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21 lipca 2018 r. obchodziliśmy
w Tychowie II Transgraniczne
Spotkania z Kulturą, w ramach których
odbył się XVIII Przegląd Zespołów
Ludowych „Tychowo na Ludowo”.
Przedsięwzięcie zrealizowano przy
doﬁnansowaniu Programu Współpracy
Interreg VA Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska
w ramach celu „Europejska Współpraca
Terytorialna” Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Funduszu Małych Projektów Interreg
VA.
Naszą Gminę odwiedziła delegacja
z zaprzyjaźnionego miasta Neverin
z Burmistrzem Peterem Böhm .
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
11 . 0 0 n a S t a d i o n i e M i e j s k i m
w Tychowie. Burmistrz Tychowa Robert
Falana powitał zaproszonych gości oraz
uroczyście otworzył przegląd.
Udział w nim wzięli: Henryk Budzyła Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego, Radni Powiatowi –
Zbigniew Brzozowski, Jerzy Żuk, Paweł
Kowalski – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tychowie, Jacek Rudziński

„T

– Zastępca Burmistrza Tychowa,
Krystyna Dobrzańska– Sekretarz Gminy,
Radni Miejscy oraz Sołtysi, Agnieszka
Kozakiewicz – Członek Zarządu BS
Białogard, Anna Młynarczyk – Dyrektor
BS w Tychowie, Aleksndra Półtorak –
Tomecka z Nadleśnictwa w Tychowie,
Katarzyna Kalbarczyk – Dyrektor SP
w Tychowie, Andrzej Kozłowski –
Zastępca Dyrektora SP w Tychowie,
Karolina Szyderska – Przewodnicząca
G K P i R PA , D a n u t a L e b i o d a z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
mjr Daniel Mikołajczyk – Kierownik
Zakładu Karnego w Koszalinie, Anna
Rydzkowska – Przewodnicząca Rady
Powiatu Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej, Członkowie Rady Kultury –
Zoﬁa Jarzębska, Zygmunt Wziątek.
Tradycją już jest, że Burmistrz oraz
Dyrektor GOK wypuszczają
symbolicznie gołębie, jako sygnał do
rozpoczęcia Przeglądu. W tym roku
gołębie pochodziły z hodowli Adama
Dudki oraz Jacka Tereszczyna.
Burmistrz Tychowa wraz z Zastępcą
przywitali oﬁcjalnie delegację
z Niemiec.

Burmistrz Neverin Peter Böhm
dziękował za zaproszenie do Tychowa,
podkreślał satysfakcję ze współpracy z
naszą Gminą.

BURMISTRZ TYCHOWA
oraz

gminny osrodek sportu i gospodarki komunalnej

ZAPRASZA
NA

UROCZYSTE OTWARCIE INWESTYCJI
PN.

„BUDOWA TERENU
REKREACYJNO - SPORTOWEGO”
przy ul. Akacjowej w Tychowie
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W programie:
18.00 – Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie
18.10 – Rozpoczęcie turnieju trójek siatkarskich, turnieju piłki nożnej „Żaków”
i „Orlików” na nowo wybudowanych boiskach
ok. 21.00 – Zakończenie turnieju, wręczenie nagród i pucharów
21.00 - Wspólne grillowanie przy wiacie piknikowej - ul. Akacjowa w Tychowie
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Zapisy drużyn do turnieju:
Robert Radziuk tel. 600 938 263 do 6 sierpnia br.
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Burmistrz Robert Falana oraz Dyrektor
GOK – Lucyna Michalak złożyli
podziękowania ﬁrmom i instytucjom,

”
które wsparły organizację
II Transgraniczych Spotkań z Kulturą
w Tychowie.

