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BURMISTRZ TYCHOWA PODPISAŁ UMOWY
NA KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE TYCHOWO
10 kwietnia 2018 r. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie Burmistrz
Robert Falana podpisał umowę
z przedstawicielem ﬁrmy „Zielony
Ogród” Jarosławem Wilczyńskim
z Białogardu.
Umowa dotyczy opracowania
Programu Funkcjonalno Użytkowego
na Budowę Parku Miejskiego
w Tychowie. Inwestycja uzyskała 85%
doﬁnansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Wartość projektu: 1.628.475,14 zł.
18 kwietnia br. podpisano dwie
umowy na wykonanie nowych
inwestycji w Gminie Tychowo.

Pierwszą umowę Burmistrz Tychowa
wraz ze Skarbnikiem Gminy Leokadią
Sas podpisał z przedstawicielem ﬁrmy
LUPLE S.C. Mariusz Telus, Piotr
Paradowski ze Szczecina.
Jest to umowa na budowę placu
zabaw przy Szkole Podstawowej
w Tychowie. Wartość projektu:
117.333,66 zł. Na realizację tego
zadania Gmina Tychowo pozyskała
doﬁnansowanie w wysokości 63,63%
z PROW 2014-2020.
Druga umowa dotyczy „Zakupu
i instalacji bezobsługowej
wypożyczalni rowerów miejskich”.
Uroczystego podpisania umowy
z przedstawicielem wykonawcy, ﬁrmą
Nextbike Polska S.A. z Warszawy,

dokonał Burmistrz Tychowa Robert
Falana oraz Skarbnik Leokadia Sas.
Zadanie jest II częścią projektu pn:
„Budowa drogi pieszo - rowerowej
z centrum miejscowości Tychowo od
skrzyżowania z ul. Białogardzką
wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej
prowadzącej do dworca kolejowego
i nosi nazwę "Zakup i instalacja
bezobsługowej wypożyczalni rowerów
miejskich”.
Planowany, łączny koszt inwestycji to:
1.023.159 zł. Doﬁnansowanie
w kwocie 816.135,78 zł Gmina
Tychowo pozyskała w ramach ZIT
z RPO Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
RBS
Podpisanie umowy na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie
w dniu 18.04.2018 r. Na zdjęciu (od lewej): Leokadia Sas Skarbnik Gminy, Robert
Falana Burmistrz Tychowa oraz przedstawiciel ﬁrmy LUPLE S.C. Mariusz Telus, Piotr
Paradowski ze Szczecina.

Podpisanie umowy na „Zakup i instalację bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich” w dn. 18.04.2018 r. Na zdjęciu (od lewej):
Leokadia Sas Skarbnik Gminy, Robert Falana Burmistrz Tychowa oraz pełnomocnik ﬁrmy „Nextbike Polska S.A.” z Warszawy.

ŚWIĘTA MAJOWE – 1,2 oraz 3 MAJA
Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:

2 maja - Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

1 maja - Międzynarodowe
Święto Pracy
Międzynarodowe Święto Pracy to
święto obchodzone corocznie 1 maja
dla upamiętnienia i uznania osiągnięć
ludzi pracujących. W Polsce ten dzień
jest świętem państwowym ustawowo
wolnym od pracy.
1 maja przypada również 14 rocznica
przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej.

Główną rolą obchodzonego w Polsce
2 maja Dnia Flagi Państwowej
Rzeczypospolitej Polskiej jest
popularyzowanie wiedzy o polskiej
tożsamości i symbolach narodowych.
Barwy widniejące na ﬂadze są jednym
z ważniejszych elementów tożsamości
narodowej.
Kolory ﬂagi Polskiej towarzyszą
nierozerwalnie dziejom historycznym
naszego narodu: czerwień –
symbolizuje przelaną krew w walce
w obronie kraju, biel – symbolizuje
wartości duchowe, czystość
i niepokalanie. Te przyjęte przez sejm
barwy rozpowszechniły się bardzo
szybko i towarzyszą Polakom we
wszystkich ważnych wydarzeniach.
WYWIEŚMY WIĘC FLAGI !!!

Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja 2018 r. mija 227 rocznica
uchwalenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Była pierwszą spisaną konstytucją w
nowożytnej Europie, drugą na świecie
po amerykańskiej.
Już w dwa dni po uchwaleniu
Konstytucji przez Sejm Wielki (17881792) dzień 3 maja uznano za święto
narodowe, które później z powodu
niewoli kraju zostało na długi czas
zawieszone. Przywrócono je po
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
W 1951 roku święto zostało oﬁcjalnie
zniesione.
Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest
oﬁcjalnym świętem państwowym
w Polsce i dniem wolnym od pracy.

Podpisanie umowy na opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego na Budowę
Parku Miejskiego w Tychowie w dniu 10.04.2018 r. Na zdjęciu (od lewej): Jan
Kapuściński kierownik referatu NBŚ, Robert Falana Burmistrz Tychowa oraz
przedstawiciele ﬁrmy „Zielony Ogród” z Białogardu

ZAPRASZAMY DO
URZĘDU MIEJSKIEGO
W TYCHOWIE
UL. BOBOLICKA 17

15.05.2018
GODZ. 14:00
NA SPOTKANIE
INFORMACYJNE
NA TEMAT PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE
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KUMULACJA W SZKOLE

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

W wyniku wprowadzonej reformy
edukacji rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych w 2019 roku
obejmie skumulowane roczniki, czyli
dzieci urodzone w latach 2003-2005.

Nie pomoże dzisiaj chowanie głowy
w piasek i udawanie, że nie ma problemu.
Problem jest i dotyczy 720 tysięcy dzieci
z roczników 2003, 2004 i częściowo 2005,
czyli obecnych uczennic i uczniów klas
siódmych oraz drugich gimnazjalnych.
Te dzieci są i tak najbardziej
„doświadczone” przez reformę edukacji.
Siódmoklasiści poszli na pierwszy ogień.
Ten rocznik obejmuje wdrażanie nowej
podstawy programowej niedostosowanej do
tego, czego uczyli się wcześniej w szkole.
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że
i poprzednia podstawa programowa nie
była idealna - zwłaszcza w podejściu do
nauki pamięciowej i przeładowaniem
materiału.

