dal oraz trójskoku.
Na zdjęciu: dyrektor szkoły Józef Grabarczyk, Dagmara,
Alicja oraz Szymon z rodzicem.
Józef Grabarczyk
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II ETAP USUWANIA
BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
Z TERENU GMINY TYCHOWO
Trwa II etap usuwania Barszczu Sosnowskiego W tym roku zabiegami usuwania barszczu
z nieruchomości położonych w Gminie.
objęto 28 nieruchomości na areale
W zeszłym roku zadanie realizowano na terenie 21 o powierzchni 1029 arów.
nieruchomości na obszarze o powierzchni 1010 arów.
Zadanie realizowane jest w ramach
„Programu usuwania Barszczu
Sosnowskiego z terenu Gminy Tychowo”
z doﬁnansowaniem uzyskanym
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Podobnie, jak w roku ubiegłym wykonane
zostaną trzy zabiegi usuwania Barszczu
Sosnowskiego, w tym jeden zabieg
koszenia i dwa zabiegi oprysków środkami
chemicznymi. W tym roku zadanie
realizowane będzie do końca września.
Na terenie gminy Tychowo Barszcz
Sosnowskiego występuje głównie
w okolicach Dobrowa i Modrolasu, gdzie w
latach 70-tych XX w. zaczęto wprowadzać
go w Państwowych Gospodarstwach
Rolnych, jako paszę dla zwierząt.
W związku z prowadzonymi zabiegami
usuwania barszczu przypominamy
mieszkańcom gminy o konieczności
unikania bezpośredniego kontaktu
z roślinami, które w skrajnych przypadkach
mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt.

Z życia
Sołectw
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Sołectwo Wicewo

23 czerwca br. w Wicewie pod wiatą
odbyło się spotkanie „Powitanie Wakacji”.
Nasza młodzież i dzieci dzień wcześniej
przygotowywały opał na ognisko oraz teren
przy wiacie sołeckiej.
Pomimo deszczowej pogody mieszkańcy
nie zawiedli: piekliśmy pyszne gofry,
kiełbaski na ognisku, zakręconego
ziemniaka „Frytę”. Dzieci bawiły się na
placu zabaw, recytowały wierszyki,
śpiewały piosenki. Miło spędziliśmy czas
na rozmowach przy ognisku.
Serdecznie dziękuję wszystkim za udział
oraz pomoc w organizacji naszego
spotkania: p. Katarzynie i Pawłowi
Oczkowskim za udostępnienie agregatu na
powitanie wakacji, p. Leszkowi Stachowicz
za wykoszenie terenu przy placu zabaw oraz
wiacie; dziękuję naszym dzieciom
i młodzieży oraz mieszkańcom sołectwa
Wicewo za pomoc w przygotowaniach na
nasze spotkanie, dziękuję także
p. Tomaszowi Gasidło za rozpalenie

ogniska i dopilnowanie, aby nie zgasło i p. Wiesławie Wygaś
za posadzenie kwiatków przy placu zabaw.
Sołtys Wicewa

Złoto i srebro
Zbigniewa Cabaja
W dniach od 26 czerwca do 1 lipca 2017 r.
w Białej Podlasce odbyły się Mistrzostwa Europy GPC
w trójboju siłowym.
Zawodnik LZS Gryf Dobrowo Zbigniew Cabaj zdobył
srebrny medal w konkurencji: „wyciskanie na
ławeczce” oraz złoty medal w konkurencji tzw.:
„martwy ciąg”. Gratulujemy!
W dniach 11-19 sierpnia 2017 r. w Hamstad w Szwecji
odbędą się Mistrzostwa Europy MASTERS
w podnoszeniu ciężarów. Niestety, z braku środków
ﬁnansowych nasz zawodnik w zawodach tych nie
wystartuje.
Trener

