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1 czerwca 2018 r przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Tychowie odbyła
się impreza plenerowa. Uroczystość
była pierwszym elementem Polsko –
Niemieckich Obchodów Dnia Dziecka
w Tychowie zaplanowanych na 1 - 3
czerwca.
Projekt został doﬁnansowany przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów w ramach
Programu Współpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Brandenburgia / Polska w Euroregionie
Pomerania)”.
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W piękny, słoneczny Dzień Dziecka
przed Ośrodkiem Kultury w Tychowie
zrobiło się barwnie i kolorowo.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00.
Gościliśmy przedstawicieli z Gminy
Neverin z Niemiec.
Gości, mieszkańców, a zwłaszcza dzieci,
przywitali: Robert Falana – Burmistrz
Tychowa oraz Lucyna MichalakDyrektor GOK. Burmistrz złożył
życzenia wszystkim dzieciom
a następnie wręczył nagrody
uczestnikom Gry Miejskiej dla rodzin
z dziećmi w wieku: 6 - 10 lat.
Rodzice i dzieci chwalili pomysł na
zorganizowanie im atrakcyjnej formy
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TYCHOWO NA LUDOWO 2018

lipca

r.

Stadion Miejski w Tychowie ul. Leśna 21
W PROGRAMIE:
-

rejestracja zespołów na Stadionie Miejskim w Tychowie
uroczyste otwarcie imprezy XVIII Przeglądu Zespołów Ludowych „Tychowo na Ludowo”
14.00 - Dziecięce Zawody Rowerkowe
15.30 - dekoracja zwycięzców Dziecięcych Zawodów Rowerkowych
18.30 - występ zespołu „SZCZECINIANIE”
1.00 - zabawa taneczna - DJ Jadczyszyn

Zapisy na Dziecięce Zawody Rowerkowe
dzieci w wieku 4-12 lat

do 13 lipca br.

pod numerem telefonu: 600 938 263
lub poprzez email: robertradziuk.pl@wp.pl

Atrakcje:
Organizatorzy:

dmuchańce i trampoliny
dmuchane darty
place zabaw i basen z kulkami
kreacje balonowe
malowanie twarzy
brokatowe tatuaże
popcorn, wata cukrowa
wystawy rękodzielników

Patronat medialny:

GMINA TYCHOWO

POWIAT BIAŁOGARD

Bank Spółdzielczy
w Białogardzie

Białogardzka Telewizja Kablowa
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wspólnego spędzenia czasu wolnego.
Na scenie w tym dniu wystąpili: zespół
instrumentalny – sekcja dęta Prokop
Band z SAPiK-u ze Szczecinka, sekcje
taneczne GOK Tychowo: Mama –
Dziecko, Hałas oraz Mirage.
Następnie, przez godzinę, dzieci i ich
rodziców zabawiali klauni z grupy
teatralnej „Teatr na Walizkach”
z Wrocławia. Było to przedstawienie
interaktywne. Kontakt z Klaunem miały
dzieci oraz ich rodzice. Wspólna zabawa
sprawiała wiele radości.
Równolegle można było skorzystać
z wielu ofert zajęć kreatywnych dla
dzieci: malowanie na strechu,

II TRANSGRANICZNE
SPOTKANIA Z KULTURĄ W TYCHOWIE

10.30
11.00
13.00
15.00
17.30
19.00

25 czerwca 2018 r.

Zapraszamy!

w y k o n y w a n i e m a s e k k l a u n ó w,
malowanie twarzy. Niewątpliwą atrakcją
był wolny wstęp na „dmuchańce”.
Lodziarnia Petrykowski z Koszalina
zapewniła chłodzące lody, które w tym,
upalnym dniu, smakowały wyjątkowo!
Nie obyło się oczywiście również bez
odwiedzin: Minionka, Shreka oraz
Fiony, puszczania kolorowych baniek,
degustacji gofrów, waty cukrowej
i innych smakowitości.
Po południu na boisku Orlik
w Tychowie odbył się Polsko Niemiecki
turniej w siatkówkę. Wyniki gry
przedstawiają się następująco:
I miejsce - Mechanik Tychowo
II miejsce - Gmina Tychowo
III miejsce - Chemnitz – Niemcy
Zwycięzcy z rąk Burmistrza Tychowa

Roberta Falany otrzymali pamiątkowe
dyplomy i puchary.
Kolejnego dnia 2 czerwca spotkanie
rozpoczęliśmy na stadionie miejskim
w Tychowie.
Na boisku odbył się Turniej Piłki Nożnej
z okazji Dnia Dziecka. Zebranych
powitał Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński, przedstawił regulamin oraz
życzył drużynom udanej zabawy
i walki fair play.
Rozegrano Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Orlików i Seniorów.
Udział w nim wzięły amatorskie zespoły
sportowe zaprzyjaźnionych gmin:
gminy niemieckiej Chemnitz, gminy
Drawsko Pomorskie, gminy
Węgorzyno, gminy Barwice i gminy
Tychowo.
ciąg dalszy na str. 2
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SZPITALE POWIATOWE

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

W latach 2007 – 2013, oraz w ramach
obecnej perspektywy 2014-2020, ze
środków Regionalnego Programu
O p e r a c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego kierowano środki
ﬁnansowe na wsparcie, rozwój, inwestycje
lub remonty oraz wyposażenie miejskich
lub powiatowych szpitali i lecznic.
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WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU –
ORLIK:
I miejsce: Gryf Dobrowo
II miejsce: Orlik Węgorzyno
III miejsce: Dąbek Tychowo I
IV miejsce: Akademia Piłkarska
Drawsko Pomorskie
V miejsce: Chemnitz II (Niemcy)
VI miejsce: Dąbek Tychowo II
VII miejsce: Chemnitz I (Niemcy)
Najlepszy bramkarz ORLIK:
Jakub Strzałkowski - Gryf Dobrowo
Król strzelców ORLIK:
Krystian Pietrzak - Gryf Dobrowo 11 bramek
WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU
– SENIOR:
I miejsce: Głaz Tychowo
II miejsce: Nord Team Tychowo
III miejsce: Oldboje Błonie Barwice
IV miejsce: Chemnitz II
V miejsce: Chemnitz I
Najlepszy bramkarz Senior: Marcin
Matejko Głaz Tychowo
Król strzelców Senior: Paweł
Mastalerz - Nord Team Tychowo 5 bramek
Wszystkie zespoły startujące w turnieju
otrzymały puchary i pamiątkowe
dyplomy, które wręczyła Sekretarz
Gminy Tychowo Krystyna Dobrzańska
wraz z trenerem z Gminy Neverin
Torstenem Blauch.
Po meczu udano się do Podborska na
zwiedzanie Muzeum Zimnej Wojny
Obiekt 3001. Po muzeum oprowadził
nas przewodnik p. Paweł Urbaniak.
Dziękujemy dyrekcji Muzeum Oręża
Polskiego z Kołobrzegu za bezpłatne

