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Podpisanie umowy
o dofinansowanie
Burmistrz Tychowa Robert Falana
podpisał drugiego sierpnia br. umowę
o doﬁnansowanie zadania polegającego
na przebudowie chodnika wzdłuż ulicy
Dworcowej. Powstanie tu nowa ścieżka
pieszo - rowerowa.
- To doskonały moment na ten remont
ponieważ za chwilę ruszy przebudowa
ul. Kolejowej, a tam także powstanie

dukt pieszo - rowerowy - mówi
burmistrz Falana.
Środki ﬁnansowe na to zadanie gmina
pozyskała z Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Całkowity koszt przebudowy to
960 tysięcy zł. Doﬁnansowanie
wyniesie 85%.

TYCHOWSKIE ŚWIĘTO
RĘKODZIEŁA
Finał projektu „Tychowskie Święto
Rękodzieła” za nami. Jak było? Sami
możecie zobaczyć – polecamy
fotorelację na proﬁlu Stowarzyszenia
portalu facebook.
20 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie
Rozwoju RAZEM we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Tychowie było organizatorem
przedsięwzięcia, które miało na celu
kultywowanie tradycji i kultury.
Przygotowano stanowiska
rękodzielnicze: Pani Emilii Walter –
decoupage, malowanie ceramiki,
Jagody Jasianowskiej- haft
krzyżykowy, Justyny Komperdaﬁlcowanie, Mirosławy Adamczyk–
szydełkowanie, Zdzisława Polka –
rzeźbiarstwo, Rafała Jakubca –
malowanie portretów.
To rękodzielnicy, którzy jako
wolontariusze przyjęli nasze

zaproszenie i przygotowali warsztaty
dla chętnych.
Imprezę uświetniły występy wokalne
zespołów: „Radość” i „Dobrowianki”
oraz wokalistek: Klaudii Barskiej,
Alicji Łukjaniec i Pauliny Dudzińskiej.
Jako wolontariusze pracowali:
Magdalena Periżok – Kowalczyk,
Magdalena Niemiec, Karolina
Szyderska, Małgorzata Lenio, Lucyna
Michalak, Ireneusz Szyderski, Dariusz
Lenio, Bartek Brzozowski, Dariusz
Michalak.
Wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie święta – w imieniu
wszystkich członków Stowarzyszenia
Rozwoju „RAZEM” szczerze
dziękujemy:
Lucyna Michalak – koordynator
projektu z ramienia Stowarzyszenia
Magdalena Periżok – Kowalczyk –
sekretarz Stowarzyszenia
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ROK SZKOLNY 2017/2018

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

Znamy już kalendarz nowego roku
szkolnego. Zajęcia w szkołach
zainaugurowane zostaną 4 września
2017 roku. Natomiast zakończenie
nauki zaplanowano na 22 czerwca
2018 roku. Ferie zimowe dla
województwa zachodniopomorskiego

wyznaczono od 15 do 28 stycznia
2018 roku.
W tym samym czasie odpoczywać
będą także uczniowie z województw:
mazowieckiego, dolnośląskiego oraz
opolskiego.
Uczniów czeka 187 dni roboczych
zajęć szkolnych.
Pozostałe dni roku a jest ich 178 będą
wolne.
Od nowego roku szkolnego
2017/18 nie przeprowadza się
zapisów uczniów do klas
I gimnazjum oraz zasadniczej szkoły
zawodowej. Gimnazja ulegają
likwidacji a „zawodówki” są
przekształcane w szkoły branżowe
I stopnia. Ostatecznie gimnazja oraz
zasadnicze szkoły zawodowe zostaną
zlikwidowane 31 sierpnia 2019 roku.

Impreza plenerowa dla dzieci –
Kochane Lato
11 sierpnia 2017 r. przed
budynkiem Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie odbyła się
impreza plenerowa dla dzieci pt.
Kochane Lato.
Przygotowano dla dzieci dużo
atrakcji. Odbył się pokaz: zmysłowa
ﬁzyka, w ramach którego dzieci
poznawały w ciekawy sposób
zjawiska przyrodnicze i ﬁzyczne.
Mogły podejść do specjalnie
przygotowanych stołów
z eksponatami, wykonywać
eksperymenty.
Grupa Unicar z Koszalina
zaprezentowała pokaz capoeiry.
Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda
ta dziedzina sztuk walki. Brały też
aktywnie udział w pokazie. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz
gry na bębnach afrykańskich. Dzieci
wraz z rodzicami przyglądały się grze
na tych instrumentach, a następnie
chętnie skorzystały z możliwości
spróbowania swoich sił.
Przygotowano stoiska, gdzie dzieci
mogły rozwijać swoje umiejętności
artystyczne. Wykonywano prace
z piankoliny oraz gniotki. Dzieci
wykazywały się kreatywnością.
Dodatkowymi atrakcjami były:
maskotka Minionek, stoiska z watą
cukrową, lodami, goframi, frytkami,
m a l o w a n i e t w a r z y, p l e c e n i e
warkoczyków oraz dmuchany
zamek.