K. Piecuch

Międzynarodowy Festyn Letni
w Chemnitz w Niemczech
W dniach 7-9 lipca br., w ramach współpracy między Gminą Tychowo
a Urzędem Neverin w Niemczech, na zaproszenie gminy Blankenhof,
40 - osobowa grupa dzieci i dorosłych z gminy Tychowo wzięła udział
w Międzynarodowym Festynie Letnim, który odbył się w Chemnitz.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu doﬁnansowanego przez Interreg
VA i realizowanego przez stronę niemiecką. Celem projektu było
rozwijanie transgranicznej współpracy poprzez kulturę i sport.
7 lipca, o godz. 17.00 polska delegacja dotarła do Chemnitz. Uczestników
projektu powitali: Peter Böhm – przedstawiciel Urzędu Neverin, Klaus
Hinz – Burmistrz Blankenhof oraz Torsten Blauch – trener klubu SV 1950
Chemnitz.
W pierwszym dniu spotkania, po uroczystym powitaniu, uczestnicy
projektu obejrzeli prezentację dotyczącą gminy Blankenhof oraz
lokalnego klubu sportowego SV 1950 Chemnitz.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego: Jacek Rudziński- zastępca burmistrza
oraz Robert Radziuk- specjalista ds. sportu podziękowali przedstawicielom
Gminy Blankenhof za miłe przyjęcie, życząc wielu sukcesów sportowych
zawodnikom klubu.
W kolejnym dniu, w sobotę, od godz. 10.00 rozpoczynał się
Międzynarodowy Festyn Letni, podczas którego rozegrano m.in. turniej
piłki nożnej oraz siatkowej. W kategorii juniorów w rozgrywkach udział
wzięło 8 zespołów - grupa naszych Orlików zdobyła III miejsce, natomiast
w kategorii seniorzy rywalizowało 7 drużyn – „Oldboje” wywalczyli
zaszczytne I miejsce. Gratulujemy!
Dla dzieci przygotowano dmuchane atrakcje, karuzelę, oblegana była
również loteria fantowa i stoiska z ciastami.
W niedziele mieszkańcy naszej Gminy w świetnych humorach wrócili do
Tychowa.
R.Bosak- Szewczyk
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Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy wspierają pracę świetlic wiejskich w naszej Gminie.
Dziękujemy:
Państwu Genowee i Piotrowi Kuczmerom, Elżbiecie Król,
Barbarze Tereszczyn, Katarzynie Tereszczyn, Hannie Żywickiej,
Halinie Jankowskiej, Halinie Melskiej, Etirze i Jaskonowi za
pomoc przy organizacji Święta Rodziny w świetlicy w Pobądzu.
Paniom: Urszuli Grydze i Barbarze Gandurskiej za pomoc przy
organizacji Święta Rodziny w świetlicy w Warninie.

Zachęcamy do publikowania swojej
twórczości łamach „Tychowskich Wieści”

Utwory prosimy nadsyłać na adres Redakcji: wiesci@tychowo.pl

Podziękowania

W imieniu wszystkich mieszkańców
serdecznie dziękuję
rmie Friedrichs Polska Sp. z o.o.
za oarę na remont naszego kościoła w Kikowie
Zdzisława Turaj

***

Panu Zdzisławowi Polkowi za pomoc przy pracach remontowych
w świetlicy w Dobrowie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Lucyna Michalak,
składa podziękowanie
dla Pani Lucyny Wilgos
za wsparcie rzeczowe udzielone Ośrodkowi Kultury.

Milena Wochna
Ewelina Okuszko
Piekarania - Cukiernia
„Saturn” ze Szczecinka
DARCZYŃCY
ź P.H.U „Mechanik” Sp. z o.o.
ź OLDBOJE Tychowo
ź Piekarnia-Cukiernia „Saturn”
ze Szczecinka
ź Tamara Łazarska
ź S k l e p Wi e l o b r a n ż o w y
„Jowisz” Tychowo
ź Anna Podstawka
ź Marian i Henryka Szabla
Pomagały:
ź Zimnicka Joanna
ź Rosiak Jadwiga
ź Glugla Aldona
ź Renata Chwała
ź Sandra Chwała
ź Marta Kubiczek
ź Klaudia Kubiczek
ź Jeremicz Oliwia
Wszystkim bardzo dziękujemy!
Komitet Społeczny „Dla Pauliny”
ź
ź
ź

