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Zebraliśmy ponad 25.000 zł !!!

W

ielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
zagrała po raz 26.
Tegoroczna zbiórka odbyła się „dla
wyrównania szans w leczeniu
noworodków”.
N a t e r e n g m i n y Ty c h o w o
z puszkami wyruszyło 65
Wolontariuszy wraz z opiekunami ze
Szkoły Podstawowej w Tychowie
oraz ze Szkoły Podstawowej
w D o b r o w i e . Wo l o n t a r i u s z e
kwestowali w godzinach 1000 - 16 00
i zebrali 16.170,71 zł.
o południu w Sali
Widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury
w Tychowie odbył się 26 Finał
WOŚP. Imprezę poprowadziła
Klaudia Jakutajć.
Na scenie zaprezentowało się trio
akordeonowe w składzie: Maria
Galińska, Zoﬁa Szyderska, Jakub
Jaskólski wraz z opiekunem
p. Lucyną Gołdyn, Zespół Gamma
z Gminnego Ośrodka Kultury
w składzie: Klaudia Szafrańska, Kaja
Kaziszyn, Ewelina Franielczyk,
Nikola Jóźwiak, Tatiana Jabłońska
z opiekunem p. Katarzyną

P

Kalbarczyk, wystąpiły również grupy
taneczne: Mama – dziecko, Mirage
i Hałas, uczniowie z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tychowie
z pokazem sztuk walki, Zespół
Śnieżynki ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie.
Na zakończenie Szymon Gołdyn
zaprezentował piękne utwory na
fortepianie a Katarzyna Świniarska
z zespołu Top Toys taniec.
trakcie ﬁnału odbyły się
trzy licytacje prowadzone
przez Zastępcę
Burmistrza Jacka Rudzińskiego,
który licytował gadżety przekazane
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy oraz fanty i przedmioty
przekazane przez lokalnych
przedsiębiorców i mieszkańców.
Podczas licytacji zebrano 8.650,00 zł.
erdecznie dziękujemy
darczyńcom, bez których
licytacja nie mogłaby się
odbyć, dziękujemy:
– Zakładowi Stolarsko Tapicerskiemu
R.Wałaszewskiemu,
– Firmie ”Iwagrol” Sp.j.,
– Przewodniczącemu Rady
Powiatu Henrykowi
Budzyła,
– Firmie Arla Foods SĄ,
– Firmie Friedrichs Sp. z o.o.,
– Bernardowi Kłosowskiemu
„Trans-Żwir”,
– Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Tychowo,

W
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– Pani Dyrektor Banku

Spółdzielczego oddział
w Tychowie,
a także właścicielom Sklepów:
– internetowego
„U Znajomego”,
– Odzieżowego Pani Urszuli
Fornalczyk,
– Paniom Tamarze Świątczak
i Jadwidze Matejko ze Sklepu
Spożywczo - Przemysłowego
„Bartek”,
– Panu Tadeuszowi
Monastyrskiemu,
– Państwu E. i J. Pietrzak,
– Panu Wiktorowi Rakoczemu,
– Pani Justynie Komperda,
– Pani Władysławie Ziętara,
– Pani Zdzisławowi Polkowi,
– Panu Ireneuszowi Szyderskiemu,
– Pani Aleksandrze Garbysiak,
– Pani Barbarze Giedrojć
z Restauracji „Jutrzenka”,
– Panu Arkadiuszowi Korolak
z Zakładu Wulkanizacyjnego
oraz
– Oddziałowi Zewnętrznemu
w Dobrowie Aresztu Śledczego
z Koszalina, który przekazał na
licytacje rękodzieła wykonane
przez osadzonych.

P

odczas ﬁnału Pan Burmistrz
Robert Falana wręczył nagrody
i dyplomy zwycięzcom
konkursu na „Najpiękniejsze
świąteczne iluminacje na terenie
Gminy Tychowo w 2017/2018
roku”.

W kategorii najładniej udekorowane
obejście przydomowe I miejsce
otrzymali Państwo Dorota
i Wojciech Galińscy.
W kategorii najładniej udekorowana
placówka oświatowo kulturalna
I miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa z Dobrowa.
Burmistrz wręczył również nagrodę
dla zwycięzcy konkursu na Nazwę
Sytemu Roweru Miejskiego.
Zwyciężyła nazwa Tychowski
Rower Miejski, która uzyskała 48 %
głosów internautów. Nagrodę
rzeczową oraz dyplom otrzymała
pomysłodawczyni nazwy p. Iwona
Haśkiewicz.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
konkursów.

B

ardzo dziękujemy wszystkim
Wo l o n t a r i u s z o m , i c h
Opiekunom oraz komisji
przeliczającej pieniądze w składzie:
p. Renata Chwała,
p. Jarosław Chwała,
p. Monika Kurek,
p. Ewa Łukjaniec,
p. Renata Chwała (Winszewska)
oraz wszystkim, którzy pracowali
przy przygotowaniu i prowadzeniu
Finału.
Kwota zebrana przez Sztab Tychowo
podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy to:
24.820,71 zł + 110,32 euro, 16,91
dolarów, 9,11 funtów, 257 koron
islandzkich i 54,60 koron czeskich.
Magdalena Broda
Fot. Izabela Wesołowska
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ZMIANY W 2018 ROKU

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

Z dniem 1 stycznia wojewodowie
przejęli od marszałków województw
rozpatrywanie wniosków dot.
świadczeń rodzinnych (500+)
i świadczenia wychowawczego
w sytuacji, gdy dziecko lub jego
rodzic przebywa poza granicami
Polski.