Łącznie doﬁnansowano 19 projektów: 14
w latach 2007 - 2014 na kwotę 16,152 mln
zł. (poz. 1-14). Oraz 5 do 2018 roku na
kwotę 12,902 mln złotych (poz. 14–19). Są
to projekty:
1. Centrum Diagnostyki i Leczenia
Nowotworów Dziedzicznych - etap V.
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie – 8,373 mln zł.
2. Rozbudowa szpitala w Szczecinku – 1,5
mln zł.
3. Poprawa jakości i dostępności usług
świadczonych przez Szpital Rejonowy
w Nowogardzie poprzez zakup
wyposażenia medycznego 499 tys. zł.
4. Pawilon Położniczo – Ginekologiczny
i modernizacja szpitala w Stargardzie
Szczecińskim – 1,292 mln zł.
5.Zwiększenie możliwości
diagnostycznych i poprawa jakości
zabiegów w efekcie zakupu sprzętu
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udostępnienie bunkra do zwiedzania.
Po zwiedzaniu dzieci z drużyn
sportowych z Tychowa oraz drużyn
z Neverin strzelały z łuków, markerów
oraz bawiły się w różnego rodzaju
zabawy w lesie.
Dziękujemy za współpracę przy
organizacji imprezy pracownikom;
- Urzędu Miejskiego w Tychowie,
- Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie,

medycznego na potrzeby Szpitala
Powiatowego w Barlinku – 495 tys. zł.
6.Wzrost jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół
Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem
sprzętu - 216 tys. zł.
7.Poprawa jakości i dostępności
udzielanych świadczeń medycznych przez
zakup cyfrowego aparatu rtg w Szpitalu
Miejskim w Świnoujściu – 315 tys. zł.
8. Pawilon Położniczo- Ginekologiczny
i modernizacja szpitala w Stargardzie
Szczecińskim –zakup wyposażenia II Etap
– 543 tys. zł.
9.Poprawa jakości świadczeń medycznych
w efekcie zakupu aparatu RTG
z ucyfrowieniem. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej – 384 tys. zł.
10. Doposażenie szpitala w Sławnie
w aparaturę medyczną – 643 tys. zł.

cd. ze str. 1
- Gminnego Ośrodka Sportu
i Gospodarki Komunalnej oraz
- Gminnej Komisji Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie
M. Broda, Inspektor UM Tychowo
R. Radziuk, Specjalista ds. Sportu
GOSIGK
zdjęcia: M. Broda, I. Wesołowska,
M. Rutkowski

11. Pracownia chorób piersi - zakup
mammografu cyfrowego z możliwością
wykonywania biopsji celowanej
w szpitalu w Szczecinku – 685 tys. zł.
12. Poprawa jakości i dostępności
lokalnych placówek służby zdrowia na
terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez
zakup sprzętu medycznego do szpitala
w Szczecinku – 690 tys. zł.
13. Program proﬁlaktyki diabetologiczno kardiologicznej w Szczecinie wraz
z zakupem sprzętu – 177 tys. zł.
14. Zakup aparatury medycznej dla
szpitala w Goleniowie – 335 tys. zł.
15. Budowa hospicjum stacjonarnego
w Tanowie – 3,999 mln zł. O środki
ﬁnansowe ubiegało się Stowarzyszenie
Hospicjum Królowej Apostołów.
16. Przebudowa, rozbudowa budynku
Domu Hospicyjno – Opiekuńczego im.
Czesława Domina w Darłowie – 1,287
mln zł.

Beneﬁcjentem projektu jest Caritas
diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.
17. Rozbudowa Hospicjum św.
Maksymiliana Kolbego w Koszalinie –
3,616 mln zł.
18. Wzrost dostępności wysokiej jakości
usług hospicyjnych w powiecie
stargardzkim - budowa hospicjum
stacjonarnego w Żarowie koło Stargardu3,134 mln zł. Beneﬁcjentem projektu jest
Piotr Bujnowski „Wizart studio”.
19. Budowa hospicjum stacjonarnego w
Kołobrzegu – 863 tys. zł. Beneﬁcjentem
projektu jest Stowarzyszenie "Victoria" dla
osób z chorobą nowotworową.
Wszystkie wymienione powyżej
podmioty są jednostkami niezależnymi od
samorządu województwa a prowadzona
przez nie działalność, również w zakresie
inwestycji i działań prorozwojowych nie
podlega nadzorowi i kontroli Urzędu
Marszałkowskiego.
Jerzy Kotlęga
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UROCZYSTE OTWARCIE
KOLEJNEGO PLACU ZABAW W TYCHOWIE
W środę 20 czerwca w Tychowie
odbyło się oﬁcjalne otwarcie placu
zabaw przy miejscowej szkole.
Z okazji budowy nowej inwestycji na
początku czerwca br. Burmistrz
Tychowa ogłosił konkurs na „Nazwę
placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Tychowie”.
Komisja konkursowa z przesłanych 18
propozycji wyłoniła zwycięzcę.

Zwycięską nazwę przesłała Zuzanna
Mazurek uczennica SP Tychowo.
„Skwerek Adasia” to nazwa placu, która
nawiązuje do niewielkiego terenu
znajdującego się przy szkole, której
patronem jest Adam Mickiewicz.
Zuzię zaproszono na uroczyste
otwarcie placu zabaw. Burmistrz
wręczył jej list gratulacyjny, bukiecik
kwiatów oraz nagrodę rzeczową.

Do przecięcia wstęgi Burmistrz
Tychowa Robert Falana poprosił Zuzię
Mazurek, Zastępcę Burmistrza Jacka
Rudzińskiego, Przewodniczącego Rady
Miejskiej Pawła Kowalskiego, Zastępcę
Dyrektora SP Tychowo Beatę Ostrysz.
Poświęcenia placu dokonał ks.
Proboszcz Andrzej Sołtys.