Podziękowania te oraz Gołąbki- symbol
tychowskich przeglądów otrzymali:
Tomasz Hynda Starosta Powiatu
Białogardzkiego, Ireneusz Górski –
Prezes BS w Białogardzie, Daniel
Mikołajczyk – Kierownik Zakładu
Karnego w Koszalinie.
Podziękowania przesłano też Pani
Renacie Matczyńskiej – Arla Foods
w Tychowie.
Burmistrz wraz z Zastępcą złożyli w tym
dniu gratulacje oraz wręczyli puchar dla
Zarządu Głównego Międzyzakładowego
Klubu Sportowego Głaz Tychowo za
awans do wyższej klasy rozgrywek
w piłkę nożną w sezonie 2017/2018.
W imieniu Zarządu odebrał je Łukasz
Miękus.
Komisja w składzie: Dariusz Schmidt –
przewodniczący komisji, Piotr Tyborski
– członek komisji, Zbigniew Raczewski
– członek komisji - Sekretarz Powiatu
Białogardzkiego, przyznała nagrody
i wyróżnienia. Otrzymali je:
W kategorii: Zespoły Pieśni i Tańca
wyróżnienie otrzymał zespół „Iskierki”
– SP Tychowo.
W kategorii: Zespoły Śpiewacze
I miejsce zajął zespół „Karpaty”
ze Świeszyna,
II miejsce zdobyły „ Biadule” z Kinowa,
III miejsce - „Dobrowianki” z Dobrowa,
IV miejsce przyznano zespołowi
„Swojacy” z Sitna,
V miejsce - zespół „Serenada”
z Czarnego.
Wyróżnienie w tej kategorii zdobyły
zespoły: „Radość” z Tychowa,
„Bursztyny” z Sianowa, „Jarzębiny” ze
Świeszyna, „Popowianie” z Popowa,
„Leszczyna” z Pęczerzyna.
W kategorii – Kapela wyróżnienie
przyznano „Kapeli Adamczyków”.
ciąg dalszy na str. 2
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ZACHĘCAJĄCE STYPENDIA

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

W związku z potrzebą zachęcenia
najlepszych uczniów do wyboru uczelni
w województwie zachodniopomorskim,
Sejmik Województwa
Zachodniopomorskiego jednogłośnie
uchwalił nowatorski program
stypendialny w dziedzinie edukacji.
Beneﬁcjentami programu będą studenci
zachodniopomorskich uczelni ze
szczególnym uwzględnieniem

II T
Tradycyjnie już, w czasie Przeglądu
zorganizowano zawody rowerkowe dla
dzieci. Prowadził je Robert Radziuk
z GOSiGK. Przeprowadzono je w pięciu
kategoriach wiekowych.
Wyniki poszczególnych wyścigów:
I WYŚCIG- 4-5- latki – chłopcy
I miejsce: Dudka Tomasz
II miejsce: Czerwiak Szymon
III miejsce: Krawczyk Piotr
II WYŚCIG- 4-5 latki- dziewczynki
I miejsce: Ręczkowska Maja
II miejsce: Żakowska Hanna
III WYŚCIG- 6-7 latki- chłopcy
I miejsce: Maziarski Marcel
II miejsce: Niewola Jakub
III miejsce: Szatkowski Szymon
IV WYŚCIG- 6-7 latki- dziewczynki
I miejsce: Lipinska Pola
II miejsce: Falana Hanna
III miejsce: Oleksiuk Sandra
V WYŚCIG 8-9 latki- dziewczynki
I miejsce: Kucharska Alicja
II miejsce: Szyderska Zoﬁa
III miejsce: Mazurek Zuzanna
VI WYŚCIG – 8-9 latki –chłopcy
I miejsce: Pniewski Marcel
II miejsce: Bartoszewicz Paweł
III miejsce: Zdanowicz Filip
VII WYŚCIG- 10-12 latki- chłopcy
I miejsce: Barucha Jakub
II miejsce: Żakowski Bartek
III miejsce: Gajda Adrian
VIII WYŚCIG- 10-12 latkidziewczynki
I miejsce: Radziuk Zuzanna
II miejsce: Zdanowicz Julia
Wieczorem wystąpiła Grupa Pieśni
i Tańca „Szczecinianie”, która
przygotowała godzinną ucztę
artystycznych wrażeń dla wszystkich.
Mieliśmy sposobność posłuchać
pięknych pieśni ludowych oraz obejrzeć
tańce regionalne. Zespół bisował i został
nagrodzony przez publiczność
gromkimi brawami.
Imprezie towarzyszyły pokazy
rękodzielników. Stoiska były pięknie
przygotowane. Zachwycały wystrojem.
Zachęcały do odwiedzin i zakupów.
Swoje stoisko miało też Muzeum
Zimnej Wojny w Podborsku, które
przygotował Paweł Urbaniak.
Dzieci mogły korzystać z atrakcji:
dmuchanych zamków i placów zabaw.
Dla wszystkich przygotowano darmową
grochówkę z chlebem, serwowaną przez
cały dzień.