Rodzice siódmoklasistów skarżą się na
zwiększony wymiar godzin oraz na próby
„upchnięcia” treści z trzech lat gimnazjum
w dwa lata podstawówki. Nauczyciele
pędzą z materiałem, zadają więcej niż
poprzednio prac domowych. W nie łatwej
sytuacji jest również ostatni rocznik
gimnazjalistów. Wygaszane gimnazja
borykają się z odpływem nauczycieli.
W szkole wszystko zaczyna być
dostosowywane do siedmiolatków,
a problemy nastolatków schodzą na dalszy
plan.
Oba te roczniki mają w perspektywie
rekrutację do szkół średnich.Przeczuwają,
że będzie im trudno dostać się do
wymarzonej szkoły. Nie z własnej winy

zostali uczestnikami tego procesu i trudno
im tę sytuację zrozumieć.
Ministerstwo edukacji twierdzi, że nie
będzie problemu, ponieważ w systemie
będzie więcej miejsc w szkołach niż
uczniów, o około 55 tysięcy. Każdy uczeń
ma mieć zapewnione miejsce w wybranej
przez siebie szkole. O wystarczającą
liczbę miejsc w liceach i o ich
przygotowanie musi zatroszczyć się
samorząd. Niektóre samorządy
opublikowały już wstępne plany. Wynika
z nich, że w części szkół średnich
młodzież będzie uczyła się na dwie
zmiany. Niektóre z klas zostaną
przeniesione także do innych budynków.

Kumulacja roczników stanie się
faktem w 2019 roku. Rekrutacja do szkół
średnich będzie niewątpliwie ważnym
testem obecnej reformy edukacji,
rywalizować będą ze sobą absolwenci
trzecich klas gimnazjum i klas ósmych
podstawówki. Liczba kandydatów będzie
większa niż zwykle. Czy miejsc
w szkołach też przybędzie?
Czy młodzieży zaoferuje się
wystarczającą liczbę proﬁli nauczania?
Za nieco ponad rok poznamy odpowiedzi
na te pytania.
Jerzy Kotlęga

II Rowerowy Rajd Papieski
14 kwietnia 2018 roku odbyła się
druga edycja Rowerowego Rajdu
Papieskiego w Tychowie.
Tego dnia rowerzyści zebrali się przy
Stadionie Miejskim, gdzie odbyła się
rejestracja. Po rejestracji Burmistrz
Tychowa Robert Falana przywitał
wszystkich uczestników Rajdu.
Następnie Ksiądz Proboszcz Paraﬁi
Tychowo – Andrzej Sołtys uroczyście
poświęcił rowery.
W tym roku trasa przebiegała lasami
naszej Gminy, dlatego też przed
startem, kilka słów o zasadach

bezpieczeństwa powiedziała Pani
Katarzyna Marcinkowska,
reprezentująca Nadleśnictwo Tychowo.
Po części oﬁcjalnej wszyscy
wyruszyli w trasę. Peleton rowerzystów
prowadzili: Burmistrz Robert Falana
oraz Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński z rodzinami.
Miejscem docelowym były przepiękne
stawy paciorkowe w okolicy Tyczewa,
przy których każdy mógł zaczerpnąć
chwili oddechu, skosztować drobnego
poczęstunku, a przede wszystkim
korzystać z pięknych widoków

otaczającej natury. Pani Marcinkowska
wcielając się w rolę przewodnika
opowiedziała, jak powstały stawy
paciorkowe i czemu służą, jakie rośliny
i zwierzęta tam występują.
Po krótkim przystanku rowerowym
i spacerze uczestnicy udali się w drogę
powrotną na Stadion Miejski, gdzie na
wszystkich czekały gorące kiełbaski
z grilla.
Na zakończenie najmłodsi rowerzyści
otrzymali upominki ufundowane przez
Nadleśnictwo Tychowo.

W tym roku w Rajdzie udział wzięły
aż 63 osoby, co świadczy jak licznie
mieszkańcy Gminy korzystają
z aktywnego trybu życia i wspólnie
spędzają czas.
Rajd odbywa się cyklicznie w kwietniu,
aby uczcić pamięć Jana Pawła II, który
spędzał czas aktywnie, zawsze
z młodzieżą i dziećmi.
Dziękujemy za współorganizację
Rajdu: Gminnej Komisji Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pracownikom

Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie, Gminnego Ośrodka
Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie, Nadleśnictwu Tychowo
oraz Pani Marii Miłkowskiej.
Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę Księdza Proboszcza Andrzeja
Sołtysa, który poświęcił rowery
uczestników Rajdu.
Do zobaczenia za rok na trasie!
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska, Maciej
Rutkowski
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73 Rocznica „Marszu Śmierci” w Modrolesie
21 kwietnia 2018 r. w Podborsku
i Modrolesie odbyły się uroczystości
z okazji 73 rocznicy Marszu Śmierci.
Organizatorami byli: Gmina Tychowo,
BSMH "Perun”, Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni
goście, m.in.: Senator RP Grażyna Anna
Sztark, Starosta Powiatu Białogardzkiego
Tomasz Hynda wraz z Przewodniczącym
Rady Powiatu Białogardzkiego Henrykiem
Budzyła, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Paweł Kowalski
z wiceprzewodniczącym Zdzisławem

Polkiem oraz radnymi miejskimi, Jacek
Rudziński Zastępca Burmistrza Tychowa,
Piotr Woś - Zastępca Burmistrza Karlina,
Lucyna Michalak – Dyrektor Ośrodka
Kultury w Tychowie, Jerzy Boczkowski –
przewodniczący Rady Kultury
w Tychowie, Józef Grabarczyk – Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tychowie, Andrzej Kozłowski Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Tychowie, Beata Ostrysz - Zastępca
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Tychowie, Dariusz Michalak - Zastępca
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Bobolicach, Danuta Ponikwia i Krystyna