Teren przed budynkiem GOK był
bogato udekorowany – obrazkami
z „naukowcami”, laboratoryjnym
sprzętem itp.
Dzieci i rodzice aktywnie spędzili
c z a s w o l n y. P o k a z a n o t e ż
alternatywne, kreatywne formy
spędzania czasu wolnego.
Bardzo zadowolone z uroczystości
były dzieci ze świetlic wiejskich
Gminy Tychowo, które przyjechały
pod opieką opiekunek świetlic
i chętnie brały udział w zajęciach.
Dziękujemy:
Aleksandrze Grześkowiak Zmysłowa ﬁzyka, Unicar Koszalin
i Adamowi Bęczkowskiemu za pokaz
capoeiry, Bartłomiejowi Sowie za
pokaz gry na bębnach afrykańskich,
ﬁrmie Blinex za Maskotkę Minionka, pracownikom GOSiGK
i GOK, paniom świetliczankom
i wszystkim, którzy w tym dniu
chcieli skorzystać z naszej
gościnności i propozycji wspólnej
zabawy. Właścicielom stoisk
gastronomicznych zaś - za pyszności
serwowane nam w tym dniu.
Serdeczne podziękowania dla
sponsorów: Pommernﬁsch Tychowo,
Friedrichs Doble oraz GKPiRPA
w Tychowie.
L. Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie.
Fot. Izabela Wesołowska

Docelowo struktura szkół będzie
obejmowała:
1. 8 – letnią szkołę podstawową.
2. 4 – letnie liceum
ogólnokształcące.
3. 5 – letnie technikum.
4. 3 – letnią szkołę branżową
I stopnia.
5. 2 – letnią szkołę branżową
II stopnia.
Wychowanie przedszkolne odbywa
się w przedszkolach lub w innych
formach, a do 31 sierpnia 2019 roku
także w tzw. „zerówkach” w
szkołach podstawowych. Wybór
miejsca należy do rodziców
sześciolatka, który na ich życzenie
może pójść także do szkoły pod
warunkiem, że w roku szkolnym
poprzedzającym rozpoczęcie nauki

w klasie pierwszej dziecko
korzystało z wychowania
przedszkolnego lub – jeśli nie
chodziło wcześniej do przedszkola –
posiada opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej.
Podstawa programowa dla
wychowania przedszkolnego
zakłada, że dzieci będą rozpoznawać
cyfry od 0 do 9 oraz litery, a także
będą odczytywać wyrazy zapisane
drukowanymi literami. Edukacja
wczesnoszkolna nadal odbywa się
tylko w klasach I – III. Obowiązuje tu
więc nauczanie zintegrowane.
Nowy program nauczania w tym
roku szkolnym obejmie dzieci oraz
młodzież, którzy będą w klasie I, IV

i VII. Pozostali uczniowie będą
kończyć naukę według programów,
które rozpoczęli aż do momentu
osiągnięcia któregoś z tych progów,
później przejdą na nowy program.
Reforma zostanie przeprowadzona
na podstawie zupełnie nowych
przepisów: ustaw z 14 grudnia 2016
roku – prawo oświatowe oraz
przepisy wprowadzające ustawę –
prawo oświatowe.
Zmiany mają pomóc uczniom jak
najpełniej rozwijać swoje
możliwości.Szkołę uczynić
atrakcyjną i podążającą za zmianami
w świecie.
Czy obecna reforma oświaty
przyczyni się do poprawy edukacji?
Na to pytanie dzisiaj nikt nie udzieli
odpowiedzi. Czas pokaże...
Jerzy Kotlęga
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Świetlica
dziennego wsparcia
Stowarzyszenie Amicus
rozpoczyna realizację projektu
p.n.”Świetlica dziennego
wsparcia”- Pracownia plastyczna
połączona elementami
gospodarstwa domowego.
Zajęcia skierowane są do osób
niepełnosprawnych umysłowo
w stopniu znacznym oraz
umiarkowanym powyżej 24 roku
życia, z terenu gminy Tychowo.
Zajęcia będą prowadzone 2 razy
w tygodniu (które dni tygodnia
określimy dopiero po porozumieniu
z dyrekcją Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tychowie i podamy
uczestnikom do wiadomości);
w godzinach od 8.30-11.30
(24 godzin /miesiąc) przez okres
3 miesięcy (wrzesień ,październik,
listopad 2017 r.) w pomieszczeniu
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Tychowie.
Zajęcia plastyczne będą się opierać
na materiałach i narzędziach
zakupionych oraz materiałach
pozyskanych z otaczającej przyrody
(drewno, szyszki, liście, kamyki,
glina, owoce leśne, makulatura,
wybrane odpady) z zachowaniem
zasad ochrony środowiska
naturalnego.
Techniki: DECOUPAGE, qulling,
witraż angielski, papier czerpany,

malowanie na szkle i inne.
Wytworami tych zajęć będą: rzeźby,
papier czerpany i wytwory z papieru
czerpanego, kartki i ozdoby
okolicznościowe, tkanina unikatowa,
obrazy, rysunki itp.
Prace plastyczne będą wystawione
na: konkursie plastycznym z okazji
Święta Niepodległości oraz na
kiermaszu bożonarodzeniowym
organizowanym przez Urząd Miejski
w Tychowie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Tychowie.
Podczas zajęć dodatkowo zostaną
wprowadzane elementy z zakresu
gospodarstwa domowego (obsługa:
tosteru, gofrownicy, piekarnika do
wypieku ciast i inne czynności
kulinarne.
Uczestnicy tych zajęć będą
korzystać z dowozu w ramach
dowozu uczniów do placówek
oświatowych gminy Tychowo.
Uczestnikom będzie zapewniony na
zajęciach poczęstunek.
Dziękujemy władzom
administracyjnym Gminy Tychowo
za wkład ﬁnansowy oraz użyczenie
pomieszczeń do realizacji projektu.
Zapraszamy do udziału
w projekcie !!!
Zoﬁa Jarzębska,
Prezes Stowarzyszenia AMICUS
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Inwestycje w gminie Tychowo
Zmierzają ku końcowi prace przy ulicy
Parkowej w Tychowie (ul. Parkowa
boczna, nr posesji 11-17). W ramach
prac wykonywana jest przebudowa
gminnej drogi gruntowej - powstaje
droga o podłożu z kostki betonowej –
polbruk. Prace wykonywane są przez
pracowników GOSiGK w Tychowie.
Przewidywany termin zakończenia:
pierwsza dekada września br.
Na początku sierpnia rozstrzygnięto
dwa przetargi na wykonanie kolejnych
prac na terenie naszej gminy.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację
zadnia pn. „Budowa punktów
o ś w i e t l e n i o w y c h w Ty c h o w i e
(ul. Parkowa i ul. Koszalińska)” do
realizacji w/g zasady zaprojektuj
i wybuduj zrealizuje złożyła ﬁrma
E L E K T R O W O LT Ł u k a s z
Prokopowicz z Kołobrzegu.
W ramach zadania Wykonawca
zaprojektuje, zamontuje i uruchomi
oświetlenie ulicy Parkowej oraz
Koszalińskiej w Tychowie – łącznie
powstanie 8 punktów oświetleniowych.
Przewidywany termin zakończenia
prac: do 15 grudnia 2017 r.
Zadanie pn.: „Budowa siłowni
zewnętrznej ﬁtness w Warninie”
zrealizuje ﬁrma Herkules Sp. z o.o. Sp.
komandytowa z Chrzanowa.
Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji
urządzenia: wahadło + biegacz +
twister, wyciąg górny podwójny,
wyciskanie siedząc podwójnie.
Prace zostaną zrealizowane w roku
bieżącym.
RBS