W związku z tą zmianą Regionalne
Ośrodki Polityki Społecznej
przekazały wszystkie sprawy z tym
związane urzędom wojewódzkim.
Działalność rozpoczęła spółka
Wody Polskie. Przejmuje ona zadania
związane z utrzymaniem wód oraz
inwestycjami w gospodarce wodnej,
które do tej pory wykonywał
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
regionalne zarządy gospodarki
wodnej oraz marszałkowie
województw.
Spółka będzie wykonywać prawa
właścicielskie w stosunku do wód
publicznych stanowiących własność
Skarbu Państwa. 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, moim zdaniem,
spowodują podwyżkę tej kwoty
nawet do 40 groszy za metr
sześcienny. Parlament wprowadził
okres przejściowy powodujący, że
taryfy cenowe za dostawę wody oraz
odprowadzenie ścieków pozostaną
bez zmian w 2018 i 2019 roku.
Zmiany opłat możliwe będą dopiero
w 2020 roku.
Od 1 stycznia powstanie specjalna
e-usługa, za pomocą której każda
osoba posiadająca proﬁl zaufany
ePUAP albo kwaliﬁkowany podpis
elektroniczny będzie mogła dokonać
obowiązku meldunkowego.
Jest więc możliwe zameldowanie się
na pobyt czasowy z jednoczesnym
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wymeldowaniem z pobytu stałego,
a także zameldowanie się na pobyt
stały i jednoczesne wymeldowanie
z pobytu czasowego.
Uproszczone zostają zasady
nadawania numeru PESEL
obywatelom polskim. Numer PESEL
będzie nadawany z urzędu.
Powstał także Narodowy Fundusz
Ochrony Zabytków. Jest to
państwowy fundusz celowy, którego
dysponentem będzie minister kultury
i dziedzictwa narodowego.
Dochodami tego funduszu będą
administracyjne kary pieniężne oraz
nawiązki orzekane za przestępstwa
zniszczenia lub uszkodzenia zabytku.
Pieniądze te będą przeznaczone na
ratowanie zniszczonych lub
uszkodzonych zabytków.

Wprowadzono nowe zasady
rachunkowości budżetowej. Mają one
zastosowanie po raz pierwszy do
sprawozdań ﬁnansowych
sporządzonych za rok 2018.
Nastąpiły także liczne zmiany
w ﬁnansowaniu zadań oświatowych.
Po latach zamrożenia zmieniono
stawki wynagrodzenia zasadniczego
pracowników samorządowych.
Na mapie Polski pojawiło się osiem
nowych miast. Łagów, Radoszyce
oraz Wiślica (woj. świętokrzyskie),
Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie),
Otyń (woj. lubuskie), Chełmiec (woj.
małopolskie), Sanniki (woj.
mazowieckie) oraz Tułowice (woj.
opolskie). Powiększone zostaną
istniejące miasta: Ostrołęka, Konin,
Jarocin i Otmuchów.
Jerzy Kotlęga
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OKIEM BURMISTRZA

W

2017 roku udało się
zrealizować dwa duże
i zarazem skomplikowane
proceduralnie zadania inwestycyjne.
Mam tu na myśli przebudowy ulic
Mroczkiewicza i Kolejowej
w Tychowie.
Wykonaliśmy także gruntowne
naprawy odcinków dróg – „odnoga”
od ul. Parkowej oraz docinek drogi
prowadzący do Kolonii Dobrowo.
Wykonaliśmy także we współpracy
ZZDW drugi etap budowy chodnika
przy stacji benzynowej w Tychowie.
Osobiście mam także dużą
satysfakcję z wybudowania na
osiedlu Kochanowskiego placu
zabaw oraz siłowni zewnętrznej – to
osiedle ma w końcu swoją długo
wyczekiwaną „strefę zabawy
i relaksu”. Zadanie to obrazuje także
prawidłowy model współpracy
samorządu lokalnego ze
spółdzielniami mieszkaniowymi.
Przypominam, że Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Przytorze”
w Tychowie przekazała Gminie
Tychowo pod tą inwestycję grunt.
Zgodnie z planem zrealizowano także
dobudowy punktów oświetleniowych
w granicach miasta, chodzi mi

dokładnie o ulicę Parkową (I etap)
oraz Koszalińską. Te rozbudowy
prowadzone były w całości przez
G m i n ę Ty c h o w o . To m y
wyłanialiśmy wykonawcę
i nadzorowaliśmy przebieg budowy.
N i e s t e t y, n i e m a m y t a k i c h
możliwości w przypadku dobudowy
punktów oświetleniowych poza
miastem – tu zaplanowane przez
spółkę energetyczną dobudowy po
prostu idą „ślimaczym tempem”.
Mocno mnie to złości!
Równie mocno poirytowanych
oczekiwaniem mieszkańców, proszę
o jeszcze odrobinę cierpliwości.
Mam także dalsze plany w kwestii
dobudowy punktów świetlnych na
terenie miasta i gminy, które
chciałbym zrealizować w 2018 roku.
ok 2017 to także prężnie
i prawidłowo działające
placówki i instytucje
wchodzące w skład Miasta i Gminy
Tychowo. Sprawnie działający
żłobek, przedszkola i szkoły
podstawowe to powody do
zadowolenia!
Oferowaliśmy naszym mieszkańcom
duży wachlarz wydarzeń
kulturalnych, prężnie działały sekcje
artystyczne i koła zainteresowań
oraz kino przy GOK-u.
Biblioteka publiczna dbała o stały
wzrost czytelnictwa i organizowała
wiele czytelniczych wydarzeń.
GOPS oraz GOSiGK prawidłowo
wykonywały swoje zadania.