Inwestycja została zrealizowana
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
poprzez LGD Stowarzyszenie
Środkowopomorska Grupa Działania.
Plac zabaw był inwestycją od dawna

II M
F
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W dniach 15-17 czerwca br.
w ramach współpracy miedzy Gminą
Ty c h o w o a U r z ę d e m N e v e r i n
w Niemczech uczestniczyliśmy we
wspólnym Polsko Niemieckim projekcie
doﬁnansowanym z programu Interreg Va
pn.: „Międzynarodowy Festyn Letni
w Chemnitz”. W wycieczce udział wzięła
grupa taneczna z GOK - Zespół „Hałas”
oraz piłkarze z rocznika 2006/2007
z gminy Tychowo. Celem projektu było
rozwijanie transgranicznej współpracy
poprzez kulturę i sport.
Podczas festynu w Chemnitz rozegrano
m.in. turniej piłki nożnej, siatkowej oraz
tenisa stołowego. Turniej piłki nożnej
wygrała drużyna z Tychowa zajmując
zaszczytne I miejsce. W składzie drużyny
byli zawodnicy UKS DĄBEK i LZS
GRYF Dobrowo, których trenerem jest
Grzegorz Giedrojć.
W rozgrywkach w siatkówkę dorosłych
zajęliśmy V m –ce. W tenisie stołowym:
I m-ce zajął W. Banaś, III m-ce
P. Rakowski.
W zawodach wędkarskich kobiet
zwyciężyła D. Galińska, w kategorii dzieci
III m-ce zdobyła K. Rudzińska.
Rozegrano również wiele gier i zabaw dla
dzieci. Wszystkie dzieci zostały
nagrodzone medalami oraz słodkimi
upominkami. Gratulujemy zwycięzcom!
M. Broda

C

wyczekiwaną przez uczniów
i najmłodszych mieszkańców miasta,
mamy nadzieję, że będzie sprawiał wiele
radości i uprzyjemniał aktywne
spędzanie wolnego czasu.
M. Broda

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI
W DOBROWIE
12 czerwca br. poznaliśmy wyniki
naboru pierwszej edycji Programu
rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności
(OSA).
Program ten cieszył się olbrzymim
zainteresowaniem.
Do Ministerstwa Sportu i Turystyki
wpłynęło 1416 wniosków, z czego
pozytywnie zaopiniowano 792.
Gmina Tychowo znajduje się na
liście pozytywnie zaopiniowanych
wniosków.

Jeszcze w tym roku wybudujemy
o t w a r t ą s t re f ę a k t y w n o ś c i
w Dobrowie w działce nr 132/10.
Powstanie tutaj 6 podwójnych
urządzeń ﬁtness montowanych na
pylonie nośnym: wyciąg górny
i krzesło do wyciągania, orbitrek
i biegacz na pylonie, rower
i jeździec na pylonie, kołatai-chi
małe i duże, surfer i twister na
pylonie, drążek i poręcze, stolik
z 4 siedziskami do gry w szachy,
warcaby lub chińczyka.
Zamontowany zostanie również
stojak na rowery.

OTWARTE
STREFY
AKTYWNOŚCI

OSA

GRANTY
SOŁECKIE 2018
W dniu 29 maja br. odbyła się
sesja Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego, na której
Radni Uchwałą nr XXXII/511/18
zatwierdzili listę laureatów
konkursu „Granty sołeckie 2018”.
Spośród 559 złożonych wniosków
wyłoniono 180, które otrzymały
grant.

Cztery sołectwa z Gminy Tychowo
znalazły się w gronie laureatów
konkursu.
Są to sołectwa: Kowalki, Wicewo,
Liśnica, Czarnkowo.

Gratulujemy zwycięzcom!
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Obchody Dnia Działacza Kultury
29 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyły się uroczyste obchody
Dnia Działacza Kultury w Gminie
Tychowo.
Zaproszono władze samorządowe,
działaczy kultury, członków Rady
Kultury, prezesów i członków
stowarzyszeń, które podejmują działania
na rzecz rozwoju kultury, pracowników
GOK.
Burmistrz Tychowa, Robert Falana
podziękował wszystkim, którzy dbają
o rozwój kultury w naszej Gminie.
Podkreślał rolę wspólnych starań
o kultywowanie tradycji oraz rozwój
życia kulturalnego.
Na ręce Pani Dyrektor Lucyny Michalak
złożył List Gratulacyjny dla
pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie z podziękowaniami
i życzeniami wszelkiej pomyślności.
Dzień Działacza Kultury był okazją do
podsumowania minionego roku

i działalności kulturalnej w naszej
Gminie. Pani Lucyna Michalak
wymieniła sukcesy i osiągnięcia,
wspomniała też o nowych wyzwaniach
i planach do zrealizowania.

Wręczyła dyplomy z podziękowaniami za
współpracę: władzom samorządowym,
dyrektorom szkół i przedszkola,
członkom Rady Kultury, prezesom
i członkom stowarzyszeń, które

Zadanie publiczne jest ﬁnansowane ze środków z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego

Teatralne międzypokoleniowe
spotkania w Tychowie
– Społecznik 2018
Projekt doﬁnansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

T

rzeciego czerwca 2018 r.
zrealizowaliśmy pierwsze
z zadań realizowanego projektu
w ramach programu Społecznik 2018.
Projekt realizujemy we współpracy ze
Stowarzyszeniem Rozwoju Razem
w Tychowie.

W piękną, słoneczną niedzielę
4 czerwca, zorganizowano wyjazd do
Teatru Współczesnego w Szczecinie.
Młodzież pod opieką Beaty Bekisz oraz
Renaty Kołodziej odbyła warsztaty
teatralno- improwizacyjne prowadzone

Wyróżnienie
dla
Dobrowianek!

Z

espół Ludowy Dobrowianki zdobył
WYRÓŻNIENIE podczas Regionalnego Konkursu
Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej organizowanego
w ramach "XII Letnich Spotkań z Folklorem", które odbyły
się 10 czerwca 2018 r. w Koszalinie.
Gratulujemy !
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK
w Tychowie

y!
Gratulujem

przez Grupę Improwizacji" Impro
z Krypty".
Zajęcia te wprowadziły młodych
ludzi w tajniki sztuki aktorskiej,
dostarczyły wiedzy na temat zasad
działań scenicznych oraz rozwinęły
ich umiejętności i zainteresowania.
Kolejnym etapem będzie praca
dzieci, młodzieży nad własnym
przedstawieniem teatralnym.
Mamy nadzieję, że pod koniec
czerwca będziecie Państwo mogli
obejrzeć je na deskach Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie.
Realizacja projektu
doﬁnansowanego ze środków
b u d ż e t u Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego pozwoliła
na bezpłatny wyjazd młodzieży do
Szczecina,obiad w przyjemnym
barze „Pasibrzuch” oraz skorzystanie
z warsztatów przeprowadzonych
przez profesjonalistów.
Cieszyły słowa młodych ludzi po
zakończeniu zajęć: już koniec? tak
szybko?
L. Michalak, Dyrektor GOK

współpracują z naszym Ośrodkiem
Kultury.
Podziękowania za działalność na rzecz
rozwoju kultury w naszej Gminie
otrzymali również: działacze,
animatorzy, instruktorzy, członkowie
zespołów ludowych oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie.
Uwieńczeniem uroczystości był koncert