STOWARZYSZENIE ROZWOJU RAZEM
zaprasza
na spotkanie seniorów
z terenu Gminy Tychowo,
chcących wziąć udział w tworzeniu

Klubu Seniora
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Spotkanie odbędzie się dnia
25.09.2017 r. o godzinie 16:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tychowie

ZAPROSZENIE
Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Tychowie

STOWARZYSZENIE AMICUS W TYCHOWIE
REALIZATOREM PROJEKTÓW
1. Projekt p.n. „Marsz po zdrowie”
realizowany będzie w okresie
01.09.2017 r.-31.10.2017 r.
Projekt powstał z inicjatywy grupy
nieformalnej w składzie: Wojciech
Szatkowski, Andrzej Chrzanowski
i Longina Wójcicka.
Do udziału w realizowanym projekcie
zapraszamy osoby w wieku 50+ oraz
dorosłe osoby niepełnosprawne.
Zajęcia Nordic Walking (spacer
z kijkami) odbywać się będą w terenie
na trasach spacerowych Nadleśnictwa
Tychowo - w Tychowie, w razie
deszczu w zastępstwie prowadzone
będą zajęcia z aerobiku na Sali
sportowej Gimnazjum w Tychowie.
Zajęcia będą prowadzone przez
instruktora z uprawnieniami Nordic

Walking we wtorki i czwartki
w godzinach 17.00-19.00.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie
w dniu 5 września na godzinę 17.00 do
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie.
2.Projekt p.n. ”Scalaj pokolenia
–radością tworzenia” realizowany
będzie w okresie 01.10.2017 r.30.11.2017 r.
Zapraszamy do uczestnictwa dorosłe
osoby niepełnosprawne oraz Seniorów.
Zajęcia rękodzielnicze prowadzone
będą w godzinach 17.00 – 20.00 we

wtorki, w pomieszczeniu Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Tychowie pod
kierunkiem fachowej kadry.
Projekty realizowane będą w ramach
Programu SPOŁECZNI, sﬁnansowane
z b u d ż e t u Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego, którego
OPERATOREM jest Koszalińska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
oraz ze środków własnych
Stowarzyszenia Amicus w Tychowie.
Będzie nam bardzo miło spotykać się
z Wami !!!
Zoﬁa Jarzębska
Prezes Stowarzyszenia AMICUS

wspólnie ze

STOWARZYSZENIEM ROZWOJU „RAZEM”
ogłasza nabór dzieci, młodzieży i dorosłych
na zajęcia w ramach projektu
„Planszomania – Klub Pasjonatów Gier Planszowych”
Projekt ten został doﬁnansowany ze środków
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności –
DZIAŁAJ LOKALNIE.
Spotkania miłośników „planszówek” będą odbywać się w każdy
wtorek (od 12.09. 2017 r.) w godzinach od 16:00 do 18:00
w Szkole Podstawowej w Tychowie
Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się
w sekretariacie szkoły - codziennie, w godzinach 8:00 – 14:00.
Liczba miejsc jest ograniczona, a udział w zajęciach bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy !!
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju RAZEM
Ewa Dobrzańska

Dyrektor SP Tychowo
Katarzyna Kalbarczyk

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
serdecznie zaprasza na obchody Dożynek Wojewódzkich,
które są stałym elementem Targów Rolnych „AGRO POMERANIA”
- rolnicza stolica Pomorza Zachodniego.

W tym roku Święto Plonów odbędzie się w niedzielę 10 września 2017 r.
Ceremoniał dożynek to przede wszystkim dziękczynienie za zebrane plony, barwny
korowód dożynkowy, śpiewy, tańce, a również konkurs na

„Najładniejszy wieniec dożynkowy".
Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy reprezentantów
poszczególnych sołectw. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 5 września 2017 r. wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA.
Karta uczestnictwa oraz Regulamin konkursu są dostępne w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie
oraz na stronie internetowej www.tychowo.pl
Szczegółowych informacji w sprawie organizacji konkursu udziela Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich ZODR w Barzkowicach:
tel. 91 479 40 48, 91 479 40 59 oraz 91 561 37 00 e-mail: row.barzkowice@home.pl
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Świetlica w Kikowie odnowiona
dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Wielkie brawa dla inicjatorów:
Marzeny i Piotra Rakowskich.
Wielkie brawa i słowa uznania dla
wszystkich, którzy pracowali, aby
Kikowo miało taką piękną świetlicę:
Zdzisława Stelmacha,
Waldemara Banasia,
Henryka Zimińskiego,
Konrada Witczaka,
Nikoli Stelmach,
Krzysztofy Mołodowicz
Aleksandry Mołodowicz
Doroty Stelmach,
Wiolety Wiśnios i państwa Rakowskich
oczywiście.