gamy :)
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BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu ustnym
ograniczonym na zbycie nieruchomości własnej
Gminy Tychowo:
1. niezabudowana działka gruntu nr 152/3 o powierzchni
0,0236 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0044
Warnino. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy
w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą
nr KO1B/00007143/8.
Cena 4.000,00 zł brutto.
Przetarg odbędzie się dnia 5 września 2017 r. o godz.
10.00 w siedzibie Urzedu Miejskiego w Tychowie, ul.
Bobolicka 17, 78-220 Tychowo. Wysokość wadium
stanowi kwota 400,00 złotych.
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu
na stronie internetowej www.bip.tychowo.pl. lub pod
adresem: umig@tychowo.pl.
Burmistrz Tychowa

Agnieszce Małolepszej i Katarzynie Korolak za pomoc
w organizacji imprez i uroczystości dla dzieci organizowanych
w świetlicy w Trzebiszynie.
Panom: Zbigniewowi i Karolowi Kononowiczom oraz Grzegorzowi
Sikorskiemu za naprawę kominka w Świetlicy w Słoninie.
Panu Bogdanowi Brzozowskiemu, Mateuszowi Janusowi oraz Annie
Sokołowskiej za pomoc przy pracach wokół świetlicy w Osówku.
Dobro okazane innym ludziom wraca zawsze niczym bumerang.
I tego wszystkim Państwu życzymy z całego serca.
L. Michalak, M. Tomczyk, K. Woźniak, K. Sikorska, A. Szulc,
E. Okuszko, J. Wrońska - Jakubiec wraz z dziećmi.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

Komitet Społeczny „Dla Pauliny”
na Transgranicznych Spotkaniach
z Kulturą w Tychowie
Podczas Transgranicznych Spotkań
z Kulturą „Tychowo na Ludowo”
Komitet Społeczny „Dla Pauliny”
zorganizował charytatywną akcję.
Zebraliśmy 3.421,58 zł !
Pragniemy ogromnie podziękować
wszystkim za okazane serce
i wsparcie nas w tej akcji:
Ciasta otrzymaliśmy od:
ź Jadwiga Rosiak
ź Joanna Zimnicka
ź Katarzyna Tobiasz
ź Anna Sokołowska
ź Sylwia Czerwiak
ź Anna Martyniuk
ź Halina Wąsowska
ź Magdalena Aja
ź Agnieszka Białaszczyk
ź Ludmiła Franielczyk
ź Tamara Łazarska
ź Danuta Wasiak
ź Bogusława Czupa
ź Halina Misiak
ź Katarzyna Świeboda
ź p. Wojciech :)
ź Marta Krawczyk
ź Patrycja Harabuda
ź Iwona Wiśniewska z Wicewa
ź Joanna Żurawska
ź Paulina Dudka
ź Izabela Wiktorska
ź Emilia Foremniak
ź Małgorzata Wochna
ź Joanna Rudzińska

Państwu: Danucie Kaweckiej, Janinie Sikorskiej, Krystynie
Szymczak, Barbarze Szewczyk, Irenie Derleckiej ,
Wojciechowi Łaniucha, Annie i Józefowi Łaniuchom,
Jadwidze Nowackiej, Mateuszowi Strączewskiemu ,
Grażynie Strączewskiej za pomoc przy przygotowaniu Minionkadekoracji przed świetlicą w Słoninie.

Panu Robertowi Radziukowi za pomoc
w zorganizowaniu zawodów sportowych
w świetlicach naszej Gminy oraz wsparcie
udzielane świetlicy w Trzebiszynie.
Mateuszowi Więckowi- sołtysowi Trzebiszyna,
za doposażenie świetlicy w Trzebiszynie.