jazzowy w wykonaniu Pana
A. Prokopowicza oraz A. Walczaka.
Uroczystość miała charakter otwarty.
Dziękujemy mieszkańcom naszej
Gminy, którzy przybyli, aby wspólnie
z nami świętować to piękne i ważne
święto.
L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska
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Jubileusz 40 – lecia powstania Zespołu Ludowego Radość
9 czerwca 2018 r. świętowaliśmy
Jubileusz 40 – lecia powstania Zespołu
Ludowego Radość.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą, celebrowaną w Kościele w
Tychowie przez Księdza Proboszcza
Andrzeja Sołtysa.
O godzinie 17.00 rozpoczęły się
uroczystości na sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury.
Uczestniczyli w niej: Przewodniczący
Rady Powiatu Białogardzkiego Henryk Budzyła, Starosta Powiatu
Białogardzkiego - Tomasz Hynda,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie - Paweł Kowalski, Zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Tychowie - Andrzej Możdżyński z
małżonką, Burmistrz Tychowa - Robert
Falana, Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński, Sekretarz Gminy
Tychowo - Krystyna Dobrzańska, Radni
Rady Miejskiej w Tychowie - Teresa
Jakimiuki Mirosław Korzeniowski,
Ksiądz Proboszcz - Andrzej Sołtys,
Przewodniczący Rady Kultury przy
GOK - Jerzy Boczkowski z małżonką,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Tychowo Jerzy Wicik z małżonką, Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tychowie
- Jan Dobrzański, Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Przytorze w Tychowie Marian Szabla, Przewodnicząca Rady
Powiatowej Powiatu Białogard
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Anna Rydzkowska z małżonkiem,
Przedstawiciele OSP Tychowo Mirosław Korzeniowski oraz Ireneusz
Kucy, zespoły ludowe: Dobrowianki,
Jagody, Jarzębiny, Ostrowianie,
Popowianie.
W uroczystości wzięli udział byli
dyrektorzy GOK: Aleksander Skórka,
Janusz Rutkiewicz, Rajmund Wasiak
oraz dawni członkowie zespołu Radość.
Przedstawiono największe osiągnięcia
zespołu Radość oraz wyświetlono
prezentację – historię Zespołu.

Jubilatom składano życzenia, gratulacje,
wręczano okolicznościowe upominki oraz
statuetki. Prezenty Zespołowi wręczał
Starosta Powiatu Białogardzkiego,
Burmistrz Tychowa oraz Zastępca
Burmistrza Tychowa.
Gospodarz uroczystości, Burmistrz
Robert Falana, podkreślał rolę Zespołu
dla rozwoju życia kulturalnego
w Gminie Tychowo. Dziękował za tak
piękny Jubileusz i lata aktywności
artystycznej. Zaprzyjaźnione zespoły,
które zaproszono na tę uroczystość,
uświetniły ją koncertem. Było bardzo
dużo wzruszeń i wspomnień.
Burmistrz podziękował Zespołowi
Radość za pracę i zaangażowanie oraz
wręczył okolicznościowe dyplomy
przybyłym na obchody byłym
dyrektorom oraz członkom zespołu.
Był też czas na okolicznościowe
wystąpienia, życzenia i wspomnienia ze
strony zaproszonych gości: Starosty –
Tomasza Hyndy, Przewodniczącego
Rady Miejskiej - Pawła Kowalskiego,
Zastępcy Burmistrza-Jacka
Rudzińskiego, Nadleśniczego – Jerzego
Wicika, byłych dyrektorów GOK Aleksandra Skórki i Rajmunda Wasiaka
oraz przedstawiciela OSP Tychowo Mirosława Korzeniowskiego.
Dyrektor GOK, Lucyna Michalak wraz
Panią Kierownik Zespołu Radość,
Sabiną Szlage wręczyły
okolicznościowe statuetki oraz dyplomy
z podziękowaniami wszystkim, którzy
wsparli organizację Jubileuszu.
Otrzymali je:
Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego – Henryk Budzyła,
Starosta Powiatu Białogardzkiego –
Tomasz Hynda, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tychowie – Paweł
Kowalski, Burmistrz Tychowa – Robert
Falana, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Tychowo – Jerzy Wicik, Prezesi
Spółdzielni Mieszkaniowych
w Tychowie - Jan Dobrzański oraz
Marian Szabla, Prezes Firmy Trend

Meble – Dariusz Murawski oraz
Państwo Magdalena i Zbigniew
Kononowiczowie.
Podziękowania kierujemy również do
ﬁrm, które uroczystość wsparły
rzeczowo:
Arla Foods z Tychowa,
Friedrichs Polska z Dobla,
Pommernﬁsch z Tychowa.
Jubilatki dziękują również Halinie
Cegiełce – Zakład Fryzjerski Tychowo,
Ewie Podstawce – Kwiaciarnia
w Tychowie oraz Marcie Tomczyk.
Dziękujemy bardzo Księdzu
Proboszczowi za Mszę Świętą w intencji
Zespołu i piękne życzenia.
Jubilaci oraz zaproszeni goście dziękują
właścicielom oraz obsłudze Restauracji
Jutrzenka w Tychowie za przygotowanie
poczęstunku oraz gościnność.
Podziękowania za zaangażowanie
i solidną pracę włożoną w przygotowanie
uroczystości należą się też pracownikom
GOK w Tychowie.
W obchodach Jubileuszu uczestniczyły
lokalne media: Białogardzka Telewizja
Kablowa oraz Radio Koszalin
L. Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie.
Fot. Izabela Wesołowska
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Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Polska Niezapominajka
28 maja br. uczniowie naszej szkoły:
Julia Szyjkowska, Oliwia Wesołowska,
Martyna Gołębiewska, Nikola
Grabkowska, Natalia Maliszewska wraz
z dziećmi z innych placówek
oświatowych, które zostały wyróżnione
w konkursie plastycznym Polska
Niezapominajka, organizowanym przez
Nadleśnictwo Tychowo, wzięły udział
w wycieczce do Centrum Edukacji
Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w
Szczecinku.
Przewodnik oprowadzał uczestników po
salach edukacyjnych, omawiał

zgromadzone w nich eksponaty, które
pozwoliły nie tylko poznać tajemnice
wody i lasu, ale przede wszystkim umożliwić doświadczanie piękna
i różnorodności polskiej przyrody, tak
często niezauważanej w codziennym
pośpiechu.
W trakcie zajęć, przygotowanych
z myślą o najmłodszych, pracownicy
starali się przybliżyć ciekawostki tego
wyjątkowego i różnorodnego świata.
Dzieci z dużym zainteresowaniem
słuchały przewodnika. Zadowolone
i pełne wrażeń powróciły do szkoły.
Dorota Galińska

M
J
Dn.18.maja 2018 r. czworo uczniów
klas 4-7 godnie reprezentowało Szkołę
Podstawową im. Adama Mickiewicza
w Tychowie na jubileuszowym - XV.
Międzypowiatowym Konkursie Języka
Angielskiego, zorganizowanym przez
SP nr 3 w Białogardzie.
Do rywalizacji stanęli uczniowie:
Adam Sukiennik - kl.4b
Paweł Religa - kl. 5b
Alicja Biegańska - kl. 6b
Rozalia Jakubiec - kl. 7b
Znaczące sukcesy odniosły dziewczynki
- Alicja Biegańska zajęła 1.miejsce
w kat. uczniów klas 6, natomiast
Rozalka Jakubiec wywalczyła 2.miejsce
w kat. uczniów klas 7.