R

Bardzo ucieszył mnie fakt ożywionej
działalności stowarzyszeń, klubów
sportowych oraz instytucji
charytatywnych. W 2018 zapewne
będzie równie dobrze.

A co w 2018?

S

poglądając w niedaleką
przyszłość czyli rok 2018 już
widzę, że będzie dużo pracy.
Jednak dużo pracy dla nas
samorządowców i urzędników
oznacza, że zyskają mieszkańcy.
W chwili, gdy czytają Państwo ten
artykuł trwa wyłanianie wykonawców
na realizację dwóch inwestycji.
Są to: zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy ul. Akacjowej
oraz budowa ścieżki pieszorowerowej wraz z stacjami
rowerowymi wzdłuż ul. Dworcowej
w Tychowie. Ścieżka ta uzupełni
brakujący odcinek pomiędzy rondem,
a nowo wybudowanym odciekiem
wzdłuż ul. Kolejowej.
Lada moment ogłosimy również
przetarg na gruntowną przebudowę
drogi w miejscowości Bukówko.
Zakres tego zadania to nowa
nawierzchnia drogi, chodnik oraz
oświetlenie z centrum miejscowości
do drogi wojewódzkiej. Na tą
inwestycję są zabezpieczone
pieniądze w budżecie na 2018 r.
Czekamy na poprawę pogody
i ruszamy z budową świetlicy
w Trzebiszynie – wykonawcę
wyłoniliśmy w końcówce ubiegłego
roku.

PODSUMOWANIE KOŃCÓWKI ROKU 2017
Z końcem 2017 roku zakończyła się
trwająca od października ubiegłego
roku przebudowa ul. Kolejowej
w Tychowie.
Koszt inwestycji wyniósł 1.180.949 zł,
na jej realizację gmina pozyskała
doﬁnansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020
w wysokości 751.437 zł.
W ramach zadania kompleksowo
wymieniono nawierzchnię ulicy,
dobudowano punkty oświetleniowe,
a także wybudowano chodniki.
Również z końcem ubiegłego roku
oddano do użytku dwa nowe obiekty,
które posłużą do rozwijania
aktywności na świeżym powietrzu.
Budowa placu zabaw i siłowni ﬁtness
przy osiedlu na ul. J. Kochanowskiego
kosztowała ponad 88 tysięcy zł, gmina
pozyskała doﬁnansowanie
w wysokości 85 % z PO RYBY.
Na zdjęciach: ul. Kolejowa w Tychowie
R. Bosak-Szewczyk

W kolejce czeka budowa dużego
placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Tychowie oraz
budowa świetlicy w Bukówku.
Mam również dobrą perspektywę na
pozyskanie doﬁnasowania na remont
lokalu po byłym sklepie w Starym
Dębnie, który chcielibyśmy
zaadoptować na świetlicę.
Myślę, że rok 2018 będzie czasem
kiedy skończą się wieloletnie kłopoty
z zasięgiem sieci komórkowej
mieszkańców Dobrowa i okolic.
Takie optymistyczne przypuszczenie
wysuwam, ponieważ w chwili
obecnej operator oczekuje już tylko
na wydanie pozwolenia na budowę
wieży przekaźnikowej.
Rozpoczęliśmy także rozmowy
z ZZWD na temat budowy chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej
w miejscowości Sadkowo.
W kolejce czeka rewitalizacja parku
w Tychowie – przypominam, że na to
zadanie mamy już pozyskane
1,6 miliona złotych oraz Osiedlowe
Strefy Aktywności w ramach
rzędowego programu OSA 2018.
ie zapominam także o wielu
potrzebach w pozostałych
miejscowościach Gminy
Tychowo.
Możliwości ﬁnansowe jakie posiada
gmina wyraźnie pokazują, że musimy
ustawiać w „kolejkę” zadania na
które czekają mieszkańcy. Często
także o kolejności realizowanych
inwestycji czy zadań decyduje fakt
pojawienia się doﬁnansowań
unijnych.

N

Bywa tak, że potencjalne pieniądze
do pozyskania z programów unijnych
np. na drogę, chodnik, lampę, itp. są
nie wystarczające do tego, by
realizować wszystkie potrzeby
i oczekiwania. Poza tym, pozyskanie
funduszy to dopiero początek długiej
procedury, która ﬁnalnie prowadzi do
przysłowiowego „przecięcia wstęgi”.
zanowni Państwo, w pędzie
codziennego życia nie
zapominajmy także o tym, że
oprócz jakże pożądanego rozwoju,
planowaniu wielu kolejnych
inwestycji czy poprawy ogólnego
dobrostanu naszej gminy urzędnicy
i pracownicy samorządowi muszą
wykonywać jeszcze stałe zadania
z zakresu administracji samorządowej.
Na bieżąco i bez zbędnej zwłoki musi
pracować wiele wydziałów urzędu
i instytucje, które na co dzień Państwa
obsługują.
a koniec moja reﬂeksja po
3 latach pełnienia funkcji
Burmistrza Tychowa.
Czas szybko biegnie, a 3 lata kadencji
upłynęły mi jak trzy tygodnie.
Uważam, że dla Miasta i Gminy
Tychowo był to dobry czas. Osobiście
odczuwam dużą przyjemność oraz
satysfakcję ze współpracy z obecnym
zespołem pracowniczym
i samorządowym.
Ze spokojem i optymizmem patrzę
zatem w przyszłość.
Pozdrawiam!
Robert Falana
Burmistrz Tychowa

S

N

ŚLUBOWANIE RADNEGO
"Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”
- w dniu 28 grudnia br. podczas XLI
sesji Rady Miejskiej w Tychowie
uroczyste ślubowanie złożył nowy
Radny Rady Miejskiej - Krzysztof
Niemiec.