Otto - Koło Kombatantów w Tychowie,
kombatanci: kpt. w st. spoczynku Edward
Mucha, ppor w st. spoczynku Alfred Łąpiś oraz
przedstawiciele służb mundurowych: kpt. Robert
Galicki oraz Zastępca dyr. Kpt. Marek
Dankowski – Areszt Śledczy w Dobrowie, bryg.
mgr inż. Jacek Szpuntowicz - Komendant
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie, płk Mariusz Janikowski
Dowódca 8 Koszalińskiego Pułku
Przeciwlotniczego, przedstawiciele Wojska
Polskiego, Policji, MOW w Podborsku, Lasów
Państwowych oraz członkowie BSMH
„PERUN”.
Na uroczystości obecni byli krewni oraz
Małgorzata Autuchiewicz wnuczka polskiego
pilota dywizjonu 305 - jeńca Stalagu Luft IV
Jana Mikszo. Obecny był również Zygmunt
Wujek –autor pomnika w Modrolesie.
Wśród obecnych na uroczystościach byli także
uczniowie ze szkół i placówek oświatowych
działających na terenie Gminy Tychowo – ze
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie, Szkoły Podstawowej w Dobrowie,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J.
Radomskiego w Tychowie oraz przedstawiciele
grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń.
W Podborsku tuż przy pomniku przed
dworcem PKP, upamiętniającym transporty
jeńców podczas II wojny światowej, odbyły się
uroczystości z okazji 73 Rocznicy Ewakuacji
Obozu STALAG LUFT IV GROB TYCHOW.
Przybyłych powitał Burmistrz Tychowa Robert
Falana. Paweł Urbaniak z Bałtyckiego
Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun
przybliżył rys historyczny o kolejowych
transportach jeńców podczas II wojny
światowej. Pod pomnikiem upamiętniającym
transporty jeńców złożono kwiaty i zapalono
znicze. Następnie wszyscy udali się w Marsz
Pamięci historyczną trasą prowadzącą do obozu
jenieckiego. Przy asyście wojska i orkiestry
wojskowej maszerujący dotarli do Modrolasu.
Przy pomniku na terenie dawnego obozu
jenieckiego odbyła się główna część uroczystości.
Obchody rozpoczęły się meldunkiem
złożonym przez Dowódcę Garnizonu Ppłk
Dariusza Bednarczyka, następnie zgodnie
z ceremoniałem wojskowym orkiestra
wojskowa odegrała Pieśń Reprezentacyjną
Wojska Polskiego.
Uroczystość poprowadził Prezes Bałtyckiego
Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun
Zbigniew Izraelski. Na wstępie Burmistrz
Tychowa Robert Falana powitał zaproszonych
gości i przedstawił historię obozu, następnie
odbył się apel poległych zakończony salwą
honorową. Na zakończenie uroczystości złożono
pod pomnikiem wieńce i zapalono znicze.
Z Modrolasu udano się do Podborska, gdzie
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
otworzyło oraz udostępniło do zwiedzania
bunkry Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.
Na zakończenie wszyscy biorący udział
w uroczystościach zostali poczęstowani
grochówką.
Składamy ogromne podziękowania Prezesowi
Zbigniewowi Izraelskiemu i Pawłowi
Urbaniakowi z BSMH Perun, którzy
przygotowali merytorycznie całą uroczystość
w Podborsku i Modrolesie. Dziękujemy
Dyrektorowi Pawłowi Pawłowskiemu
z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie za
współpracę i organizację konferencji popularnonaukowej oraz wystawy w Muzeum Obrony
Przeciwlotniczej w Koszalinie nt. historii
i funkcjonowania Stalagu Luft IV.
Podziękowania składamy również Dyrektorowi
Muzeum Oręża Polskiemu w Kołobrzegu
Aleksandrowi Ostaszowi za możliwość
zakończenia uroczystości na terenie Muzeum
Zimnej Wojny w Podborsku.
Dziękujemy za obecność asyście wojskowej,
reprezentacji z 8 Koszalińskiego Pułku
Przeciwlotniczego oraz orkiestrze wojskowej
z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. R.
Traugutta w Koszalinie, pocztom sztandarowym
oraz wszystkim, którzy pomagali
w przygotowaniu uroczystości.
M. Broda
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Wyniki konkursu pt. „Marzanno Ty nasza!"
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie dla świetlic wiejskich

K

onkurs na najpiękniejszą
Marzannę cieszy się dużym
powodzeniem od kilku lat.
To bardzo dobrze, że Panie opiekunki
świetlic tak chętnie włączają się
w kultywowanie tradycji i zwyczajów
ludowych.
Uczmy dzieci i młodzież naszych
polskich zwyczajów, pomagajmy im
rozwijać umiejętności spędzać czas
kreatywnie. Wspólna praca przy
wykonywaniu Marzanny może dać
wiele radości.
20 marca 2018 r. po dokonaniu
przeglądu i oceny prac konkursowych
komisja w składzie: Izabela

Wesołowska, Agnieszka Lichota
i Wiktor Rakoczy, postanowiła
przyznać następujące nagrody:
I miejsce - świetlica w Sadkowie
II miejsce – świetlica w Kikowie
III miejsce - świetlica w Borzysławiu
Wyróżnienie – świetlica w Warninie
Wyróżnienie – świetlica w Osówku.
Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za
ufundowanie nagród.
L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie

O

P

S

K

W

B

I miejsce - świetlica w:
Dobrowie, Pobądzu, Sadkowie,
Słoninie
II miejsce – świetlica w:
Kikowie, Osówku, Smęcinie
III miejsce - świetlica w:
Kowalkach, Warninie
L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie

12.05.2017 r. - godz. 16.00
13.05.2017 r. - godz. 16.00

12.05.2017 r. - godz. 18.30
13.05.2017 r. - godz. 18.30

12-letni Luis czuje się samotny. Nie ma żadnych
przyjaciół, a jego ojciec – ufolog Armin – całe noce
spędza przy teleskopie, szukając śladów życia
w kosmosie. Na domiar złego, dyrektor ze szkoły
Luisa chce wysłać chłopca do internatu poza miastem.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy na
podwórku Luisa rozbija się UFO, pilotowane przez trójkę wesołych kosmitów.
Chłopiec szybko zaprzyjaźnia się z obcymi i ukrywa ich przed swoim tatą, który
jest przekonany, że kosmici są niebezpieczni. Próbując pomóc ufoludkom
w powrocie na macierzystą planetę, Luis sam nabiera ochoty na wielką
kosmiczną podróż. [opis dystrybutora kino]

Film od lat 16

Nowy ﬁlm wytwórni Blumhouse,
odpowiedzialnej za sukcesy ﬁlmów „Split”,
„Uciekaj!” oraz przerażającej serii
„Naznaczony” i „Paranormal Activity”.
Lucy Hale (”Słodkie kłamstewka”) i Tyler
Posey („Teen Wolf: Nastoletni wilkołak”)
w horrorze , w którym zwykła popularna
gra „Prawda czy wyzwanie” zmienia się
w śmiertelne zagrożenie, kiedy ktoś - lub
coś - karze tych, którzy skłamią... [opis
dystrybutora kino]

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy13 zł, rodzinny 13 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 11 zł za każde dziecko
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem. Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl
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Prawda czy wyzwanie

Luis i obcy

zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie dla świetlic wiejskich
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KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA

Wyniki konkursu
pt. „Dekoracje wiosenne!"
iosna przyszła do nas późno
w
t y m
r o k u .
W świetlicach wiejskich
dekoracje o tematyce wiosennej były
alternatywą dla aury na zewnątrz.
Dekoracje wykonane przez dzieci
i panie opiekunki świetlic uczyniły
pomieszczenia kolorowymi i wniosły
wiosenny nastrój. Dziękujemy bardzo
za tak piękne ozdoby, wykonane
samodzielnie w czasie zajęć
w świetlicach.
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23 marca 2018 r. po dokonaniu przeglądu i
oceny prac plastycznych nadesłanych na
konkurs komisja w składzie: Izabela
Wesołowska, Wiktor Rakoczy i Agnieszka
Lichota, postanowiła przyznać nagrody
w następujących kategoriach według
określonych kryteriów zawartych
w regulaminie:
Przedszkole
I miejsce - Kinga Malcherek - świetlica Pobądz
II miejsce - Hanna Cacko - świetlica
Borzysław
III miejsce - Julia Starzyńska - świetlica
Kikowo
Wyróżnienie: Laura Ristau - świetlica
Borzysław
Wyróżnienie: Martyna Jaworska - świetlica
Kowalki oraz Alicja Zaranek - świetlica
Sadkowo
Uczniowie klas I-III
I miejsce- Wiktor Hertel- świetlica Pobądz
II miejsce- Nikola Hertel - świetlica Pobądz
III miejsce - Wiktoria Szotowicz- świetlica
Sadkowo
III miejsce - Julia Duljas - świetlica Kikowo