Otrzymały pamiątkowe dyplomy,
puchary oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe - gry oraz repetytoria
gramatyki angielskiej. Warto dodać, że
różnica punktów pomiędzy 1. a 2.
miejscem była minimalna.
Chłopcy również poradzili sobie
całkiem nieźle, jednak zwycięzcami
zostali najlepsi z najlepszych.
Najcenniejsze, co przywieźli ze sobą to
fantastyczne wspomnienia oraz
doświadczenie.
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim
dziękujemy za udział i zachęcamy do
uczestnictwa w różnych konkursach.
Agnieszka Młynarczyk

Czas wypoczynku…
W dniach 13–15 czerwca 2018 roku
uczniowie z klasy VIa i VIb Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie uczestniczyli w zajęciach
"Zielonej Szkoły" w ośrodku
wypoczynkowym w Czaplinku.
W ciągu trzech dni szóstoklasiści mieli
liczne rozrywki, ale jednocześnie okazję
do integracji, aktywnego spędzenia
czasu wolnego oraz nabywania
wiedzy…
Biwakowicze uczestniczyli w rejsie po
jeziorze Drawsko (drugie, co do
głębokości w Polsce) oraz odwiedzili
wyspę Bielawę, nieopodal której mieli
okazję zobaczyć kolonię lęgową
czarnych kormoranów. Biesiadowali
również przy ognisku integracyjnym,
rywalizowali w turniejach i zabawach
sportowych, a także brali udział
w wycieczce pieszej brzegiem jeziora do
Czaplinka, gdzie odwiedzili urząd
pocztowy i wysłali kartki pocztowe
swoim bliskim.
Po powrocie, wszystkie Żółtodzioby
odbyły chrzest biwakowy, tym samym

wstępując w szeregi Bractwa
Biwakowego. Było to wydarzenie, które
z pewnością na długo pozostanie w ich
pamięci.
W dniu poprzedzającym wyjazd
z ośrodka "Drawtur" uczniowie tańczyli
i śpiewali, doskonale bawiąc się na
dyskotece, którą zorganizowano

Grad medali lekkoatletów
ze Szkoły Podstawowej w Tychowie
Udany występ zanotowali uczniowie
naszej szkoły, którzy pod opieką
Arkadiusza Jabłońskiego wzięli udział
w mistrzostwach powiatu
białogardzkiego w indywidualnej
lekkiej atletyce.
Zawody odbyły się 30 maja na stadionie
miejskim w Białogardzie.
Najbardziej wartościowy wynik
uzyskał Marcin Beśka, który zwyciężył
w skoku w dal z wynikiem 5.86 metra.
Marcin uplasował się również na
drugim miejscu w biegu na 100 metrów
- 12.17s.
W tym samym biegu Daniel Witczak
zajął 3 miejsce. Zuzanna Podstawska
zdobyła brązowy medal w skoku w dal.
Klaudia Borzęcka zwyciężyła w rzucie
dyskiem, a w pchnięciu kulą była druga.
W biegu na 1000 metrów dziewcząt
najszybsza była Katarzyna Ważna, a tuż
za nią ﬁniszowała Zuzanna Kaszkur.
Na 4 miejscu tenże bieg ukończyła
Patrycja Małasiak.
W biegu chłopców na tym samym
dystansie drugie miejsce, z dobrym
wynikiem 3,01 zajął Daniel Gryga. Na

mecie biegu na dystansie 2000 metrów
drugi był Michał Dygas.
W biegu na 300 metrów 3 miejsce zajął
Paweł Gałan. Oskar Chrybowicz był
drugi w pchnięciu kulą.
Wicemistrzostwo powiatu zdobyli
również chłopcy w biegu sztafetowym
4x100 merów (Tomasz Kaleta, Paweł

Z życia sołectw

Sołectwo Kowalki
7 czerwca w Sołectwie Kowalki
odbyło się Święto Rodziny.
Zadbaliśmy, aby w tym dniu nie
zabrakło atrakcji, a uśmiech gościł na
wszystkich twarzach.
Dzieci brały udział w konkursach
i zawodach, mogły skorzystać
z malowania twarzy i śpiewać karaoke.
Był to dzień pełen niespodzianek,
a dobry humor dopisywał każdemu.
Dzieci cały czas bawiły się przy
muzyce, a po zakończonych zawodach
czekał na nich miły poczęstunek.
Dużą atrakcją okazały się zjeżdżalnie
z Firmy Blinex.
Pragniemy złożyć serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tego
dnia.
Sołtys wraz z Radą Sołecką

w klimatycznej kawiarence wyłącznie
dla nich.
Pogoda dopisała, a wychowankowie
wrócili zadowoleni i wypoczęci, ale
jednocześnie pełni wrażeń i chęci
powrotu w przyszłości w to piękne
i urokliwe miejsce.
Renata Chwała

Sołectwo Wicewo
19 maja br. 30 - osobowa grupa pań
z naszego sołectwa oraz panie
z Tychowa zorganizowały wyjazd do
Lichenia - była to nasza mała
pielgrzymka. Niektóre z nas były
w Licheniu pierwszy raz, inne panie
odwiedziły to piękne miejsce po
kilkunastu latach. Pogoda nam
sprzyjała - było ciepło i słonecznie,
na zwiedzanie mieliśmy cały dzień.
Po sanktuarium oprowadził nas
przewodnik, opowiedział nam też
historię miejsc, które zwiedziliśmy.
O godzinie 16-tej uczestniczyliśmy
we Mszy św. odprawionej w intencji
pielgrzymów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
za wspólny wyjazd i miło spędzony
czas.
Sołtys Wicewa

Gałan, Daniel Witczak, Marcin Beśka).
Złoci medaliści w nagrodę będą
reprezentować nasz powiat
w mistrzostwach województwa
zachodniopomorskiego
w indywidualnej lekkiej atletyce.
Arkadiusz Jabłoński
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Z życia Biblioteki Publicznej w Tychowie