Krzysztof Niemiec zdobył mandat
radnego podczas wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w
Tychowie 17 grudnia br. w okręgu
wyborczym nr 12, w skład którego
wchodzą miejscowości: Bukówko,
Bukowo oraz Retowo.
Spośród trzech kandydatów zdobył
zdecydowaną większość głosów.
Gratulujemy!
R. Bosak-Szewczyk
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Grudzień w świetlicy w Kikowie Wigilia świetlicy w Trzebiszynie
16.12.2017 r. w naszej świetlicy
odbyła się Wigilia.
Na początku Sołtys Trzebiszyna
przywitał wszystkich zaproszonych
gości Burmistrza Pana Roberta
Falanę, Dyrektor Gok Panią Lucynę
Michalak, Pana Łukasza
Landowskiego, który sprezentował
dzieciom upominek w postaci
klocków Lego oraz mieszkańców.
Następnie dzieci wystąpiły
w teatrzyku bożonarodzeniowym.

6 grudnia 2017 r. wspólnie z dziećmi
ubieraliśmy choinkę.
14 grudnia robiliśmy pierniczki
i razem z kartkami z życzeniami
świątecznymi roznosiliśmy do
każdego mieszkańca.
29 grudnia zrobiliśmy dyskotekę
sylwestrową, podczas której nie
zabrakło tańca par na gazecie, tańca
wokół krzeseł i tańca z balonem.
Dyskotekę zakończyliśmy
składaniem sobie życzeń
Noworocznych.
Danuta Kowalczyk, opiekun świetlicy

Przedstawiły one związek ludzi
z aniołami, w jaki sposób działa
współpraca między nimi.
Aniołowie stróże dają nam narzędzia,
dzięki którym my ludzie możemy
zmieniać wszystko co się w około nas
dzieje. Dzieci spisały się na medal,
przedstawienie wszystkim bardzo się
podobało.
Po teatrzyku Burmistrz, Pani
Dyrektor oraz sołtys złożyli
wszystkim życzenia świąteczne.
Usiedliśmy do stołów, by napić się

Jasełka i Wigilia w świetlicy w Tychowie
21 grudnia 2017 r. odbyły się Jasełka
z kolędami w naszej świetlicy.
Po występie dzieci z panią opiekunką
świetlicy zaprosiły swoje rodziny na

Wigilię. W świetlicy zrobiło się
bardzo miło i świątecznie.
Iwona Oryl,
opiekun świetlicy

ciepłego barszczyku i skosztować
p y s z n y c h p i e r o g ó w. D z i e c i
częstowały się słodkościami.
Odwiedził nas również Mikołaj.
Dzieci powitały go bardzo głośno
i radośnie.
Mikołaj rozdał paczki wszystkim
dzieciom.
Wieczór upłynął nam radosnej
atmosferze zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia .
Ewelina Okuszko,
opiekun świetlicy

Jasełka w świetlicy w Słoninie

J

ak co roku w naszej świetlicy
w Słoninie odbyły się "Jasełka",
w których dzieci bardzo chętnie
biorą udział.
Zaszczycili nas swoją obecnością Pan
Burmistrz Robert Falana, Pani
Dyrektor GOK w Tychowie Lucyna
Michalak oraz rodzice, dziadkowie
i pozostali mieszkańcy naszej
miejscowości.
W tym roku również dzieci wraz
z opiekunem świetlicy podziękowali
osobom, które cały rok nas wspierały,
a byli to: Jadwiga Nowacka, Janina
Sikorska, Irena Derlecka, Danuta
Kawecka, Agata Ponikwia, Barbara
Szewczyk, Jadwiga Sikorska,
Państwo Anna i Józef Łaniucha,
Grażyna Strączewska oraz Sołtys
Grzegorz Sikorski z Radą Sołecką.

Po złożeniu sobie życzeń wszyscy
przeszliśmy na poczęstunek
wigilijny, czas upłynął w miłej
i sympatycznej atmosferze.

Była to okazja do wspólnego
spotkania.
Katarzyna Sikorska,
opiekun świetlicy

Szkolenie PIT
19 stycznia 2018 r. opiekunki świetlic Gminy Tychowo
zostały przeszkolone w zakresie umiejętności korzystania
z plików umożliwiających rozliczenie się drogą elektroniczną
z podatku w Urzędzie Skarbowym.
Szkolenie przeprowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego
w Białogardzie.
Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do świetlic,
gdzie można skorzystać z dostępu do komputerów oraz
internetu, a także porad opiekunek świetlic dotyczących
obsługi programu, tak aby drogą elektroniczną można było
rozliczyć się z podatku za 2017 r.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie.
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ŚWIĄTECZNE I ZIMOWE DEKORACJE ŚWIETLIC

W

świetlicach wiejskich
G m i n y Ty c h o w o
w okresie Świąt Bożego
Narodzenia nastał przepiękny nastrój
świąteczno – zimowy dzięki
znakomitym dekoracjom.
Panie świetliczanki wraz z dziećmi
wykonały wiele kolorowych ozdób,
które stroją świetlice.