PIKNIK DYWANOWY W ŚWIETLICY W DOBROWIE
W świetlicy w Dobrowie został
zorganizowany dla dzieci "PIKNIK
DYWANOWY".
Były różne gry zabawy oraz poczęstunek
dla dzieci, który zasponsorowany został
przez Elizę Stoﬀel i panią Grażynę Kubisz.

Bawiliśmy się SUPER.
Po pikniku poszliśmy z dziećmi na spacerek,
a po powrocie zrobiliśmy laurki dla pań
z podziękowaniami.
Aneta Szulc, opiekun świetlicy

L. Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie

Odnowiona świetlica
w Borzysławiu czeka !!!
Wielkie podziękowania dla Państwa:
Wioletty i Dariusza Wojtyłko,
Norberta Wojtyłko,
Mateusza Wrzeszcza,
Bożeny i Henryka Rakoczych,
Klaudiusza Rakoczego,
Marty Krawczyk,
za bezinteresowną, społeczną pracę.
Dziękujemy również Burmistrzowi
Tychowa za przekazane środki
ﬁnansowe na zakup materiałów.
L. Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie

Wakacyjne zabawy w świetlicy w Dobrowie
W świetlicy w Dobrowie oprócz prac
plastycznych, które często
wykonujemy, dzieci bardzo lubią
zajęcia taneczne, wymyślają własne
choreograﬁe i naśladują kroki tancerzy
z internetu, wychodzi to bardzo
zabawnie.
Aneta Szulc, opiekun świetlicy

Wieczorek ﬁlmowy w Trzebiszynie
14.07.2017r. w świetlicy w Trzebiszynie
odbył się WIECZOREK FILMOWY.
Imprezę rozpoczęliśmy powitaniem sporej
grupy dzieci, które przybyły do nas z
uśmiechem i energią . Następnie
wyświetlone zostały bajki kliszowe z
projektora ANNA z czasów PRL-u. Dzieci
słuchały opowiadania świetliczanki jak to
kiedyś ich rodzice oglądali bajki :D Po

krótkiej chwili dzieci stwierdziły, że fajnie ale
lepiej wróćmy do cywilizacji. Wygrała ERA
KOMPUTERA. W czasie wieczorku
wyświetlony został ﬁlm „Piotruś Pan” oraz
bajka „Piorun”. Niektóre dzieci zrobiły sobie
małą drzemkę, lecz po seansie były pełne energii
dlatego zrobiliśmy pokaz mody kocowej oraz
dyskotekę.
Ewelina Okuszko, opiekun świetlicy
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Wakacje w Pobądzu

P

ierwszy dzień sierpnia
spędziliśmy 4 godziny na
świeżym powietrzu.
Zajęcia zaczęliśmy na placu zabaw na
huśtawkach, zjeżdżalni. Później
przygotowaliśmy masę piankową(piankolinę). Przy wyrabianiu masy
dzieci super ćwiczą swoje rączki.
Piankolina -lekka masa plastyczna.
Nasza masa miła różne kolory: biały,
różowy, czerwony, pomarańczowy,
brązowy, żółty.
Piankolina zajęła dzieci na kilka godzin
- to super zabawa na świeżym
powietrzu jak i w pomieszczeniu.

Po zabawie piankoliną puszczaliśmy
mydlane bańki, było kolorowo i wesoło.
Natomiast drugiego sierpnia
postanowiliśmy zrobić na zajęciach
kolorowe sałatki z owoców: jabłek,
brzoskwiń, nektarynek, winogron,
truskawek, kiwi, banana, polane sosem
czekoladowym. Na ucztę dzieci
zaprosiły rodziców. Sałatki były
kolorowe i smaczne.
Dzień zakończyliśmy przyjemnie,
miło.
Marta Tomczyk, opiekun świetlicy

Lato w świetlicy w Sadkowie

W

świetlicy w Sadkowie
tegoroczne wakacje dzieci
spędziły uczestnicząc
w wielu różnych grach i zabawach.
Ciekawą propozycją na twórcze
spędzanie czasu okazało się tworzenie
na talerzykach plastikowych prac
w formie obrazu.

Trzeba przyznać, że dziecięca
wyobraźnia nie ma granic.
11 sierpnia dzieci uczestniczyły także
w imprezie plenerowej ,,KOCHANE
LATO'' zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Tychowie.
Agnieszka Skałecka, opiekun świetlicy

Z życia świetlic

,,Wieczorek bajkowy”
w Sadkowie
18.08.2017 r. w świetlicy w Sadkowie
został zorganizowany ,,Wieczorek
bajkowy''.
Miło spędzając czas do późnego
wieczora dzieci oglądały bajki
takie jak: ,,Kot w butach'' i ,,Minionki''
zajadając tosty, popcorn.
Po pełnym wrażeń wieczorze dzieci
wróciły zadowolone do domu.
Agnieszka Skałecka, opiekun świetlicy

Wakacyjne zajęcia w świetlicy w Tychowie
Dzieci w Tychowie spędzają czas na
różnych grach i zabawach, ale
uwielbiają też lepić plasteliną np.
wakacyjne zoo.