CO SŁYCHAĆ W DKK
28 maja w Gminnej Bibliotece
Publicznej odbyło się kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tym razem omawialiśmy książkę Iwony
Menzel pt.: ,,Szeptucha''.
Polska wieś nie jest już taka jak dawniej.
Teraz jest w pełni zmotoryzowana, mało
kto hoduje jeszcze konie, krowy, czy
świnie. W sianokosach, żniwach czy
wykopkach już nie biorą udziału całe
rodziny jak to było dawniej.
Książka Iwony Menzel, pozwoliła nam
na cofnięcie się w czasie i przeniesienie

się do sielskiej, magicznej wsi
z dzieciństwa, gdzie mieszańcy zamiast
chodzić do lekarza zasięgali porady
lokalnej szeptuchy.
Podczas spotkania było dużo
wspomnień oraz porad jak wspomagać
leczenie za pomocą ziół rosnących na
łąkach.
Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie
się 25 czerwca będziemy dyskutować
nad książką Pauli Hawkins
„Dziewczyna z pociągu''.
Halina Rożek

STOP DOPALACZOM - UWAGA RODZICE !
Nowe narkotyki nielegalnie sprzedawane
są w sklepach internetowych, czy też
czasami w sklepach, które funkcjonują
pod neutralnymi nazwami: „śmieszne
rzeczy”, „wszystko po 5 złotych”,
oferującymi orientalne zapachy do
pomieszczeń, czy też środki do
czyszczenia sprzętu elektronicznego.
Handlarze nowych narkotyków
oczywiście zastrzegają , że sprzedawany
towar to przedmioty „kolekcjonerskie”
i nie do spożycia, ale w rzeczywistości to
narkotykowy biznes, a zażycie kupionych
tam produktów może zagrażać życiu
i zdrowiu ludzkiemu.
Dobre relacje w rodzinie, jasno
wytyczony system wartości, życzliwości
i akceptacja, codzienny kontakt,
rozmowy i zainteresowanie sprawami
Twojego dziecka – pomogą uchronić je
przed kontaktem z narkotykami.
O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ:
· Bądź przykładem. Dzieci są dobrymi
obserwatorami. Łatwo zauważą, gdy
nie robisz tak jak mówisz.
· Wymagaj, ale stawiaj warunki możliwe
do spełnienia.
· Bądź konsekwentny, by dziecko liczyło
się z Tobą i wiedziało, że ustalone
normy w kluczowych sprawach muszą
być przestrzegane.
· Staraj się poznać przyjaciół i znajomych
swego dziecka. Pamiętaj, że mogą oni
mieć duży wpływ na zachowania
i postawy Twego dziecka.
· Szanuj prawa dziecka do własnych
opinii i wyborów. Nie bądź nadmiernie
opiekuńczy. Doradzaj, ale nie narzucaj
swojej woli
· Ucz jak przezwyciężać trudności
i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Pamiętaj, wspólnie musicie rozwiązać
problem.
Jeśli Twoje dziecko zaczęło zachowywać
się w sposób nietypowy, spędza więcej
czasu poza domem z grupą nowych
znajomych a jednocześnie unika kontaktu
z opiekunami, opuszcza się w nauce,
zaniedbuje swój wygląd lub też zamyka
się na długie godziny w pokoju – sprawdź
co się dzieje.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA
NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY:
Rozszerzone źrenice, słowotok,
nadmierna ruchliwość, zaburzenia snu,
chudnięcie, zmienność nastrojów,
trudności w koncentracji uwagi, niepokój,
ataki agresji, krwotoki z nosa – te objawy
mogą świadczyć o tym, że dziecko
zażywa substancje stymulujące.
Najczęściej występują pod postacią
białego proszku, którego ślady w pokoju
lub na rzeczach dziecka powinny
wzbudzić Twój niepokój.
Nietypowy zapach włosów i ubrania,
nadmierna wesołość, przekrwione oczy,
kaszel, zwiększony apetyt, zaburzenia
koordynacji ruchowej powinny wzbudzić
podejrzenia, że dziecko może palić
mieszanki ziołowe. W pokoju może
unosić się zapach dymu, w kieszeniach
ubrań mogą znajdować się suszone
rozdrobnione liście, jak również inne
akcesoria – szklane ﬁfki, bibułki,
zapalniczka, foliowe torebki.
Nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji
i świadomości, nadwrażliwość zmysłów,
halucynacje wzrokowe i słuchowe, lęk,
panika, urojenia mogą świadczyć
o zażyciu substancji halucynogennych.
W przypadku przedawkowania wystąpić
mogą: dreszcze, ślinotok, wymioty,
zesztywnienie lub zwiotczenie mięśni.
CO ROBIĆ, GDY
PODEJRZEWASZ, ŻE DZIECKO
BIERZE NARKOTYKI?
· Zacznij działać, problem sam się nie
rozwiąże;
· Dowiedz się jak najwięcej
o substancjach psychoaktywnych;
· Ustal reguły postępowania
i konsekwentnie ich przestrzegaj-stosuj
zasadę ograniczonego zaufania; okazuj
miłość i zainteresowanie swojemu
dziecku;
· Korzystaj ze wsparcia;
· Nie usprawiedliwiaj nieobecności
· Nie wstydź się i nie ukrywaj problemu
· Szukaj pomocy specjalistów
zajmujących się uzależnieniami.
Bezpłatna infolinia Państwowej
Inspekcji Pracy: 800 060 800

NOC BIBLIOTEK
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tychowie już po raz kolejny odbyła
się Ogólnopolska Noc Bibliotek.
Te g o r o c z n e h a s ł o b r z m i a ł o :
RzeczpospoCzyta i nawiązywało do
100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Spotkanie rozpoczęliśmy od wypicia
,,Magicznego Eliksiru''. Było przy tym
dużo śmiechu.
Następnie rozmawialiśmy o Polsce,
naszych tradycjach, kulturze, miastach
i legendach polskich.
Bawiliśmy się również w futurologów,
przepowiadając przyszłość
Stworzyliśmy w tym celu kapsułę czasu
i napisaliśmy list do przyszłych
mieszkańców Tychowa, którzy
zamieszkają tu za 100 lat. Umieściliśmy
go w metalowej puszce i zakopaliśmy
w pobliżu Biblioteki. Zastanawialiśmy
się również czy za 100 lat ludzie nadal
będą czytać tradycyjne książki.
Wykonaliśmy makietę bibliotekiwygląd za 100 lat. Przemieniliśmy się
także w Poszukiwaczy Zaginionego
Pociągu i odkryliśmy ukryty skarb.
Podczas pobytu w Bibliotece
przygotowaliśmy kolaż o Polsce, a na
koniec były jak zawsze straszne
opowieści.
Halina Rożek i Agnieszka Tomczyk