młodzieży z terenu województwa
zachodniopomorskiego.
Program stypendialny każdego roku
obejmie 15 nowych osób, które będą
wybierane po udokumentowaniu
osiągnięć w olimpiadach
przedmiotowych, średnich ocen ze
świadectwa ukończenia szkoły średniej
oraz średniego wyniku egzaminu
maturalnego.
Uchwała sejmiku określa zasady,
warunki oraz tryb przyznawania
stypendium. W celu uzyskania wsparcia
stypendialnego należy złożyć wniosek
(wg określonego wzoru). Do wniosku
należy dołączyć kopie (potwierdzonych
za zgodność z oryginałem):
– świadectwa ukończenia szkoły
ponadpodstawowej za rok szkolny,
poprzedzający rok akademicki, na który
przyznawane będzie stypendium lub
zaświadczenie o średniej ocen
z przedmiotów z zakresu kształcenia
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ogólnego. Przy czym średnia ocen
z przedmiotów z zakresu kształcenia
ogólnego nie powinna być niższa niż
4,5;
– świadectwa maturalnego, przy czym
średni wynik z egzaminów
z przedmiotów z zakresu kształcenia
ogólnego nie powinien być niższy niż
80%;
– fakultatywnie – zaświadczenia
organizatora olimpiady o statusie
zwycięzcy, laureata lub ﬁnalisty (o ile
nie zostało to poświadczone na
świadectwie szkolnym).
Wnioski w sprawie przyznania
stypendiów należy składać do dnia 15
września 2018 roku w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego. Stypendia
przyznaje Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego w formie
uchwały. Warunkiem przekazania
stypendium jest zawarcie pisemnej
umowy.
Jerzy Kotlęga
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Wieczorem można było pobawić się pod
chmurką przy dźwiękach muzyki
proponowanej przez DJ Andrzeja
Jadczyszyna. Zabawa trwała do 1
w nocy.
Podziękowania i słowa uznania za
sprawną organizację tego
przedsięwzięcia kierujemy w stronę:
pracowników Urzędu Miejskiego
w Tychowie, Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie, Gminnego
Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie, Strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Osówka.

Dziękujemy gościom i zespołom
uczestniczącym w II Transgranicznych
Spotkaniach z Kulturą za miłą atmosferę
i dobrą zabawę.
Dziękujemy mieszkańcom, którzy
uczestniczyli w tej imprezie kulturalnej.
Wystawcom i rękodzielnikom zaś
składamy słowa uznania za
kultywowanie tradycji i uczynienie
naszego przedsięwzięcia barwnym
i ciekawym.
Uroczystość prowadziła redaktor Radia
Koszalin - Renata Pacholczyk.

Białogardzka Telewizja Kablowa
sporządziła relację ﬁlmową
z uroczystości.
L. Michalak -Dyrektor GOK, Tychowo.
M. Broda – UM Tychowo
Więcej zdjęć na tychowo.pl oraz
FB Urzędu Miejskiego w Tychowie
i Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Punktacja:

L.p.

Osiągnięcia

1.

Udział w olimpiadach przedmiotowych

2.

3.

Punkty

zwycięzca

50

laureat

40

ﬁnalista

30

Świadectwo ukończenia szkoły
5,8 - 6

15

5,6 - 5,79

12

5,4 - 5,59

10

5,2 - 5,39

8

5,0 - 5,19

6

4,75 - 4,99

4

4,5 - 4,74
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Świadectwo maturalne - średnia wg. klucza: każdy
1% powyżej 80% to jeden punkt.
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GMINNE INWESTYCJE
Słoneczne wakacje to nie tylko czas
wypoczynku, ale również wytężona
praca w zakresie realizacji
zaplanowanych inwestycji.
Na terenie naszej gminy prowadzone są
prace budowlane, które zmieniają
otoczenie na bardziej funkcjonalne
i estetyczne.
Przy ul. Akacjowej w Tychowie

B

zakończono prace związane z budową
terenu rekreacyjno – sportowego,
w Borzysławiu powstaje nowy chodnik;
trwa budowa drogi w Bukówku,
Centrum Rekreacyjno - Turystycznego
w Trzebiszynie oraz ścieżki pieszo –
rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej
w Tychowie. Na tym jednak nie koniec.
W przygotowaniu są kolejne inwestycje

B

B

(m.in. budowa Otwartej Strefy
Aktywności w Dobrowie, na którą
G m i n a Ty c h o w o p o z y s k a ł a
doﬁnansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej),
aplikujemy również o kolejne
doﬁnansowania, m.in. na budowę
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Tychowie.
R.B.S.