Wielka
Palma
Wielkanocna
22 marca w świetlicy wiejskiej
w Pobądzu powstała wielkanocna
palma, która traﬁła do kościoła
w Tyczewie.
Palma mierzyła około 3 m.
Marta Tomczyk
opiekun świetlicy w Pobądzu

. „W
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!" Wiosna z Kino Szkołą w GOK w Tychowie

Wyróżnienie: Marcel Mikołajczak- świetlica
Pobądz
Uczniowie IV-VI
I miejsce - Wiktoria Mazurkiewicz- świetlica
Smęcino
II miejsce - Maja Różańska - świetlica Słonino
III miejsce - Karol Cacko- świetlica Borzysław
III miejsce - Klaudia Peplińska-świetlica
Kikowo
Wyróżnienie: Jagoda Mikołajczak- świetlica
Pobądz
Wyróżnienie: Jakub Strzałkowski- świetlica
Słonino
Uczniowie Gimnazjum i klas VII SP
I miejsce - Agnieszka Piasecka- świetlica
Borzysław
II miejsce - Julia Szotowicz- świetlica
Sadkowo
III miejsce - Kinga Cerk- świetlica Kowalki
Dziękujemy Gminnej Komisji Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za ufundowanie nagród.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

23 marca 2018 r. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie najmłodsi mieszkańcy naszej
Gminy zebrali się by uczestniczyć
w kolejnych zajęciach Kino Przedszkola.
Tym razem program edukacji medialnej
zatytułowany był: „Więcej warzyw, mniej
słodyczy, czyli zdrowo się odżywiam!”.
Przedszkolaki oprócz rozmowy z Panią
prelegentką Moniką Kuczyńską obejrzały
trzy ﬁlmy pt. „Bakterie” reż. Dorota
Cieśla, „Dlaczego zwykłej krowie
zawdzięczam zdrowie?” reż. Dorota
Cieśla, „Mami Duale” reż. Łukasz
Kocprowicz, Stuart Evans.
27 marca 2018 r. w sali widowiskowej
zebrali się uczniowie klas IV – VI ze
Szkoły Podstawowej w Tychowie, by
uczestniczyć w zajęciach Kino Szkoły pt.:
„M JAK MOTYWACJA. CO NAS
MOTYWUJE DO DZIAŁANIA?”.
Spotkanie poprowadził Pan prelegent
Łukasz Nieradko. Po rozmowie z Panem
Łukaszem dzieci obejrzały ﬁlm pt. „Kod
M”, reż. Dennis Bots.
28 marca br. natomiast gościliśmy
uczniów klas VII ze Szkoły Podstawowej
w Ty c h o w i e o r a z I I i I I I k l a s
gimnazjalnych. Młodzież wzięła udział
w zajęciach programu edukacji medialnej
Kino Szkoła, które i tym razem poruszały
bardzo istotny problem: „KONFLIKT
M I Ę D Z Y P O K O L E N I O W Y.
CZY MUSIMY BYĆ TACY, JAK TEGO
CHCĄ NASI RODZICE?”.
Rozmowę z młodzieżą również
poprowadził Pan Łukasz Nieradko,
następnie wszyscy obejrzeli ﬁlm
pt. „Wicher”, reż. Katja von Garnier
Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za wsparcie ﬁnansowe
projektu Kino Szkoły w GOK
w Tychowie.

P
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IV-VI

Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

K
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Medytacyjna podróż do Ziemi Świętej
23 marca 2018 r. w galerii Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie odbyło się
spotkanie poświęcone podróżom do Ziemi
Świętej. Prezentacja "Medytacyjna podróż
do Ziemi Świętej" przygotowana przez Jana
Wyrwasa z Koszalina to ciekawy pokaz
odpowiednio dobranych obrazów/slajdów
z wielomiesięcznej podróży po Palestynie,
z obszernym komentarzem geograﬁczno –
historyczno - religijnym, nawiązującym do
Biblii.
Pan Wyrwas opowiedział w niezwykle
interesujący sposób o miejscach, które
zwiedził osobiście: Jerozolima i okolice,
Jerycho, Pustynia Judzka, Morze Martwe,
Galilea: Nazaret, Góra Tabor, Góra
Błogosławieństw, Kafarnaum, Kana
Galilejska; Jezioro Genezaret, Jordan.

Tak ciekawy wieczór, pełen odniesień do Biblii, wprowadził
wszystkich w nastrój i dał wiedzę niezbędną dla pełnego
przeżycia Świąt Wielkanocnych.
Jan Wyrwas - historyk idei, reżyser teatralny, poeta. Mieszka
w Koszalinie.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie
Zdjęcia – I. Wesołowska, promocja i reklama – GOK Tychowo

Hałas i Mirage na Festiwalu Dmuchańców
Zespoły taneczne Hałas i Mirage
działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie pod kierunkiem
Kacpra Wojcieszka, wystąpiły gościnnie
podczas pierwszego Festiwalu
Dmuchańców, który odbył się 25 marca
2018 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej
w Koszalinie.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama
GOK w Tychowie
Fot. Kacper Wojcieszek
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Z życia Przedszkola w Tychowie

Wycieczka do lasu

Z wizytą w Urzędzie Miejskim
10 kwietnia grupa „Pszczółek” oraz
12 kwietnia grupa „Motylków”
odwiedziła Urząd Miejski
w Tychowie.
Dzieci zostały powitane przez Pana
Burmistrza Roberta Falanę i Zastępcę
Burmistrza Jacka Rudzińskiego.
Po części oﬁcjalnej Pan Burmistrz
oprowadził Pszczółki po urzędzie,
a grupę Motylków Pani Krystyna
Dobrzańska.
Przedszkolaki miały możliwość
przyjrzenia się pracy poszczególnych
wydziałów. Dowiedziały się m.in.
gdzie można wyrobić dowód osobisty
lub zameldować się.
Dużą atrakcją było zasiadanie w fotelu
Burmistrza, wszystkie dzieci
skorzystały z takiej okazji. Zwiedzanie
zakończyło się w sali konferencyjnej,
gdzie na dzieci czekał poczęstunek.
Przedszkolaki usiadły przy stole obrad
i mogły poczuć się jak prawdziwi radni
podczas sesji.
Dzieci podziękowały Panu
Burmistrzowi za poświęcony im czas
i obdarowały pracowników Urzędu
Miejskiego w Tychowie drobnymi
upominkami. Dzieci pełne wrażeń
i obdarowane słodkimi upominkami
wróciły do przedszkola.