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W BIAŁOGARDZIE INFORMUJE
Większość dopalaczy zawiera
substancję silnie stymulującą, która
obciąża układ krążenia, powodując
przyspieszenie rytmu serca
i podwyższenie ciśnienia krwi.
Dopalacze zawierają substancje
wyprodukowane chemicznie lub
otrzymane naturalnie (substancje
roślinne). Wywołują one euforię
u człowieka i dodają energii.
Największym problemem jest to, że
większość substancji wchodzących
w skład dopalaczy jest słabo poznana,
co utrudnia, jeżeli nie uniemożliwia,
przewidzenie efektu ich działania.
W rezultacie prowadzi to do obniżenia
skuteczności działań ratujących
zdrowie lub życie. Dodatkowo opisy
zawartości w poszczególnych
produktach często nie stanowią
rzetelnej informacji. Duża ilość

niewiadomych służy oczywiście jak
najlepszemu zamaskowaniu substancji
tak, aby nie doprowadzić do ich
szybkiej delegalizacji. Osoby sięgające
po dopalacze wzmacniają ich efekt,
niejednokrotnie spożywając
jednocześnie inne używki, jak niektóre
rodzaje narkotyków czy alkohol.
Jedno jest pewne – skutki zażywania
dopalaczy są poważne.
W zależności od wrażliwości
organizmu skutki dopalaczy obejmują:
bóle głowy, zawroty głowy, stany
lękowe, nudności, bezsenność,
drgawki, problemy z oddychaniem,
znużenie, urojenia, ataki szału, wysoką
gorączkę, nadmierna potliwość,
śpiączkę, wymioty, biegunkę.
Jeśli zdarzyło ci się zażyć dopalacz
i źle się czujesz, pamiętaj, aby:
- wypić dużo wody mineralnej

- zachować przy sobie opakowanie od
dopalacza, aby pokazać lekarzowi,
co ułatwi mu podjęcie akcji
ratowniczej
- nie siadać za kierownicą
- nie zażywać żadnych leków, które
mogą wejść w interakcje
z substancjami zawartymi
w dopalaczu
- natychmiast poszukać lekarza.
Tu liczy się każda sekunda!
800 060 800 - bezpłatna infolinia
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Pod tym numerem telefonu można
uzyskać informacje na temat
negatywnych skutków zażywania
dopalaczy. Infolinia jest także
przeznaczona dla rodziców, którzy
mają wątpliwości czy ich dzieci
zażywają dopalacze.

Dwa srebra
w Pabianicach
PROGRAM STYPENDIALNY
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
„Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
z dnia 11 maja br. powstał Fundusz Stypendialny,
którego celem jest ﬁnansowe wsparcie najzdolniejszych
studentów pierwszego roku studiów – przyjętych
w nowym roku akademickim 2018/2019, którzy uzyskali
najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów
dostępne są na stronie stowarzyszenia:
woak.up.poznan.pl

W połowie czerwca br. w Pabianicach odbyły się
Mistrzostwa Europy Federacji WUAP w trójboju
siłowym. Zawody były rozgrywane w trzech
konkurencjach. Ze względu na ograniczone
możliwości ﬁnansowe zawodnik LZS Gryf Dobrowo
Zbigniew Cabaj
wystartował tylko
w dwóch.
W martwym ciągu
z wynikiem 200
kg - srebrny medal
oraz w wyciskaniu
na ławeczce z 130
kg - również
srebrny medal.
Trener

Gratulujemy!
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Kącik literacki
Zachęcamy do publikowania
swojej twórczości
na łamach „Tychowskich Wieści”
Utwory prosimy przesyłać
na adres Redakcji:
wiesci@tychowo.pl

Mój Kraj
Jedno słowo, jedno serce, jeden ton.
Jedna Polska i Ojczyzna to nasz dom.
Jedne myśli, jedna praca.
Praca, która nas wzbogaca.
To nasz kraj, to nasz dom.
Ten kraj jest Twój i mój
Gdzie rosną łany zbóż
Gdzie dzikich gęsi klucz ponad polami.
A słońca złoty blask przyświeca nam.
Czyż nie pięknie i wesoło u nas jest
Od gór szczytów po Bałtyku kres
Piękne góry i doliny i chłopaki i dziewczyny
To nasz kraj, to nasz dom.
R.G.

Masz 50 - 69 lat?
Zrobiłaś już mammograﬁę?
Zbadaj się i zyskaj spokój!
Bezpłatne badania mammograﬁczne w mobilnej pracowni - mammobusie
odbędą się w Tychowie przy Urzędzie Miejskim ul. Bobolicka 17

13 lipca 2018 r.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44
lub na www.mammo.pl/formularz
Badanie skierowane jest do kobiet, które nie były leczone z powodu raka piersi
oraz w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammograﬁi w ramach Programu
lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania.

ZACHODNIOPOMORSKA
IZBA ROLNICZA INFORMUJE
Zachodniopomorska Izba Rolnicza
informuje, że 6 czerwca 2018 r.
IUNG Puławy ogłosił komunikat
odnośnie wystąpienia warunków
suszy rolniczej w Polsce, z którego
wynika, że województwo
Zachodniopomorskie jest zagrożone
suszą. Poszkodowani rolnicy,
zainteresowani szacowaniem strat
w swoich gospodarstwach,
zobowiązani są złożyć odpowiedni
wniosek do swoich gmin.

Szczegółowe informacje dotyczące
ogłoszenia IUNG znaleźć można na
stronie: www.iung.pulawy.pl
Szczegółowych informacji na temat
szacowania strat udziela pracownik
Urzędu Gminy, pokój numer 17.
Wzory wniosku oraz oświadczenia
można pobrać w sekretariacie Urzędu
Miejskiego pokój numer 9 lub
elektronicznie.

WARUNKI
SUSZY ROLNICZEJ
W POLSCE

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
Od 6 czerwca 2018 r. punkt zbiórki
odpadów zostaje przeniesiony na ul.
Leśną 21 w Tychowie (stary basen).
Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00,
Sobota 08:00 – 10:00
(po wcześniejszym uzgodnieniu)
Rodzaje odpadów, które będą
odbierane w PSZOK:
Papier, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony i dętki - mogą pochodzić
wyłącznie z rowerów, motorowerów,
wózków, motocykli oraz samochodów

osobowych (maksymalnie 4 szt.
rocznie na jednego pełnoletniego
mieszkańca), odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, w tym styropian.
W punkcie zbierania odpadów
przyjmowane będą tylko odpady
posegregowane.
Chęć zdeponowania odpadów należy
wcześniej zgłosić w Urzędzie
Miejskim w Tychowie w pokoju nr 20
lub telefonicznie pod nr tel. 94 31 60
276.
Regulamin Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
dostępny na stronie www.tychowo.pl