Ś

Ś

Oprócz świątecznych ozdób
w pomieszczeniach pojawiło się
także mnóstwo zimowych dekoracji
w postaci śnieżynek, bałwanków, itp.
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK
w Tychowie
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Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

„Jak bezpiecznie spędzić ferie”

F

erie zimowe to przede
wszystkim czas wypoczynku
i zabawy. Nie można jednak
zapomnieć o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa.
Czwartego stycznia 2018 roku odbyły
się proﬁlaktyczne pogadanki pt.
„Bezpieczne ferie zimowe” dla klas
Szkoły Podstawowej I-III oraz od VVII, a także dla uczniów gimnazjum.
Spotkanie poprowadziły panie
funkcjonariusz st. sierż. Kinga
Plucińska- Gudełajska z Wydziału ds.
Prewencji Kryminalnej KPP Białogard
oraz pracownik Anna Szadecka
mł. asystent Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Białogardzie.
Głównym tematem spotkania było
szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na
bezpieczeństwo dzieci w trakcie ferii
zimowych.
Wizyta miała na celu uświadomienie

niebezpieczeństw z jakimi mogą mieć
do czynienia w czasie zabaw na śniegu
i lodzie. Prowadzące wykazały
dzieciom, jak bardzo niebezpieczne
jest zjeżdżanie na sankach
w okolicach, gdzie odbywa się ruch
pojazdów.
Przypomniały, że nie należy bez
nadzoru osób dorosłych brać udział
w kuligach i innych zimowych
zabawach oraz przestrzegły przed
wchodzeniem na zamarznięte
zbiorniki wodne.
Dzieci zostały poinformowane
o konieczności noszenia na odzieży
różnego rodzaju elementów
odblaskowych, które szczególnie
w okresie zimowym zwiększają
bezpieczeństwo pieszych na drodze.
Uczestnicy pogadanki chętnie dzielili
się z funkcjonariuszami policji swoimi
spostrzeżeniami i odpowiadali na
zadawane pytania.

Podczas spotkania panie
przypomniały dzieciom m.in. o tym,
jak można bezpiecznie spędzać czas
wolny oraz jak i kiedy korzystać
z numerów alarmowych.
Podczas pogadanki został poruszony
również temat dotyczący
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Uświadomiono uczniom rolę
ograniczonego zaufania, do tego, co
znajduje się w sieci.
Dzieci dowiedziały się co to jest
zjawisko cyberprzemocy oraz jakie są
konsekwencje tego typu działań
zarówno dla sprawców, jak i oﬁar.
Ponadto uczestnicy zostali
poinformowani o zagrożeniach
związanych z dopalaczami
i alkoholem, a także skutków ich
zażywania.
Wizyta miała na celu ostrzeżenie
i uświadomienie młodzieży, że
sięganie po dopalacze i alkohol to
droga donikąd.
Anna Gołuchowska

Zimowisko w Szkole Podstawowej

W

dniach 15-26.01.2018 r. w Szkole
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie odbyło się zimowisko.
Była to wspaniała okazja do spędzenia czasu
w atrakcyjny i interesujący sposób. Zajęcia trwały od
godziny 9.00 do 13.00. Nauczyciele zapewnili
uczestnikom wiele niespodzianek i atrakcji.
Do dyspozycji dzieci była doskonale wyposażona
świetlica szkolna, w której uczniowie m.in. odlewali
w gipsie, robili mydełka, tworzyli origami, pompony,
dekoracyjne ramki.
W sali gimnastycznej odbywały się zawody
sportowe, zabawy z piłką, gry w hokeja oraz wiele
innych ciekawych zajęć ruchowych. Dodatkowa sala
przeznaczona była do gier planszowych. Dzieci
rozgrywały turnieje. Świetnie się bawiły, nie
zapominały o zdrowej rywalizacji i poczuciu humoru.
Ferie minęły bardzo szybko, czas wracać do szkoły.

Wieczór gier
28 listopada ubiegłego roku
w Szkole Podstawowej w Tychowie
odbyły się międzyszkolne rozgrywki
w grze „League of Legends".
Drużyna składająca się z uczniów
Szkoły Podstawowej w Tychowie
w składzie: Oskar Chrybowicz, Filip
Sokołowski, Adam Zienkiewicz,
Jakub Sawosz, Natan Kołotiuk,
Dominik Smółka, Mateusz
Michalczuk, Bogdan Kuzyan
zmierzyła się z drużyną uczniów
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. J. Radomskiego w Tychowie.
Starsi uczniowie wystąpili w składzie:
Sebastian Szymański, Piotr Wetklo,
Piotr Matusiak, Krystian Pasiński,
Dawid Szwed. Gościnnie przybyli
również absolwenci Gimnazjum im
Jana Pawła II w Tychowie: Józef Voss,
Mikołaj Skibowski, Łukasz Sypek,
Patryk Gałan i Patryk Kołotiuk.
League of Legends to szybka gra,
która łączy w sobie elementy RTS
i RPG. Rozwija strategiczne myślenie,
szybki reﬂeks i współpracę z drużyną.
Dzięki wciąż rozszerzającej się liście
bohaterów, częstym aktualizacjom