„MOTYLKI”

„PSZCZÓŁKI”
Pragniemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi
Robertowi Falanie, Panu Zastępcy Burmistrza Jackowi
Rudzińskiemu oraz Pani Krystynie Dobrzańskiej za
serdeczne przyjęcie, poświęcony czas i zbudowanie
poczucia lokalnej tożsamości obywatelskiej oraz
możliwość poznania pracy Urzędu Miejskiego .
Iwona Wiśniewska

Dzień 18.04.2018 dla Pszczółek
i Motylków był dniem pełnym wrażeń. Zaraz po
śniadaniu dzieci wyjechały autokarem na wycieczkę
do leśniczówki Bąbnicy, na "żywe" zajęcia
w terenie, czyli do lasu. Celem wizyty było
sprawdzenie, czy "pani Wiosna" już do niego
zawitała.
Na miejscu na przedszkolaków czekali pracownicy
Nadleśnictwa Tychowo p. Aleksandra Tomecka i p.
Kazimierz Klewin. Dzieci wraz ze swoimi paniami
i pracownikami Nadleśnictwa poszły na spacer po
lesie poszukiwać śladów wiosny.
Zobaczyły zawilce, słuchały śpiewu ptaków,
zobaczyły kwitnące drzewa, dowiedziały się jak
liczymy wiek drzew, a także dlaczego niektóre
drzewa w lesie są wycinane i do czego
wykorzystywane jest drewno. Podczas spaceru
dzieci także oczyściły las z pozostawionych przez
ludzi śmieci.
Wycieczka taka - to obserwacja naturalnego
ekosystemu świata roślin, zwierząt, oraz wspaniałe
przeżycia dla dzieci. Dzieci poznawały przyrodę
wszystkimi zmysłami. Nauczyły się prawidłowego
zachowania w lesie. Zrozumiały znaczenie lasu dla
ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło
świeżego powietrza. Wycieczka wzbogaciła wiedzę
przedszkolaków oraz miała walory zdrowotne.
Po spacerze nadeszła pora na zasłużony
odpoczynek. Na polance niedaleko parkingu
mogliśmy przysiąść na ławkach, zjeść pieczone
kiełbaski i wypić pyszną herbatkę.

Pełne wiedzy o lesie i niezapomnianych wrażeń oraz
z pamiątkami, które dzieci otrzymały od p. Oli
przedszkolaki wróciły do przedszkola. Wizyta
w lesie na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Składamy serdecznie podziękowania
Nadleśnictwu Tychowo.
Iwona Wiśniewska

Zapisy do
Żłobka Gminnego
w Tychowie
Rekrutacja rozpoczęła się
16.04.2018r.
i potrwa
do 15.05.2018r. do godziny 14.00
Zapraszamy do składnia
kart zgłoszeniowych.
Informacje związane z naborem
można uzyskać pod nr tel. 943115045
Druki do pobrania na
stronie internetowej przedszkola
przedszkoletychowo.edupage.org
oraz w przedszkolu.
Zapraszamy !

Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrowie

ZIMA POŻEGNANA, WIOSNA POWITANA
21 marca to wyjątkowy dzień z kilku
powodów. W tym dniu przypada
Międzynarodowy Dzień Poezji,
Światowy Dzień Zespołu Downa,
Światowy Dzień Lasu, Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową, Światowy
Dzień Lalkarstwa, a nawet Dzień
Wierzby.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Dobrowie kojarzą go głównie
z obchodami Dnia Wiosny. Hasłem tego
dnia było: „Szanuj zdrowie jak je
masz, bo inne bzdury dbasz”.
Zaczęliśmy od przedstawienia
proﬁlaktycznego pt. „O zdrowie
d b a m y, b o j e d n o j e m a m y ”
przygotowanego przez uczniów z klasy
piątej i szóstej. Uczennice z gimnazjum

Z życia Szkoły Podstawowej
w Tychowie

zaśpiewały piosenki o szkodliwości
dopalaczy. Marzannę, symbol
odchodzącej zimy, zamiast w rzece
utopiliśmy w misce z wodą, ponieważ
dbamy o nasze środowisko tak samo
jak o nasze zdrowie.
Wszystkie klasy wzięły udział
w konkursie kulinarnym „Pysznie,
zdrowo, kolorowo”, który polegał na
przygotowaniu zdrowej przekąski.
Dziękujemy rodzicom, zwłaszcza klas
młodszych, za pomoc i kreatywność.
W tym dniu każdy znalazł coś dla
siebie. Przedszkolaki tworzyły piękne
malowidła na folii, młodsi uczniowie
spotkali się ze strażakami, a starsi
rozgrywali wirtualny Turniej Fifa 2018.
Wiele emocji wywołał konkurs „Jaka

to melodia?”. Klasy młodsze
rozpoznawały muzykę z bajek, klasy
starsze ścieżki dźwiękowe z ﬁlmów.
Tu również przydała się pomoc
rodziców.
Skoro zdrowie, to i ruch, dlatego nie
mogło zabraknąć międzyklasowych
rozgrywek sportowych. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się gazetka
pt. „Ilość cukru w słodyczach”, która
przedstawiała ilościową zawartość
cukru w produktach spożywanych
przez dzieci.
Przyznano również- „Miotły
wagarowicza- wyróżnienia dla klas
z najwyższą frekwencją. Szczęśliwymi
posiadaczami mioteł zostali uczniowie
klas: II SP, V i VI oraz II Gim.

Nasza szkoła kolejny raz na „Marszu Żywych” w Oświęcimiu

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

uczestniczyć w „Marszu Żywych”
w Oświęcimiu. W wycieczce brała udział
klasa II b wraz z wychowawcą p. Martą
Bober, klasa 7b, 7a i klasa 2a, p. pedagog
Anna Gołuchowska, p. Joanna Biskot oraz
p. Kinga Kowalska.
W Oświęcimiu spotkaliśmy kilka tysięcy
młodych osób z całego świata, m.in.
z Izraela, Rosji, Argentyny, Brazylii,
Maroka, Niemiec, Austrii, Polski, Kanady,
Los Angeles, Nowej Zelandii czy Grecji,
którzy przyjechali tam oddać hołd oﬁarom
Holokaustu.
Po długiej i męczącej podróży mogliśmy
zwiedzić prawie cały obóz koncentracyjny

Auschwitz, po czym udaliśmy się do
wyznaczonego nam sektora, aby wziąć udział
w „Marszu..”, który rozpoczął się przy bramie
„Arbeit macht frei”, byłego nazistowskiego
obozu. Sygnałem do wymarszu był dźwięk
szofaru, czyli baraniego rogu pasterskiego,
którego Żydzi używają podczas
najważniejszych świąt.
Kiedy dotarliśmy do Auschwitz-Birkenau,
uczestniczyliśmy w modlitwach żydowskich
kadisz oraz żałobnej El male rachamim,
mogliśmy także usłyszeć wszystkie nazwiska
oﬁar, które odczytywał lektor oraz
przemówienia prezydenta Polski i Izraela,
a także p. Edwarda Mosberga, który przeżył
wojnę i jest jednym z ocalałych z Holokaustu.
Na teren byłego obozu w Brzezince
weszliśmy przez historyczną bramę główną
i szliśmy wzdłuż obozowej rampy, na której
Niemcy dokonywali selekcji deportowanych
Żydów.
Obóz w Oświęcimiu i Brzezince zrobił na nas
wszystkich ogromne i przerażające wrażenie.
Swoją obecnością chcieliśmy wyrazić
szacunek i hołd wszystkim zamordowanym
tam osobom.
Nasi uczniowie przeżyli wspaniałą
i ciekawą lekcję historii, a przede wszystkim
tolerancji-spotykając różne kultury
i narodowości .
Joanna Biskot

Na zakończenie wszyscy uczniowie
otrzymali zdrowy poczęstunek – owoce
i soki, które zostały ufundowane przez
Gminną Komisję Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tychowie.

Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w organizację tego
dnia, wszelką pomoc, a uczniom za
dobrą zabawę - M. Niemiec i G.
Giedrojć
Magdalena Niemiec

V Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego
20 marca br. w Liceum
Ogólnokształcącym im. Bogusława
X w Białogardzie odbył się V
Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego.
Jego celem było rozwijanie
zainteresowania językiem obcym,
motywowanie do nauki języka
angielskiego, zachęcanie uczniów
do wykorzystywania swoich
umiejętności językowych oraz
popularyzacja języka angielskiego.
Konkurs został wpisany na listę
konkursów Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty i jest
punktowany przy rekrutacji do
szkół średnich.
Sprawdzał znajomość języka
angielskiego na poziomie wyższym
i średniozaawansowanym. Test
koncentrował się na zagadnieniach
gramatyczno-leksykalnych, które
sprawdzane były za pomocą zadań
otwartych i zamkniętych.
Uczniowie rozwiązywali następujące
typy zadań: poprawa błędów
(gramatyka), parafrazy (gramatyka),

tłumaczenie fragmentów zdań
(gramatyka i leksyka), test
wielokrotnego wyboru (gramatyka
i leksyka), słowotwórstwo ''False
friends''.
Naszą szkołę reprezentowało
11 uczniów: Pola Gruca, Martyna
Ostrysz, Ewelina Falana, Katarzyna
Ważna, Adam Biegański, Miłosz
Furmanek, Oliwier Gołuchowski,
Kaja Jakubiec, Rozalia Jakubiec,
Oliwia Kucy i Michał Osiecki.
Do drugiego etapu, który odbył się
26 marca 2018 r., zakwaliﬁkowały
się Katarzyna Ważna i Rozalia
Jakubiec.
W kategorii szkół podstawowych
i gimnazjów I miejsce uzyskała
Katarzyna Ważna. Gratulujemy!!!
D. Kłosowska – Babińska

!
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Z życia Biblioteki Publicznej w Tychowie

S
We wtorkowe popołudnie, 27 marca
odbyło się pierwsze spotkanie
Dyskusyjnego Klub Książki dla
dorosłych.
Rozmawialiśmy o książkach Joanny
Marii Chmielewskiej. Jedna z książek
autorki pt.: ,,Poduszka w różowe słonie''
dała nam mnóstwo tematów do rozmowy.
Książka powiada o przyjaźni, miłości
przemijaniu, a także o trudach
związanych z wychowaniem dziecka.
To historia pisana o kobiecie z punktu
widzenia kobiety.

„Ż
W 75. rocznicę wybuchu powstania
\w getcie warszawskim tj. 19 kwietnia na
ulicach całej Polski można dostrzec
wolontariuszy wręczających
przechodniom papierowe żonkile. To
symboliczny gest dla bohaterów, którzy
walczyli o swoją wolność w 1943 roku.
Gminna Biblioteka Publiczna już po raz
trzeci uczestniczyła w akcji
zorganizowanej przez Muzeum POLIN
w Warszawie ,,Żonkile dla Powstańców''.
Tego dnia na ulicach Tychowa pojawili
się wolontariusze z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, działający przy
Bibliotece Publicznej.

Historia, która mogłaby zdarzyć się
naprawdę i mogłaby dotyczyć każdego
z nas, bo życie pisze różne scenariusze.
Lektura przypadła do gustu wszystkim
uczestnikom Klubu. Spotkanie upłynęło
w miłej, przedświątecznej, wiosennej
atmosferze.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby
należeć do DKK prosimy o kontakt
z Gminną Biblioteką Publiczną.
H. Rożek

P

”

Młodzież informowała o akcji oraz wręczała żółte żonkile mieszkańcom naszej gminy.

H. Rożek

SPORT

Mistrzostwa Powiatu Białogardzkiego
w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Tychowa

Burmistrz Tychowa i Gminny Ośrodek
Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie byli organizatorami w dniu
07.04.2018 r. Turnieju o Mistrzostwo
Powiatu Białogardzkiego w Tenisie
Stołowym.
Miejscem rozgrywek była sala
gimnastyczna w Szkole Podstawowej
w Tychowie. Spotkanie rozpoczęło się
powitaniem przez zastępcę Burmistrza
Tychowa Jacka Rudzińskiego wszystkich
znajdujących się na hali.
Rozpoczęcie turnieju poprzedziło
losowanie, które zadecydowało
o kolejności gry w poszczególnych
grupach. Uczestnicy turnieju rozegrali 62
mecze, mając do dyspozycji 9 stołów,
nadzorowanych przez 9 sędziów, którzy
wraz z organizatorami czuwali nad
prawidłowym przebiegiem zawodów.
W każdej z grup zawodników do końca
toczyły się zacięte rozgrywki
o zwycięstwo w turnieju, a emocje
udzielały się nawet doświadczonym
graczom.
Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej
atmosferze na wysokim poziomie
technicznym.