Podziękowania
Składamy ogromne podziękowania za
wsparcie nansowe szanownym
sponsorom:
- GOK Tychowo oraz Friedrichs Doble
za zakup owoców i słodyczy
- Panu Robertowi Falanie
- Panu Jacku Rudzińskiemu
- Panu Pawłowi Kowalskiemu
- Państwu Barbarze i Zygmuntowi
Ziomek
- Pani Beacie Sawosz
- Panu Piotrowi Rakowskimu
- Panu Piotrowi Grobelnemu
- Bankowi PKO S.A w Białogardzie
- Panu Januszowi Brodzie
- Panu Krzysztofowi Tomaszewiczowi
- Nadleśnictwu Tychowo
- Firmie Beton-Atak – Mirosław
i Dariusz Łukaszewicz z Połczyna Zdroju
- Firmie Algo - Mariuszowi i Ryszardowi
Krynickim z Połczyna Zdroju
Dzięki Państwa zaangażowaniu udało
nam się zorganizować Dzień Rodziny,
gdzie mieszkańcy naszego sołectwa mogli
spędzić miło czas.
Rada Sołecka Kikowa z całego serca
dziękuje za pomoc Pani Danucie
Kowalczyk , Paniom Zoi Grad,
Katarzynie Jaworskiej, Katarzynie
Brzozowskiej i Ewelinie Zając
za pyszne ciasta.
Dziękujemy również Panu Piotrowi
Kaczmarkowi za kucyka, Pani Ewelinie
Łuc za malowanie dzieciom twarzy,
Panu Grzegorzowi Wołoszyn za
udostępnienie prądu oraz
Państwu Wiolecie i Mirkowi Wiśnios
za pomoc w przygotowaniu.
Rada Sołecka Kikowa
Joanna Turej i Piotr Rakowski
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Serdeczne podziękowania dla wszystkich
mieszkańców Sołectwa Kowalki za pomoc
w pracach porządkowych związanych z
procesją podczas święta Bożego Ciała oraz
dla Kamila Wiktorskiego za częściowe
zasypanie ubytków w drodze gminnej.
Sołtys Iwona Haśkiewicz

Podziękowania kierujemy do Państwa
Małgorzaty i Romana Kaczmarków
z Dargikowa, Grażyny i Mirosława
Surdyków, Grażyny i Krzysztofa Kubiszów,
właścicieli restauracji „Bistro Jajo” i Cukierni
„Staropolska”
z Białogardu oraz Pani Anetty Ślusarczyk.
Dziękujemy za wsparcie nansowe
i rzeczowe pikniku, który odbył się
w Dobrowie dnia 31.05.2018 r.
Dzięki Państwu
udało się zapewnić dzieciom moc atrakcji.
Życzymy sukcesów zawodowych,
zapewniając o wyrazach wdzięczności
i szacunku względem bezinteresownej
pomocy.
Gry i zabawy dla dzieci przygotowano
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury z Tychowa.
Słodkości dla dzieci zafundowane zostały
przez GKPiRPA, za co również serdecznie
dziękujemy.
Wszystkim mieszkańcom Dobrowa,
którzy zaangażowali się w realizację
projektu
pt. „Dla seniora i juniora” gratulujemy.
Wspólna praca zawsze się opłaca.

12 maja br. mieszkańcy sołectwa Wicewo
porządkowali teren boiska, placu zabaw
oraz drogi do wiaty sołeckiej.
Bardzo serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie Panom: A. Stańczak za
koszenie boiska i kosiarkę,
B. Brzozowskiemu za udostępnienie
ciągnika, W. Chojnackiemu, A. Ruszczak,
M.Sołtys, A. Grzegolcowi, A. Szymanek,
P. Szymanek, S. Blinkiewicz oraz Paniom:
B. Hojnor, T. Gasidło, D. Rzepiński.
Bardzo serdecznie dziękujemy!
19 maja br. zostały zakończone prace przy
remoncie podłogi w naszym kościele Matki
Bożej Szkaplerznej w Wicewie, podłogę
wykonał Pan W. Chojnacki a wszelkie
prace pomagali wykonać nasi mieszkańcy,
którym serdecznie dziękujemy:
A. Grzegolec , A.Ruszczak, L.Wiśniewski,
S. Blinkiewicz, P. Oczkowski, H. Chojnacki.
M. Chojnacki, P. Oczkowski , B. Biegański,
D. Mariański, G. Brzezicki.
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za pracę
i pomoc.
Będziemy dalej starać się
o fundusze na remont naszego kościoła
i już w lipcu zorganizujemy odpust, na
który serdecznie zapraszamy wszystkich.
O terminie poinformujemy Państwa
w kolejnym wydaniu Tychowskich Wieści..
Serdecznie dziękujemy
Panu Aleksandrowi Dębnemu za
udostępnienie kontenera niezbędnego do
prac przy kościele .
Dziękujemy za okazane serce i pomoc.
Sołtys Wicewa i mieszkańcy

koordynator projektu Magdalena PeriżokKowalczyk
Radny Zdzisław Polek
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W związku z rozpoczynającym się
sezonem letnim GZZK apeluje do
mieszkańców i turystów o rozwagę
podczas korzystania z akwenów
wodnych. Dlatego mając na względzie
bezpieczeństwo osób spędzających
czas nad wodą zaleca:
1. P ł y w a j t y l k o w m i e j s c a c h
strzeżonych
2. Nigdy nie skacz (zwłaszcza na
głowę) do wody – zawsze zbadaj jej
głębokość oraz ukształtowanie dna.
3. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez
opieki. Nawet kilkanaście sekund
nieuwagi może skończyć się
tragicznie.
4. Pamiętaj – skrzydełka pływackie
i koła nadmuchiwane zwiększają
bezpieczeństwo przede wszystkim
dzieci

T
5. W czasie kąpieli nie krzycz, nie
wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie
jest Ci w danej chwili potrzebna
6. Nie wchodź do wody po spożyciu
alkoholu lub zażyciu środków
odurzających
7. Nie zanurzaj się gwałtownie
w wodzie jeśli jesteś zgrzany/a i po
intensywnym wysiłku.
Przed wejściem do wody ochlap nią
klatkę piersiową, szyję i nogi
8. Korzystaj z kąpieli nie wcześniej niż
godzinę po obﬁtym posiłku.
9. Nie biegaj po pomostach, możesz
potrącić znajdujące się tam osoby
10. Nie wrzucaj do wody śmieci,
a zwłaszcza szkła.
11. Nie niszcz urządzeń oraz znaków
ostrzegających o niebezpieczeństwie

12. Zwracaj uwagę na innych
kąpiących się w pobliżu, ktoś może
potrzebować Twojej pomocy
13. Nie rób żartów osobie znajdującej
się w wodzie, być może ta osoba nie
umie pływać.
14. Pływaj w towarzystwie. Samotne
pływackie wyprawy mogą mieć
tragiczny ﬁnał.
15. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia
lub wypadek nad wodą natychmiast
wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer
alarmowy 112
Przewodniczący Gminnego Zespołu
Burmistrz Tychowa

Tychowskie Wieści
~ W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym niedającej się zapełnić pustki. Ks. J. Tichner ~
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
z powodu śmierci

Wiesława Zawiślaka
składają
Sołtys Słonina Grzegorz Sikorski
oraz mieszkańcy Słonina
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