i wielkim, rozwijającym się turniejom
League of Legends zapewnia radość
z gry graczom na różnym poziomie.
I tak było podczas naszych rozgrywek.
Wszyscy uczniowie wykazali się
szybkim reﬂeksem oraz logicznym
myśleniem. Na wysokim poziomie
zaprezentowali umiejętność
współpracy w grupie, a co
najważniejsze świetnie się bawili,
bardzo miło i bezpiecznie spędzili
swój wolny czas. Mogąc się nie tylko
zmierzyć i sprawdzić, ale również
wymienić się doświadczeniami,
umiejętnościami i porozmawiać
o zainteresowaniach, poszerzali
w swoją wiedzę.
Zwyciężyła drużyna młodzieży
ponadgimnazjalnej.
Międzyszkolne rozgrywki w grze
League of Legends zorganizowali:
nauczyciel – p. Wojciech Galiński oraz
uczniowie (w ramach szkolnego
projektu) Fabian Sienkiewicz
i Szymon Malinowski.
W. Galiński

D. Galińska, B. Grabarczyk, W. Szatkowski

PRAWA DZIECKA
W Szkole Podstawowej
w Tychowie, w listopadzie,
realizowane zostały treści z Praw
i Obowiązków Dziecka, poprzez:
pogadanki, plakaty, gazetki,
wystawy, konkursy.
Działania te miały na celu :
- poszerzenie wiedzy,
- uwrażliwienie na problematykę,
- zwiększenie motywacji do pracy
w tym obszarze,

WIZYTA

W

- wzbudzanie potrzeby dalszego
zdobywania wiedzy.
W konkursie plastycznym ,,Prawa
i obowiązki dziecka” wyróżnienia zdobyli:
- kl. I-III: Kamila Kaźmierczak,
Nikola Hertel, Ola Żuk, Milena Banaś,
Zosia Szyderska, Oliwia Jankowska;
- kl. IV-VI: Amelia Tobiasz, Maria
Galińska, Paweł Religa;
- kl. VII-3G: Wiktoria Tabaka.

W konkursie plastycznym ,,Prawa
i obowiązki dziecka” wyróżnienia
zdobyli:
-kl. I-III: Zosia Szyderska, Ala
Kucharska;
-kl. IV-VI: Maria Galińska;
-kl. VII-3G: Teresa Terka.
Hanna Białek

Gratulujemy!

KOSZALINIE

W listopadzie ubiegłego roku
uczniowie naszej szkoły, którzy
prowadzą radio węzeł byli
uczestnikami warsztatów radiowych
w Radiu Koszalin.
Na chwilę wcielili się też w role
dziennikarzy radiowych. Spróbowali
również swoich sił, nagrywając
w profesjonalnym studiu audycję.
Uczyli się robić przejścia, wstawiać
podkłady muzyczne.
Program wycieczki obejmował wizytę
w Newsroomie, studiach nagraniowych
i emisyjnych, pomieszczeniach
reżyserskich oraz Studiu Nagraniowo –
Koncertowym im. Czesława Niemena.
Na pamiątkę tego niezapomnianego
spotkania z radiowcami otrzymaliśmy
drobne upominki.
To był naprawdę niezwykły, pełen

wrażeń dzień, dlatego na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
pracownikom Radia Koszalin, panu

Andrzejowi Walaskowi za
oprowadzenie nas i udzielenie
cennych wskazówek.

W. Galiński
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Z życia Biblioteki Publicznej w Tychowie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY TYCHOWO

Książkowe ferie w Bibliotece Publicznej
Ferie zimowe to czas odpoczynku. Jednak podczas ich
trwania wiele dzieci pozostaje w domu, dlatego różne
placówki przygotowują w tym czasie mnóstwo atrakcji
dla dzieci i młodzieży.
W Bibliotece Publicznej zorganizowano w tym roku
cykl zajęć pt.: ,, Książkowe ferie''. Zaplanowano wiele
ciekawych zajęć. ,,Gościem honorowym'' każdego
spotkania była oczywiście książka, nawiązująca
tematyką do zajęć.
Podczas ferii dzieci wcieliły się w rolę poszukiwaczy.
Musiały odnaleźć ukryty w Bibliotece skarb,
napotykając po drodze na różne zadania do wykonania.
Jedne z zajęć przeznaczono na wykonanie ozdób z masy
papierowej.
Było to nowe doświadczenie dla małych uczestników,
gdyż wcześniej nigdy nie tworzyli w tego rodzaju
materiale. Czytaliśmy również baśnie i książki
przygodowe oraz graliśmy w gry planszowe i słowne.
Artykuł i zdjęcia: Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk
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www.biblioteka.tychowo.pl

Już po raz 58 raz odbywa się Turniej Halowy im.
Stanisława Figasa w piłkę nożną. W tym roku
Gminę Tychowo reprezentują chłopcy rocznika
2007 i młodsi. Nasza drużyna grając w grupie
z zespołami: Pomorzanin Sławoborze, Sokół
Karlino, mina Tychowo, Rasel Dygowo
wywalczyła awans do półﬁnału .
W drodze do ﬁnału w dniu 21.01.2018 r. zagramy
z zespołami: Gwardia I SP 18 Koszalin, Gwardia II
Koszalin, Byki Słupsk.
Życzymy powodzenia, więcej informacji
w kolejnym wydaniu Tychowskich Wieści.
Skład drużyny: Szerzeń Kamil, Sukiennik Adam,
Wąsowski Dominik, Gałan Marek, Malinowski
Szymon, Sawosz Maksymilian, Żerdziński Jakub,
Więckowski Kacper, Pietrzak Krystian, Woźny
Dominik. Trener - Dudka Tomasz.
Robert Radziuk