W roku szkolnym 2017/2018
wnioski o stypendium szkolne
należy składać w terminie od
1 do 15 września 2017 r.
Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
oraz Uchwałą nr XXVI/251/05 z 29
kwietnia 2005 r. Rady Gminy Tychowo
(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 40, poz.914 z późn.zm.)
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 24 r.ż.
2. Wychowankom publicznych
i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym w stopniu głębokim,
a także dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nie
posiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku
życia.
Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji

materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie
występuje: niepełnosprawność,
bezrobocie, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Kryterium dochodowe uprawniające
ucznia do otrzymania stypendium
szkolnego nie może przekroczyć
kwoty 514 zł netto na członka rodziny
(art. 8 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 182 z późn. zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 182
z późn. zm.) są osoby spokrewnione
lub nie spokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Do wniosku o przyznanie stypendium
należy dołączyć:
1. Zaświadczenia dokumentujące
dochody netto z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku: ze stosunku pracy, z tytułu
renty, emerytury lub świadczenia
przedemerytalnego, zaświadczenie lub
oświadczenie potwierdzające wysokość
innych dochodów.
2. Dowody potwierdzające dochody
z działalności gospodarczej:
3. Odpis prawomocnego orzeczenia
sądu o zasądzonych alimentach,
a w przypadku alimentów dobrowolnych
oświadczenie lub dowód wpłaty.
4. Zaświadczenie o wysokości
pobieranego stypendium,
z wyłączeniem

ZMIANA PRZEPISÓW
O OCHRONIE PRZYRODY
W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła
w życie nowelizacja ustawy
o ochronie przyrody, a wraz z nią
zmieniły się przepisy dotyczące
wycinki drzew.
Drzewa wciąż można wycinać, ale
osoby ﬁzyczne muszą zgłosić zamiar
wycinki Gminie, jeśli tego nie zrobią,
zapłacą karę.
Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat
od dokonania oględzin, właściciel
terenu na którym dokonano wycinki,
przeznaczy swoją działkę na
działalność gospodarczą, będzie
musiał zapłacić za wycięte wcześniej
drzewa.
Jeśli w ciągu dwóch tygodni, gmina
nie zgłosi sprzeciwu do planowanej

wycinki, tzw. milcząca zgoda, to
właściciel nieruchomości będzie
mógł ją przeprowadzić.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o ochronie przyrody nie trzeba
zgłaszać wycinki drzew do Gminy,
jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm
nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
K. Mazurkiewicz

stypendium szkolnego.
5. Zaświadczenie z GOPS
potwierdzające wysokość świadczeń.
6. Zaświadczenie o powierzchni ha
przeliczeniowych (dochód z gospod.
rolnego).
7. Zaświadczenie ze szkoły
ponadgimnazjalnej.
Osoby bezrobotne zobowiązane są do
złożenia oświadczenia o statusie
bezrobotnego oraz wysokości
uzyskiwanego dochodu z prac
dorywczych.
Wnioskodawca otrzymujący stypendium
szkolne dokumentuje wykorzystanie
stypendium poprzez przedstawienie
dokumentów potwierdzających wydatki.
Termin realizacji stypendium
szkolnego uzależnione jest od
otrzymania środków z dotacji.
ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty –
zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego – np. pożar, powódź,
zgon członka rodziny lub inny wypadek
losowy.
Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego raz lub
kilka razy do roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
Interesanci w sprawach stypendiów
i zasiłków szkolnych przyjmowani są
w Urzędzie Miejskim w Tychowie
(pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 –
15.30, w czwartki w godz. od.7.30 –
16.00, w piątki w godz. od 7.30 – 15.00
Szczegółowe informacje dotyczące
stypendiów i zasiłków szkolnych można
uzyskać pod telefonem nr:
tel. 094 31 60 267 i na stronie
internetowej: bip.tychowo.pl

PRACA !

KA- MAR zakład kamieniarski zatrudni pracowników
z gminy Tychowo.
Wynagrodzenie netto 2500 zł
w okresie próbnym trzymiesięcznym. Po tym okresie
warunki do uzgodnienia. Umowa o pracę, pełny etat.
Mile widziane doświadczenie
w branży budowlanej, prawo jazdy, umiejętność czytania
rysunku, obsługi nowoczesnych maszyn, obsługi
komputera. Zainteresowanych proszę
o kontakt pod nr tel.: 511 186 213 Gołuchowski Artur
www.kamieniarstwokoszalin.pl
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