-
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KOLEJNE DOFINANSOWANIA
DLA GMINY TYCHOWO !
DOTACJA NA SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP
Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
Gmina Tychowo otrzymała dotację z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych
Straży Pożarnych na nabycie wyposażenia i urządzeń
ratownictwa, niezbędnych do ratowania życia i zdrowia
ludzi.
W imieniu gminy Tychowo umowę o dotację podpisali
Skarbnik Gminy Leokadia Sas oraz Burmistrz Tychowa
Robert Falana.
Kwota udzielonej gminie dotacji celowej wynosi
14 850 zł i stanowi 99% wartości realizacji zadania,
natomiast wkład własny gminy to 1% (150 zł).

GRANT NA DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE

GRANTY
SOŁECKIE 2018
U

!

W dniu 2 lipca br. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie Tomasz Sobieraj
Wi c e m a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego podpisał
cztery umowy o doﬁnansowanie
„Grantów sołeckich 2018”.
Gminę Tychowo reprezentował Jacek
Rudziński Zastępca Burmistrza wraz
z Leokadią Sas Skarbnikiem Gminy.
Umowę podpisali również Sołtysi,
których wnioski znalazły się na liście
rankingowej: Iwona Haśkiewicz,
Bogumiła Szczęsnowicz, Anna
Sokołowska oraz Ireneusz Brysik.
Nagrodą w konkursie jest pomoc
ﬁnansowa w wysokości do 10.000 zł na
sﬁnansowanie zgłoszonego do
realizacji projektu.
Dla Gminy Tychowo przyznano cztery
dotacje:

§ Sołectwo Kowalki – projekt:

„Boisko z historią”
§ Sołectwo Wicewo projekt:

„Budowa wiejskiego boiska
wielofunkcyjnego z przeznaczeniem
na miejsce spotkań integracyjnych
mieszkańców sołectwa Wicewo”
§ Sołectwo Czarnkowo: projekt:
Budynek do rekreacji „Dach nad
Sołectwem Czarnkowo to
podstawa”
§ Sołectwo Liśnica: projekt:
„Budowa budynku do rekreacji
w miejscowości Liśnica gm.
Tychowo”
Niebawem w Sołectwach rozpoczną się
prace inwestycyjne.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
za pracę na rzecz mieszkańców.
M. Broda

Operacja pt.: „Promocja Obszaru LGD poprzez
montaż słupów ogłoszeniowych” objęta wnioskiem
Gminy Tychowo o powierzenie grantu złożonym
w ramach konkursu 2/2018/G Działania informacyjno –
promocyjne została wybrana do realizacji w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wysokość pozyskanego grantu: 6 104,00 zł
Jeszcze w tym roku na terenie miasta Tychowo
zainstalowane zostaną trzy słupy ogłoszeniowe.
Wyniki wyboru grantobiorców dostępne są na stronie:
www.stowarzyszeniesgd.pl Zakładka: Nabory
wniosków/Działania informacyjno-promocyjne/Wyniki
konkursu 2/2018G

NAGRODZENI PODCZAS XLVII
SESJI RADY MIEJSKIEJ
26 czerwca br., podczas XLVII Sesji
Rady Miejskiej w Tychowie oﬁcjalnie
powitaliśmy w gronie sołtysów Pana
Krystiana Stelmacha – nowego Sołtysa
Sołectwa Kikowo.
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Burmistrz Tychowa Robert Falana wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Pawłem Kowalskim życzyli sołtysowi
pomyślności i wytrwałości w pracy
społecznej oraz wielu cennych inicjatyw
na rzecz sołectwa.
Podczas sesji wręczono również list
gratulacyjny dla Katarzyny Ważnej
uczennicy Gimnazjum im. Jana Pawła II
z Tychowa, która osiągnęła najwyższe
w gminie wyniki w nauce oraz
największą średnią z egzaminów
gimnazjalnych.
Gratulacje z rąk Burmistrza oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej
odebrała także mama absolwentki Pani
Marta Ważna.
Gratulujemy Katarzynie i życzymy
dalszych sukcesów i realizacji
zamierzonych celów.
M. Broda