Podczas zawodów można było
zaobserwować duże zaangażowanie
zawodników oraz prezentowaną przez
nich postawę fair-play.
Poniżej zestawienie końcowe:
Grupa 1 - pierwsza szkoły
podstawowe
kl. I-IV
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – Aurelia Staruch
Kategoria chłopców:
I miejsce –Adrian Gajda
Grupa 2 -szkoły podstawowe kl. V-VI
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – Julia Lewandowska
II miejsce – Julia Jaczubek
Kategoria chłopców:
I miejsce - Michał Krzemiński
II miejsce – Alan Chódzyński
III miejsce – Jakub Pastuła
Grupa 3 - gimnazja:
Kategoria chłopców:
I miejsce – Daniel Witczak
II miejsce – Patryk Kowalczyk
III miejsce Michał Głusek
Grupa 4 - szkoły ponadgimnazjalne:
Kategoria chłopców:
I miejsce – Kacper Banaś
II miejsce – Kamil Grzyb

Grupa 5 - dorośli:
Kategoria kobiet:
I miejsce – Jadwiga Roganowska
Kategoria mężczyzn:
I miejsce - Piotr Kujawski
II miejsce - Waldemar Banaś
III miejsce - Piotr Rakowski
IV miejsce - Grzegorz Lipiński
V-VI miejsce - Jacek Rudziński, Adrian Zawiślak
VII - VIII miejsce - Mirosław Bodnar, Krzysztof
Niemiec.
Pozostali biorący udział w turnieju to: Wiktor Rakoczy,
Roman Gołuchowski, Włodzisław Ziętek, Arkadiusz
Furman, Dawid Rusinek, Andrzej Morczewski, Dariusz
Tomaszewski i Mirosław Pilarczyk.
Najmłodszym zawodnikiem turnieju była Aurelia
Staruch.Najbardziej doświadczony zawodnik to Wiktor
Rakoczy.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w
turnieju oraz Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły
Sportowe z Białogardu za pomoc w organizacji
zawodów oraz ufundowaniu pucharów i medali dla
najmłodszych uczestników turnieju.
Jednocześnie zapraszamy do brania udziału
w kolejnych imprezach organizowanych przez Urząd
Miejski i Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.
Robert Radziuk, Specjalista ds. sportu

ROZGRYWKI ORLIKÓW
28 marca br. w Tychowie - w hali
sportowej przy szkole podstawowej od
godz. 16.30 rywalizowali orlicy grupy
białogardzkiej. W czwartym turnieju
w tej grupie udział wzięli : UKS „Dąbek”
Przedszkole Tychowo, LZS Gryf
Dobrowo, MKS Sokół Karlino, UKS Unia
I Białogard, UKS Unia II Białogard i UKS
Unia III Białogard.
Turniej – okolicznościowym
wystąpieniem – rozpoczął Burmistrz
Tychowa Robert Falana. Minutą ciszy
uczczono pamięć tragicznie zmarłych
dwóch (10- i 12-letniego) chłopców
z drużyny LZS Gryf Dobrowo, którzy
utonęli 26 marca 2018 r.
Grano systemem „każdy z każdym”.
Mecze trwały 1x10 minut. Spotkania
sędziowali: Dariusz Ulatowski i Wojciech
Wolędzki. Uczestników turnieju

TYDZIEÑ BIBLIOTEK
DO(WOLNOŚĆ) CZYTANIA
7-11 maja 2018 r.
7 maja

Cała Polska Czyta Dzieciom

godz. 9:30

8 maja

Bajkowy Pokaz Mody

godz. 10:00

godz. 11:00

50. Regionalny Turniej
Recytatorski„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”’
Eliminacje Powiatowe

10 maja

Kiermasz Książki

9 maja

godz. 10:30

11 maja

uhonorowano imiennymi dyplomami. Dla
zawodników i opiekunów, przygotowany
został słodki poczęstunek i napoje.

Gospodarz imprezy – UKS „Dąbek” dziękuje rodzicom
piłkarzy zaangażowanym w przygotowanie
i przeprowadzenie tychowskiej imprezy.
R. Radziuk

„Nasza mała Ojczyzna” - Spotkanie
z Panem Bronisławem Gajewskim

Teren przed budynkiem GOK,
obok fontanny, w godz. 12:00 - 15:00

www.biblioteka.tychowo.pl
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Kącik literacki
TO CO LUBIĘ
Lubię słuchać szumu wiatru
Lubię słuchać szumu drzew.
Lubię słuchać śpiewu ptaków
Spadających liści z drzew.
Lubię patrzeć hen wysoko
Jak po niebie chmury mkną.
Lubię patrzeć jak w obłokach
Krążą stada dzikich wron.
Lubię patrzeć hen przed siebie
Jak wyrasta z ziemi las.
Las wyrośnie i las będzie.
Ale? - Nas - Nie będzie nas.
R.G.

Zachęcamy do publikowania
swojej twórczości
na łamach „Tychowskich Wieści”

BEZINTERESOWNY PRZYJACIEL
I ze świecą nie znajdziesz
bezinteresownego
Prawie każdy tylko interes
i zysk ma na myśli
Jak nie dziś, to w przyszłości
Zwyczajny przyjaciel, serdeczny człowiek
To rzadkość nad rzadkościami
I traa się tylko czasami
Taki co zawsze rozumie
Problemy rozwiązać umie
Za nos nie wodzi
I nigdy nie zawodzi
Pomaga bez słów - bezinteresownie
To prawdziwy przyjaciel dosłownie
Spotkać prawdziwych przyjaciół
to cudowna gratka
Gdyż bezinteresownie kocha
tylko MATKA
Władysława Ziętara

Utwory prosimy przesyłać
na adres Redakcji:
wiesci@tychowo.pl
SPORT

TRZY MEDALE I PUCHAR
W dn. 24-25.03.2018 r. na Zalesiu
odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w trójboju
siłowym.
Na tych zawodach każda konkurencja
była osobno nagradzana medalem za
pierwsze miejsca.
Z naszego rejonu udany start zaliczył
zawodnik LZS „Gryf” Dobrowo
Zbigniew Cabaj.
W konkurencji przysiad ze sztangą srebrny medal, wycisk klasyczny na
ławce - złoty medal oraz w martwym
ciągu - srebrny medal.
W klasyﬁkacji punktowej
w wyciskaniu na ławce Zbigniew
Cabaj zdobył trzecie miejsce i puchar.
Trener

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W BIAŁOGARDZIE INFORMUJE
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny informuje, że woda jest zdatna
do użycia, jeżeli jest wolna od
mikroorganizmów chorobotwórczych
i pasożytów w liczbie stanowiącej
potencjalne zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego, wszelkich substancji
w stężeniach stanowiących potencjalne
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie
wykazuje agresywnych właściwości
korozyjnych i spełnia wymagania
mikrobiologiczne oraz chemiczne
określone w załączniku nr 1. do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
Zgodnie z ustawą „O zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków” z dnia 10 lutego
2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 328)
przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma obowiązek zapewnić
zdolność posiadanych urządzeń
wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej ilości i pod
odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw
wody i odprowadzania ścieków w sposób
ciągły i niezawodny, a także zapewnić
należytą jakość dostarczanej wody

i odprowadzanych ścieków. Jednak za
jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi ﬁrmy wodociągowe
odpowiadają tylko do wodomierza
głównego, który jest przyrządem
pomiarowym mierzącym ilość pobranej
wody, znajdującym się na każdym
przyłączu wodociągowym.
Natomiast przyłącze wodociągowe jest
odcinkiem przewodu łączącego sieć
wodociągową z wewnętrzną instalacją
wodociągową w nieruchomości odbiorcy
usług wraz z zaworem za wodomierzem
głównym. W związku z powyższym za
jakość wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w kranach czerpalnych
u konsumentów odpowiadają
właściciele sieci wewnętrznej lub
indywidualnych ujęć własnych (studnie
kopane i głębinowe). Jeżeli czerpiemy
wodę z własnej studni, na nas spoczywa
odpowiedzialność za jej jakość.
Wprawdzie indywidualni użytkownicy
nie mają obowiązku badania jakości
wody, ale warto je zrobić przed
przystąpieniem do eksploatacji studni
i powtarzać co jakiś czas (na przykład raz
w roku), aby w porę zauważyć
ewentualną zmianę jej parametrów.