W świetlicy wykonujemy
różne prace plastyczne, jedną
z nich to ślady stóp na plaży
wykonane farbami.
Iwona Oryl, opiekun świetlicy

Zbliża się jesień
Chociaż świeciło słonko i pora była
wakacyjna, trwały przygotowania do jesieni
i zimy w świetlicach wiejskich.
Przygotowywano opał na zimę.
W imieniu mieszkańców, świetliczanek,
a przede wszystkim dzieci uczęszczających
do świetlic, składam podziękowania za
prace przy przygotowaniu drewna na zimę:
Osówko – Annie Sokołowskiej,
Bogdanowi Brzozowskiemu, Mateuszowi
Janusowi oraz OSP Osówko,
Pobądz – Piotrowi Kuczmerze,
Sadkowo – Henrykowi Budzyle, Irenie
Gajewskiej oraz Romanowi Cabankowi
i OSP Sadkowo,
Słonino - Grzegorzowi Sikorskiemu,
Smęcino – Halinie Wąsowskiej,
Trzebiszyn - Mateuszowi Więckowi.
Jednocześnie zachęcam do bezpłatnego
oczywiście korzystania z pomieszczeń
świetlicy w celu organizacji spotkań
wiejskich czy realizacji inicjatyw
społecznych służących danemu sołectwu
i jego mieszkańcom.
L. Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie
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Małgosia Czarnata szósta w Europie

W lipcu 2017 r. odbyły się
Mistrzostwa Świata juniorów
młodszych, czyli młodzieży do lat 17,
w lekkiej atletyce. Gospodarzem
zawodów była stolica Kenii- Nairobi.
Dla najlepszych w Europie
lekkoatletów do lat 16 zawody
mistrzowskie pod nazwą Olimpijski
Festiwal Młodzieży Europy
organizowały Węgry w miejscowości
Gyor. Do Kenii Polski Związek Lekkiej
Atletyki wysłał reprezentację kraju,
składającą się z 19 zawodniczek
i zawodników. Dwudziestoosobową
Reprezentację Polski na zawody
europejskie desygnował Polski Komitet
Olimpijski. W obu Reprezentacjach
Polski znalazła się Małgorzata
Czarnata, reprezentująca ULKS
Tychowo w rzucie oszczepem.
Udział w Mistrzostwach Świata
w Kenii został poprzedzony 11dniowym obozem klimatycznym,
w trakcie którego był również czas na
podziwianie uroków kraju
równikowego. W zawodach Małgosia
uplasowała się na XVII pozycji. Trzeba

p o d k r e ś l i ć , ż e Ty c h o w i a n k a
rywalizowała z dziewczętami, które w
większości były starsze od niej.
W zawodach europejskich
w rywalizacji ze swoimi
rówieśniczkami Małgorzata Czarnata
spisała się doskonale, zajmując VI
miejsce, poparte dobrym wynikiem
49,81m. Zawody europejskie
organizowane były na wzór igrzysk
olimpijskich, a młodzi sportowcy
rywalizowali w 10 dyscyplinach
sportowych. Podczas tygodniowego
pobytu na Węgrzech był również czas
na przyjemności związane ze
zwiedzaniem i kontaktami
z rówieśnikami.
Mamy nadzieję, że doświadczenia
zdobyte w obu imprezach, pozwolą
Tychowiance w przyszłości zajmować
jeszcze lepsze miejsca w rywalizacji
z najlepszymi oszczepniczkami na
świecie oraz jeszcze skuteczniej
rozsławiać Tychowo.
Na zdjęciu: Małgorzata Czarnata na tle
stadionu w Nairobi.
Józef Grabarczyk

SUKCESY TYCHOWIANEK W WARSZAWIE
Młodzi lekkoatleci w kategorii
wiekowej U-18 swoje coroczne
Mistrzostwa Polski rozgrywają
w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.
W 2017 roku gospodarzem zawodów
jest województwo mazowieckie.
Zawody lekkoatletyczne odbyły się
w dniach 4-6 sierpnia na stadionie
Warszawskiej Akademii Wychowania
Fizycznego.
W 40-osobowej reprezentacji naszego
województwa znalazły się dwie
Ty c h o w i a n k i r e p r e z e n t u j ą c e
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
w Tychowie, działający przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie.

Z życia sołectw

Startująca w rzucie oszczepem
Małgorzata Czarnata wywalczyła tytuł
Wicemistrzyni Polski, posyłając
oszczep na odległość 47,17 m. Wynik
Małgosi należy uznać za dobry, tym
bardziej że miesiąc poprzedzający
Mistrzostwa Polski oznaczał dla niej
pokonanie około 18000 kilometrów
i kilkakrotną zmianę stref
klimatycznych, związane głównie
z reprezentowaniem Polski na arenie
międzynarodowej.
Dagmara Piasecka reprezentowała
nasze województwo w skoku w dal
oraz w trójskoku. W pierwszej
konkurencji ze skokiem na odległość
5,22 m ukończyła zawody na XIII
pozycji. W trójskoku wynik 10,71 m

pozwolił na zajęcie XXI pozycji.
Dagmara od kilku lat systematycznie
poprawia swoje rekordy życiowe,
zajmując coraz wyższe miejsca
w rywalizacji ogólnopolskiej.
Na zdjęciu: medalistki Mistrzostw
Polski juniorek młodszych w rzucie
oszczepem z trenerem Małgosi
Czarnaty- Józefem Grabarczykiem.
J. Grabarczyk