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Podziękowania

W dniu 20 grudnia 2017 roku Pracownicy
socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tychowie mieli przyjemność
wręczyć kilkanaście paczek z żywnością
i środkami czystości.
Paczki traﬁły do osób i rodzin z terenu naszej
gminy, które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej.
Akcja zbiórka żywności i środków czystości
dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących
prowadzona jest od kilku lat przez
Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie oraz
Gminne Przedszkole ,,Dębowa Chatka"
w Tychowie.
Składamy serdeczne podziękowania dla
Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie oraz Pracownikom Gminnego
Przedszkola za zaangażowanie i bezinteresowną
pomoc.
Podziękowania kierujemy do Pani Donaty
Kłosowskiej - Babińskiej i Pani Kingi
Kowalskiej, a także do Pani Genowefy
Kuczmera - Dyrektora Przedszkola, które
przyczyniły się do powstania tej akcji.

Szczególne podziękowania kieruję do
Członków Koła Łowieckiego ,,Czajka"
z Tychowa za coroczne wsparcie tej
szlachetnej inicjatywy.
Państwu Beacie i Wiesławowi Ostrysz
DZIĘKUJEMY w imieniu obdarowanej
rodziny za nieodpłatne przekazanie
telewizora.
PODZIĘKOWANIA kierujemy również do
Pani Anny Gołuchowskiej i Pani Justyny
Wesołowskiej za bezinteresowną pomoc
i wsparcie wybranej przez siebie rodziny.
PRAGNIEMY SERDECZNIE
PODZIĘKOWAĆ
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM,
KTÓRYCH OTWARTE SERCA
I CHĘĆ CZYNIENIA DOBRA
SĄ NIEOCENIONE
W NIESIENIU POMOCY NASZYM
PODOPIECZNYM.
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY!
Kierownik, Pracownicy i Podopieczni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychowie
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Pani Broniłsawie Płatkowskiej
z okazji 90 urodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności i samych
pięknych dni w życiu.

Podziękowania

Dziękujemy serdecznie
Panu Józefowi Grabarczykowi, Radnemu Rady Miejskiej w Tychowie
za wsparcie nansowe imprezy w świetlicy w Tychowie:
Jasełek połączonych ze spotkaniem wigilijnym.

***

Dziękuję wszystkim mieszkańcom
wsi Zaspy Wielkie,
za pomoc przy przygotowywaniu dekoracji
świątecznych na kiermasz oraz wszystkim
tym, którzy zawsze służą pomocą .
Sołtys Katarzyna Rudnik

Z wyrazami szacunku
Kierownik i Pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie

***

KOMUNIKAT
W związku z tym, że mieszkańcy gminy Tychowo monitują o oczyszczanie
i meliorowanie terenów, bo występują podtopienia
informujemy, że
wszystkie przepusty, rury drenarskie o średnicy do 60 cm
zgodnie z art.77 ust. 1 Prawa wodnego są urządzeniami melioracji
szczegółowej do utrzymania przez zainteresowanych właścicieli
zmeliorowanych gruntów lub do spółki wodnej, jeżeli urządzenie to
jest objęte działalnością spółki wodnej.
Art.77 ust. 2 Prawa wodnego stanowi, że jeżeli obowiązek, o którym mowa
powyżej, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego (Starosta) ustala, w drodze decyzji,
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu,
szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.
Gmina Tychowo nie jest organem właściwym do wydawania
pozwolenia wodnoprawnego i nie posiada statutowego organu spółki wodnej.

Serdecznie dziękujemy
Pani Sołtys Kikowa Grażynie Gurgacz
za zakup choinki, ozdób świątecznych,
piłek i artykułów papierniczych
do świetlicy w Kikowie.
Radzie Sołeckiej Kikowa: Elżbiecie
Wojcieszek, Joannie Turaj, Piotrowi
Rakowskiemu za zakup gier na świetlicę.
Dziękujemy również za pomoc
w przygotowaniu Mikołajek: Alinie
Młynarskiej, Joannie Turaj, Marzenie
Rakowskiej, Krzysztofowi Starzyńskiemu.
L. Michalak – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie,
Danuta Kowalczyk – opiekunka świetlicy
oraz wdzięczne dzieci.

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie,
Iwona Oryl – opiekunka świetlicy w Tychowie oraz wdzięczne dzieci.

***

Bardzo dziękuję Panu Januszowi Woźnicy oraz Pani Teresie Jakimiuk
za okazane zaangażowanie i wsparcie.
Słowa podziękowania za upieczenie ciast, pomoc w przygotowaniu dań wigilijnych
oraz w dekorowaniu mieszkania kieruję do Joanny, Alicji i Grzegorza Zając,
Agnieszki i Barbary Owsianej, Grzegorza Labuda, Damiana i Oliwi Grzegolec,
Izabeli Banaś, Dominika Smółki, Justyny Kubiec, Angeliki Jackiewicz
i Malwiny Łasocha. To dzięki Waszej pomocy mogliśmy zorganizować Wigilię
i obdarować dzieci i młodzież paczkami.
Sołtys Bogumiła Szczęsnowicz

***

Stowarzyszenie Rozwoju „RAZEM”
składa serdeczne podziękowania właścicielom rmy „Perfect Green”
za okazywaną życzliwość i przyjazną dłoń, która nas wspierała w pracy
podejmowanej dla dobra dzieci.
Dochód uzyskany ze sprzedaży przekazanych przez Państwa pięknych drzewek
świątecznych umożliwi nam kontynuowanie projektów prowadzonych na rzecz
lokalnej społeczności. Wyrażając swoją wdzięczność za dobre serce i bezinteresowną
pomoc życzymy powodzenia, sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanych przez
Państwa przedsięwzięć.