UWAGA
MIESZKAŃCY !!!
W związku
z nieprawidłowym wystawianiem odpadów
wielkogabarytowych przez mieszkańców gminy Tychowo
informujemy,
że podczas zbiórki odbierane będą tylko meble,
zużyty sprzęt RTV i AGD, dywany, materace.
Prosimy o nie wystawianie odpadów remontowo – budowlanych.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w godzinach
popołudniowych dnia poprzedzającego ich odbiór przed posesją.
Przedmioty wystawione w innym miejscu nie zostaną odebrane.

Podziękowania
dla P. Burmistrza Tychowa
za ufundowanie nagród
na Turniej Wiedzy o Pożarnictwie,
który odbył się 9 marca br.
w Szkole Podstawowej,
w klasach gimnazjalnych
oraz
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tychowie
Prezes OSP Tychowo

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !
Od 18.10.2018 r. Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego obligują
państwa członkowskie do
wprowadzenia obowiązkowej
komunikacji w postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych
przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (w przypadku
zamawiających centralnych obowiązek
ten istnieje od dnia 18.04.2017 r.)
Bardzo ważne więc będzie techniczne
przygotowanie się do prowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego nie tylko przez
zamawiających, ale i przez
wykonawców.
W tym celu planuje się budowę
Centralnej Platformy e-Zamówienia,
która dzięki zintegrowaniu z nią Portali
e-Usług (które posiadają rożne
funkcjonalności) będzie tworzyła

kompleksowe rozwiązanie w zakresie
procesu udzielenia zamówienia
publicznego. Dlatego Ministerstwo
Cyfryzacji zawarło umowę z ﬁrmą,
która zaprojektuje, wybuduje i wdroży
Platformę e-Zamówienia.
Do 15.05.2018 r. wyłoniona ﬁrma
opracować ma projekt techniczny, oraz
wypracować standardy usług i danych
Platformy. Następnie te materiały
udostępnione zostaną zamawiającym
i dostawcom Portali e-Usług w celu
umożliwienia im integracji z Platformą
e-Zamówienia.
Istnieje jednak ryzyko, że do 18.10.2018
roku nie uda się w pełni wprowadzić do
obiegu Platformy e-Zamówień i Portali
e-Usług, wówczas staraniem Urzędu
Zamówień Publicznych, Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii oraz
Ministerstwa Cyfryzacji, powstać ma

Miniportal e-Zamówień, który
funkcjonowałby od 1.10 2018 r., dając
możliwość wykonawcom
i zamawiającym elektroniczną
komunikację podczas przeprowadzenia
postępowań- zamówień publicznych.
To rozwiązanie miałoby funkcjonować
do momentu wprowadzenia pełnej
wersji Platformy e-Zamówień.
Jednocześnie warto zaznaczyć,
że UZP z Ministerstwem
Przedsiębiorczości i Technologii
opracowuje projekt rozwiązań
prawnych, dzięki którym ma nastąpić
przesunięcie w czasie elektronizacji
zamówień, jednak tylko dla zamówień
poniżej progów unijnych.
Jacek Rudziński
Zastępca Burmistrza Tychowa

STANOWISKO WÓD POLSKICH W KWESTII
UTRZYMANIA SZCZEGÓŁOWYCH
URZĄDZEŃ MELIORACJI
Zgodnie z art. 205 ustawy - Prawo
wodne utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych
należy do właścicieli gruntów a jeżeli
działania te objęte są działalnością
spółki wodnej – do tej spółki.
Do urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych zalicza się:
1) rowy wraz z budowlami
związanymi z nimi funkcjonalnie,
2) drenowania,
3) rurociągi
4) stacje pomp służące wyłączne co
celów rolniczych,
5) ziemne stawy rybne,
6) groble na obszarach nawadnianych,
7) systemy nawodnień grawitacyjnych
i ciśnieniowych - jeżeli służą
regulacji stosunków wodnych w celu
polepszenia zdolności produkcyjnej
gleby i ułatwienia jej uprawy.
Jeżeli zainteresowani właściciele
gruntów nie wykonują obowiązku
polegającego na utrzymaniu rowów
melioracyjnych organ właściwy do
wydawania pozwolenia
wodnoprawnego może ustalić,

w drodze decyzji, proporcjonalnie do
korzyści odnoszonych przez właścicieli
gruntów, szczegółowe zakresy i terminy
wykonania wyżej wymienionego
obowiązku.
Zgodnie z art. 227 ustawy - Prawo
wodne, utrzymywanie publicznych
śródlądowych wód powierzchniowych
w szczególności ma na celu zapewnienie
ochrony przed powodzią lub usuwania
skutków powodzi, spływu lodu oraz
przeciwdziałania powstawaniu
niekorzystnych zjawisk lodowych, czy
tez warunków umożliwiających
korzystanie z wód, w tym utrzymywania
zwierciadła wody na poziomie
umożliwiającym funkcjonowanie
urządzeń wodnych oraz działania
urządzeń wodnych, w szczególności ich
odpowiedniego stanu technicznego
i funkcjonalnego.
Utrzymywanie wód jest realizowane
przez:
- wykaszanie roślin z dna oraz brzegów
śródlądowych wód
powierzchniowych;
- usuwanie roślin pływających

i korzeniących się w dnie
śródlądowych wód powierzchniowych;
- usuwanie drzew i krzewów
porastających dno oraz brzegi
śródlądowych wód
powierzchniowych;
- usuwanie ze śródlądowych wód
powierzchniowych przeszkód
naturalnych oraz wynikających
z działalności człowieka;
- zasypywanie wyrw w brzegach
i dnie śródlądowych wód
powierzchniowych oraz ich
zabudowę biologiczną;
- udrażnianie śródlądowych wód
powierzchniowych przez usuwanie
zatorów utrudniających swobodny
przepływ wód oraz usuwanie
namułów i rumoszu;
- remont lub konserwację stanowiących
własność właściciela wód;
- rozbiórkę lub modyﬁkację tam
bobrowych oraz zasypywanie nor
bobrów lub nor innych zwierząt
w brzegach śródlądowych.

Tychowskie Wieści
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..”
Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która obezwładnia i zabiera w nieznane.
Kiedy pojawia się, kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i odznacza
w nim swoje piętno, przypominając, jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Rodzinom Bartka i Macieja
składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.
Łączymy się z Państwem w bólu i żalu.
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice
Szkoły Podstawowej w Dobrowie
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