Dzień Chłopa w Trzebiszynie

29 lipca br. w Trzebiszynie pod wiatą
odbył się już po raz ósmy „Dzień
Chłopa”. Impreza ta przyciągnęła wielu
mieszkańców naszego Sołectwa oraz
gości z poza niego.
Spotkanie to zaczęliśmy o godz: 14:30,
na które przybyli najmłodsi
mieszkańcy wraz z rodzicami, dla
których przygotowano wiele atrakcji.
Odbyły się konkursy i zabawy dla
dzieci, które poprowadziła opiekunka
świetlicy Ewelina Okuszko. Dzieci
brały udział w wielu konkurencjach:
slalom z woreczkiem między kolanami,
skok na skakance, tip-top z woreczkiem
na głowie, rzut do celu. Najmłodsi

mogli sobie również upiec kiełbaskę na
ognisku oraz mieli zapewnione słodkie
poczęstunki, a w tym fontanna
z czekoladą. Wszystkie dzieci za udział
w konkursach i zabawach były
nagrodzone upominkami
podarowanymi przez sponsorów.
Dla dzieci zamówiono również zamek
dmuchany, po którym skakały i bawiły
się 3 godziny. W odwiedziny Ddo
najmłodszych przyszedł także
Minionek.
W trakcie zabaw była możliwość
przejażdżki Ursusem C-325 na
przyczepce, będącą pomysłem Romana
Korolaka. Nawet Pan Burmistrz
skorzystał z możliwości przejażdżki

jako kierowca. Dzieci były bardzo
zadowolone, nie chciały przestać
jeździć.
Po imprezie dla najmłodszych
przyszedł czas na zabawę dla
dorosłych. Cieszyło się to dużym
zainteresowaniem.
Z zaproszonych gości odwiedzili nas:
radna Anna Chmielewska z mężem
oraz zespół „Radość”, który umilał nam
czas przy muzyce biesiadnej. Zabawa,
którą prowadził Marcin Matejko
trwała do późnych godzin nocnych.
Na wszystkich czekały gorące dania
mięsne z grilla oraz żurek. Wszyscy
uczestnicy zabawy byli bardzo
zadowoleni.
Sołtys Mateusz Więcek

Zespoły: Radość i Dobrowianki
w Kamieniu Pomorskim i Czarnem
29 lipca 2017 r. Zespół Ludowy
Dobrowianki zajął III miejsce
w kategorii: kapele instrumentalnośpiewacze podczas XXI Festiwalu
Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana
Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim.
5 sierpnia 2017 r. Zespoły Ludowe
Radość i Dobrowianki wzięły udział

w XIV Festiwalu „Krajobrazy Sceny
Ludowej” w Czarnem. Zespół
Dobrowianki podczas przeglądu zajął
III miejsce, natomiast Pan Tadeusz
Burek z Zespołu Radość otrzymał tytuł
najstarszego uczestnika, Seniora
Festiwalu. Gratulujemy !
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie

Sołectwo Zaspy Wielkie
W ostatnim czasie w miejscowości
Zaspy Wielkie został odnowiony
przystanek autobusowy - dzieci są
zadowolone, gdyż – jak mówią –
„w takim miejscu można milo
posiedzieć”. W miejscowości
postawiono także nową tablicę
informacyjną.
Dnia 14.08.17 W Zaspach Wielkich
odbył się festyn rodzinny, podczas
którego wszyscy mieszkańcy (i nie
tylko) dobrze się bawili. Dla dzieci
przygotowano słodki poczęstunek,
a także atrakcje w postaci dmuchanego
zamku, było także ognisko i kiełbaski.
Od 20 zabawę rozkręcił Dj Darek, przy
muzyce bawiliśmy się do białego rana.
Dziękuję serdecznie wszystkim,
którzy brali udział w sprzątaniu terenu
sportowo – rekreacyjnego, koszeniu
trawy, postawieniu tablicy, malowaniu
przystanku oraz w przygotowaniu
imprezy.
Sołtys Zasp Wielkich Katarzyna Rudnik
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Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

Sport

MECZ KONTROLNY

P

odopieczni Pawła
Drozdowskiego „Trampkarze
Głaz Tychowo” rozpoczęli
przygotowania do nowego sezonu
2017/2018 od meczu kontrolnego
z juniorami młodszymi „Hierting- JV”
z Danii.

Drużyna z Danii była na 10 - dniowym
obozie sportowym.
Dziękujemy p. Jackowi Rudzińskiemu
– zastępcy Burmistrza Tychowa – za
pełnienie roli tłumacza podczas
spotkania.
R. Radziuk

SPŁYW KAJAKOWY NA PARSĘCIE
W tym roku spływ odbył się 12 sierpnia
na trasie Karlino – Wrzosowo.
Pogoda dopisała. Przed startem
kajakarzom przybliżono krótko plan
spływu a następnie odbyło się szkolenie
„ABC Bezpiecznego Kajakarstwa
i zasad panujących na wodzie”
przeprowadzone przez jednego
z instruktorów.Po oﬁcjalnym otwarciu
spływu nastąpiło zwodowanie sprzętu.

O godzinie jedenastej 38 uczestników
wyruszyło w kierunku Wrzosowa.
Podczas przeprawy kajakarze spotkali
rzesze wędkarzy, co świadczy
o bogatej faunie wodnej rzeki Parsęty.
Spływ przebiegł w atmosferze pełnego
relaksu.
Kajakarstwo to bardzo przyjemny
rodzaj aktywności ﬁzycznej - przyzna
to każdy, kto choć raz spróbował.
R. Radziuk

TURNIEJ POWIATOWY
29 lipca br. na Stadionie Miejskim
w Ty ch o w ie r o zeg r an y zo s tał
Powiatowy Turniej w Piłkę Nożną
o Puchar Burmistrza Tychowa
i Przewodniczącego Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Białogardzie.
Organizatorem turnieju był Gminny
Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie wraz
z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe
Zespoły Sportowe.
Zawody rozegrano systemem „każdy
z każdym” dwa razy po 20 minut.
W imprezie wzięło udział cztery
drużyny: „Oldboje Tychowo”,
„Huragan Żytelkowo”, „Radew
Białgórzyno” i „Gryf Dobrowo”.
W uroczystym otwarciu udział wzięli
Burmistrz Tychowa Robert Falana,
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Przewodniczący Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Białogardzie Witold
Klotza, specjalista ds. sportu Robert
Radziuk - przedstawiciel GOSiGK
w Tychowie oraz sekretarz PZ LZS
w Białogardzie - Jan Kaleja.
Tabela końcowa:
1 Oldboje Tychowo – 7 pkt
2 LZS Gryf Dobrowo -6 pkt
3 LZS Huragan Żytelkowo-4 pkt
4 LZS Radew Białgórzyno – 0 pkt
Organizatorzy wyróżnili najlepszego
strzelca turnieju Andrzeja Maziarskiego
z zespołu „Oldboje Tychowo”,
najlepszym bramkarzem został Bartosz
Pieladt z Żytelkowa. Wszystkie zespoły
otrzymały okazałe puchary.
R. Radziuk

Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2 0 0 4 r. n r 2 5 6 p o z . 2 5 7 2
z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwałą nr XXVI/251/05 z dnia
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
roku życia.
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: bezrobocie,
niepełnosprawność, 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. na członka rodziny (art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. Nr 182 z późn. zm.) są osoby
spokrewnione lub nie spokrewnione
pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania
stypendium jest zamieszkanie na terenie
gminy Tychowo.
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:
- działalność opodatkowana podatkiem
dochodowym od osób ﬁzycznych na
zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych – zeznanie podatkowe za rok
2016 lub zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego oraz oświadczenie
o liczbie miesięcy, w których działalność
gospodarcza była prowadzona,
- działalność w formie zryczałtowanego
podatku dochodowego – zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu
działalności w formie ryczałtu,
oświadczenie o osiągniętych
dochodach oraz zaświadczenie z ZUS
o opłaconych składkach na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
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 stypendium szkolnego.
5. Zaświadczenie z GOPS
potwierdzające wysokość świadczeń
(w tym zasiłek stały i okresowy).
6. Zaświadczenie o powierzchni ha
przeliczeniowych (dochód
z gospodarstwa 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 na cele
edukacyjne poprzez przedstawienie
dokumentów potwierdzających
wydatki.
Refundacji kosztów poniesionych przez
ucznia na cele edukacyjne dokonuje się
na podstawie następujących
dokumentów: faktury VAT, imiennych
rachunków, imiennych biletów
miesięcznych, dowodów wpłat
związanych z edukacją,wydatków
związanych ze zbiorowym wyjazdem
na wycieczkę szkolną, wyjściem do
kina, teatru, na basen itp. (można
udokumentować na podstawie
zaświadczenia wystawionego przez
szkołę z określeniem kosztu
poniesionego przez ucznia.
Do rozliczenia będą uwzględniane
rachunki za zakupy dokonane
w okresie od lipca br. do końca okresu
na jaki świadczenie zostało przyznane.
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 na
pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, raz lub kilka razy do
roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Interesanci w sprawach stypendiów
i zasiłków szkolnych przyjmowani są
w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy
ul. Bobolickiej 17 (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

Przypominamy! 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;
- k o l o re m ż ó ł t y m z n a p i s e m
„ M E TA L E I T W O R Z Y WA
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
g r o m a d z e n i a
i c h
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.
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Kącik literacki
Autorem publikowanych utworów
jest Pani Anna Szrajner

Szary żywot człowieka
Nim wichry życia ustaną
Zatańczą bezbronne drzewa
Nie wiem czy prosić o bilet
Do piekła czy może do nieba
Zawracam się w myśli rozpaczy
I szukam ucieczki wśród kropel
Nie umiem powiedzieć czy zdążę
Ukryć się gdzieś przed ukropem
Zawiłym piorunem niebo cisnęło
Na żywot nasz podły tak marny
Przemija dzień wśród lęku i trwogi
Taki to los nasz, oarny
Stworzeni by życie nieść tu na ziemi
Wśród roślin jak popiół pobladłych
By żyć u boku głupców i złodziei
Pośród Aniołów upadłych
Nie warto na opak szukać nadziei
Nic nie da ni goźba ni prośba
Nim wichry życia ustaną
Nie jedną jeszcze człek mękę dozna

Zachęcamy do publikowania swojej
twórczości łamach „Tychowskich Wieści”

Mniejsze zło
Życie nie pyta, gdy wchodzi z butami
I niesie błoto brunatne, paskudne
Nie zastanawia się nad uczuciami
Potra tak bardzo być okrutne
Czasami trzeba podjąć decyzje
Których się nie chce, wręcz się ich boi
Po prostu trzeba, bo drzwi już wszystkie
Zamknięte a w progu strażnik stoi
Są chwile kiedy nie ważny rozsądek
Gdy trzeba pójść przed siebie
Bo wybrać należy zło mniej bolące
Zło, w którym nie ma Ciebie
Tysiące myśli pędzi przez głowę
Szukasz wskazówek, tropisz ślad
Może potrzebne są miejsca nowe
By zacząć oddychać bez minionych lat
Nie ma takiego miejsca na ziemi
Gdzie serce można od bólu ocalić
Czasami trzeba ukryć się za blokami
Tym samym mosty za sobą popalić

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

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 25 - 27 września 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 21 września 2017 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
25 września:
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.

26 września:
Tychowo.
27 września:
Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica,
Motarzyn, Osówko, Rudno,
Sadkowo, Stare Dębno, Nowe
Dębno, Sławomierz, Trzebiec,
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 na zasadach
opisanych powyżej, proszeni są
o telefoniczne zgłoszenie tego faktu
do Urzędu Miejskiego w Tychowie
pod nr 94 316 02 76. Informacje
należy przekazać do czwartku, 28
września 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.
Krzysztof Piecuch

Odziani w fałsz

UWAGA ROLNICY !