J. Kapuściński, Kierownik NBŚ w Urzędzie Miejskim w Tychowie

Podaruj 1% swego podatku za rok rozliczeniowy 2017 na rzecz osób niepełnosprawnych.
Marzymy o tym, byśmy mogli kontynuować działalność „Mini świetlicy dziennego wsparcia"
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminyTychowo, by wspierać poprzez
dodatkową rehabilitację osoby niepełnosprawne ruchowo.

KRS:0000163423
Pomagamy gratisowo w wypełnianiu i przesyłaniu rozliczeń
do Urzędów Skarbowych poprzez e-deklarację.
Zainteresowanych proszę o kontakt:
telefoniczny: 94 311 52 54 lub 608 217 898 lub email: amicus1@o2.pl
Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wsparcie!
z poważaniem, Zoﬁa Jarzębska

OSP OSÓWKO
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Tlenek węgla jest bezbarwnym
i bezwonnym silnie trującym gazem.
Dostaje się do organizmu przez układ
oddechowy, a następnie jest wchłaniany
do krwiobiegu. Uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzenie tlenu we
krwi i powoduje uszkodzenia mózgu
oraz innych narządów.
Jeżeli używasz węgla i drewna, dokonuj
okresowych przeglądów nie rzadziej niż
raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu
ziemnego czy oleju opałowego - nie
rzadziej niż raz na pół roku.
Zarządca budynku lub właściciel ma
obowiązek m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz
w roku.

J
?
ból głowy,
ogólne zmęczenie,
duszności,
trudności z oddychaniem, oddech
przyspieszony, nieregularny,
ź senność,
ź nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje
zaczadzony, a także zaburzenia orientacji
i zdolności oceny zagrożenia powodują
że jest on całkowicie bierny (nie ucieka
z miejsca nagromadzenia się trucizny),
traci przytomność i - jeśli nikt nie
przyjdzie mu z pomocą - umiera.
ź
ź
ź
ź

999
998
112
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Należy zapewnić mu dopływ świeżego
powietrza:
ź natychmiast otwórz okna i drzwi, by
z pomieszczenia usunąć truciznę,
ź jak najszybciej wynieś go na świeże
powietrze,
ź rozluźnij ubrania - rozepnij pasek, guziki,
ale nie rozbieraj go, gdyż nie można
doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze
zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie
przystąp do wykonania sztucznego
oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze:
pogotowie ratunkowe - tel. 999,
straż pożarną - tel. 998 lub 112.
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Przekaż 1% swojego podatku na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówku.
Wypełnij jedną dodatkową rubrykę w swoim zeznaniu
podatkowym. Nic nie stracisz, a Nasza jednostka
może zyskać tak wiele. Dzięki Waszej pomocy
w zeszłym roku z 1% podatku otrzymaliśmy 792 zł
(pieniądze zostały zagospodarowane na zakup
niezbędnego sprzętu). Bardzo dziękujemy!

KRS:0000116212
Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku
Osówko 26A, 78-220 Tychowo

Jesteśmy pewni, że i w tym roku będziemy
mogli na Was liczyć.

OSP TYCHOWO
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Tychowo,
Sympatycy i Przyjaciele OSP w Tychowie!
W imieniu tychowskich strażaków, zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie 1% podatku
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie.
Zebrane środki ﬁnansowe pozwolą nam na zakup nowego sprzętu
i usprawniającego nasze działanie wyposażenia.
W zeszłym roku, dzięki Wam, otrzymaliśmy wsparcie
w wysokości 1849,32 zł.

ź zapewnić prawidłową wentylację
pomieszczeń,

1% dla OSP Tychowo to inwestycja we własne bezpieczeństwo.

ź stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
ź nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
ź z pomocą fachowców dokonuj
okresowych przeglądów komina,
urządzeń grzewczych i instalacji
wentylacyjnej,
ź nie spalaj niczego w zamkniętych
pomieszczeniach, jeśli nie są
wentylowane,
ź zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części
domu, w której sypia twoja rodzina. To
bardzo skuteczne urządzenia, które
niejedno życie już uratowały.
Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność
tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek
tlenku węgla są także urządzenia
wykrywające jednocześnie tlenek węgla
i inne groźne substancje.

ul. Bobolicka 17,78-220 Tychowo
Redakcja:
Urząd Miejski w Tychowie, pok. 21
tel.: 94 31 60 253
email: wiesci@tychowo.pl

KRS:0000561344
Cel szczegółowy: Zbigniew Cabaj
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a jako cel szczegółowy wskazać
Ochotnicza Straż Pożarna
w Tychowie,
ul. Bobolicka 17 78-220 Tychowo
pow. białogardzki
woj. zachodniopomorskie.

Wydawca: Gmina Tychowo

Przekaż mi swój 1% podatku
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Tychowskie Wieści

Zbigniew Cabaj
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Informacja
Materiały do kolejnego wydania
„Tychowskich Wieści” przyjmujemy
do 19 lutego 2018 r.