Wzrokiem złowrogim
Jak wilki zerkają
Niby ukradkiem
A jawnie szczekają
Zawistne oblicza
Na świat wystawiają
Z zazdrości czy z pychy
Me imię szargają

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego informuje:

W swych domach zamknięci
Jak w klatkach mieszkają
Czy brak im zajęcia?
Nie goni ich czas?
Wciąż nową historię
Do opowiadania mają
Nie ważna jest prawda
Nie ważny im fakt
Co ranka o świcie
Ślą pozdrowienia
Ci sami Fałszywcy
Ci, których znam
I dziwię się wielce
Skąd dla tych głupców
Litość jeszcze mam
Zawistni i podli
Trwonią swe życie
Żerują jak sępy
Tropie mój ślad
Swoimi problemami
I rodzinami się zajmijcie
Każdy ma prawo
Żyć, tak jak by chciał

W związku z poniesionymi stratami
w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic
w 2017 r. możecie ubiegać się w ramach
obowiązujących przepisów ustawy
O ubezpieczeniu społecznym rolników
z uwzględnieniem przepisów O pomocy
de minimis w sektorze rolnym
o udzielenie pomocy w opłaceniu
składek w formie odroczenia terminu
płatności i rozłożenia ich na dogodne
raty,a także w formie umorzenia ich
w całości lub w części, składając
indywidualny wniosek w Oddziale
Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
właściwym terytorialnie dla miejsca
położenia gospodarstwa rolnego.
Wnioski złożone przez Państwa będą
rozpatrywane w trybie uproszczonym
w oparciu o protokoły z oszacowania strat
sporządzone przez odpowiednie
komisje powołane przez Wojewodę.
Ponadto możecie Państwo ubiegać się
o zmianę warunków dotychczas
przyznanych ulg w spłacie należności
z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne rolników (np. poprzez zmianę
terminu spłaty rat).

Podziękowania
Serdecznie podziękowania dla
sponsorów, dzięki którym dzieci
zostały obdarowane różnymi
upominkami. Wsparli nas: Bank
Spółdzielczy w Tychowie
oraz Arla Foods.
Podziękowania również dla
Łukasza Landowskiego z rmy
geodezyjnej w Żydowie, dzięki
któremu mieliśmy możliwość kupna
dzieciakom różnych upominków oraz
słodkiego poczęstunku.
Dziękuję Karolinie Zamojskiej za
zasponsorowanie dzieciom fontanny
z czekoladą.
Podziękowania także dla Marcina
Matejko, który zajął się oprawą
muzyczną oraz dla zespołu „Radość”,
który przygrywał biesiadne piosenki.
Podziękowania dla Roberta
Radziuka oraz Eweliny Okuszko
za pomoc w przygotowaniach
do tej imprezy.
Dziękuję również Zoi Więcek
za pomoc w przygotowaniu
przepysznego żurku.

Serdeczne podziękowania dla
Romana Korolaka, który poświęcił
swój czas i przewoził dzieci
Ursusem.
Podziękowania kieruję również dla
Gminnego Ośrodka Sportu
i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie za użyczenie namiotów
na tą imprezę.
Dziękuję także Pani Bogusławie
Blinkiewicz za wynajęcie zamku
dmuchanego.
Dziękuję także wszystkim tym,
którzy pomogli w przygotowaniach
do tej imprezy, przyczynili się do
wystrojenia miejsca do zabawy oraz
dziewczynom, które posprzątały
miejsce spotkania na drugi dzień ;)
Do zobaczenia za rok !!
Sołtys
Mateusz Więcek

BURMISTRZ TYCHOWA
Informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie,
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, zostały wywieszone dwa ogłoszenia
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu
nieograniczonego:
1. stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną - działkę gruntu
nr 707 o powierzchni 0,0886 ha położoną w obrębie ewidencyjnym
0001 miasto Tychowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy
w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016174/0.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego opisana jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.195,00 zł brutto (w tym
podatek VAT 23%).
2. Nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 26/5 położona w obrębie ewidencyjnym Dobrowo.
Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0900 ha. Dla nieruchomości
Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr
KO1B/00000135/0.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie ze studium teren opisany jako istniejące tereny
zabudowy niskiej intensywności, w tym rolniczej.
Cena wywoławcza 23.370,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23 %).

PODZIĘKOWANIE
DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO
„HUBERTUS” W MOTARZYNIE !!!
Stowarzyszenie Amicus w Tychowie
składa podziękowanie władzom
KOŁA ŁOWIECKIEGO
”HUBERTUS” MOTARZYN
za wsparcie nansowe
przeznaczone na organizację wycieczki
do Szczecina na
Międzynarodowy Zjazd Żaglowców
Zoa Jarzębska Prezes Stowarzyszenia
AMICUS

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla
Pani Agaty Ponikwia
za piękne bajki ,książki
przyrodnicze oraz materiały plastyczne,
podarowane dla świetlicy w Słoninie.
Uśmiech i radość dzieci niech będą dla
Pani dowodem wdzięczności
Z wyrazami wdzięczności: L. Michalak,
K Sikorska z dziećmi

Podziękowania
Serdeczne podziękowania
dla
Witolda Rydzkowskiego
za wykoszenie boiska i terenu sołeckiego
przy wiacie w Sołectwie Wicewo.
Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc
i wsparcie.
Sołtys Wicewa i Rada Sołecka

Sołtys Sołectwa Słonino
dziękuje Radzie Sołeckiej oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy
pomagali w przygotowaniach do
imprezy ogólnodostępnej,
która odbyła się dnia
29.07.2017 roku.
Dziekuję!

DWA SREBRA
CABAJA
Na Mistrzostwach Europy
MASTERS w Hamstad Szwecja
w podnoszeniu ciężarów
zawodnik LZS Gryf Dobrowo
Zbigniew Cabaj zdobył dwa
srebrne medale.
Trener
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Informacja
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