„LINGUA ARTES – kompetencje
językowe potwierdzone
międzynarodowym certyﬁkatem”
Centrum Egzaminacyjne OPEN MIND w ramach
konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02.32-K03/15 Oś
priorytetowa VIII Edukacja Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-202 otrzymało
doﬁnansowanie na prowadzenie bezpłatnych
kursów języka angielskiego i niemieckiego dla
początkujących i średniozaawansowanych w 21
wybranych gminach Województwa
Zachodniopomorskiego.
Do wybranych Gmin należą: Białogard (gmina
wiejska), Tychowo, Choszczno, Drawno,
Pełczyce, Recz, Bierzwnik, Krzęcin, Cedynia,
Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój,
Widuchowa, Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań,
Dolice, Marianowo i Stara Dąbrowa.
Centrum poszukuje osób zamieszkujących
wskazane miejsca, które chciałaby ukończyć
kursy jezykowe i otrzymać międzynarodowy
certyﬁkat znajomości wybranego języka obcego.
Ze szkoleń mogą skorzystać osoby, które
dodatkowo spełniają przynajmniej jedno
z poniższych kryteriów:
§ wiek 50 lat i więcej,
§ wiek 25 lat i więcej, ale z wykształceniem
maksymalnie gimnazjalnym,
§ osoby bezrobotne,
§ osoby niepełnosprawne.

R

W ramach prowadzonych kursów każda
zakwaliﬁkowana osoba otrzyma bezpłatnie:
§ 120 lekcji wybranego kursu grupowego

z lektorem w swojej gminie,
§ bezpłatne podręczniki i ćwiczenia na cały rok

szkolny,
§ bezpłatne lekcje w internecie,
§ międzynarodowy certyﬁkat poświadczający

znajomość języka TOEIC lub TELC.
W ramach trzeciej edycji szkoleń będzie osiem
12-osobowych grup z języka angielskiego oraz
cztery 12-osobowe grupy z języka niemieckiego.
Grupy, w których najszybciej będzie komplet
osób, wystartują najwcześniej.
Na stronie internetowej www.jezykizadarmo.pl
można zapoznać się z pozostałymi szczegółami.

Chcesz nauczyć się za darmo języka
angielskiego albo niemieckiego?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
tel. +48 795 024 911
www.jezykizadarmo.pl
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2018

!
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20 czerwca 2018 r. w galerii
Gminnego Ośrodka Kultury
Tychowie odbyło się spotkanie
z Jarosławem Mycio połączone
z promocją jego debiutanckiej książki:
„Taniec w płomieniach”.
Jest to osadzony w lokalnych realiach
zbiór opowiadań, które łączy postać
głównego bohatera – Karola Kubery –
doświadczającego w swoim życiu
zarówno wzlotów jak i upadków.
To znakomity rejestr przemian
zachodzących w Polsce od roku 1946 po
lata 90-te XX wieku, któremu autor – nie
odbierając lokalnego kolorytu – potraﬁł
nadać uniwersalne znaczenia. Niejeden
czytelnik odnajdzie w tej książce
paralele własnego życiorysu.
Pan Jarosław opowiadał
o okolicznościach towarzyszących
pisaniu książki.
Spotkanie przygotował i poprowadził
Zygmunt Wziątek, nauczyciel języka
polskiego, członek Rady Kultury przy
GOK w Tychowie.
Analiza poszczególnych opowiadań
składających się na książkę pozwoliła
wielu uczestnikom spotkania znaleźć

odniesienie do znanych im wydarzeń
z przeszłości.
Bardzo miłe było spotkanie żyjących,
ukrytych bohaterów opowiadań Pana
Jarosława.
Wiele wzruszeń dostarczyły ponadto:
prezentacja przygotowana przez
Zygmunta Wziątka – zdjęcia z życia
Pana Jarosława i jego rodziny pod
tytułem: " Historia piórem malowana",

M
w y s t ę p y a r t y s t y c z n e Wi k t o r a
Rakoczego i Szymona Gołdyna oraz
pięknie przeczytane przez Małgorzatę
Maślak fragmenty książki.
Scenograﬁę przygotowali: Izabela
Wesołowska, Wiktor Rakoczy oraz
Władysława Ziętara.
Obecny na spotkaniu Burmistrz
Tychowa Robert Falana, gratulował
Panu Mycio debiutu, wyraził

zadowolenie ze spotkania, zakupił
książkę z dedykacją autora.
Uczestnicy spotkania wspominali czasy
młodości spędzone w Sadkowie, okres
działalności Sadkowskiego Domu
Kultury oraz słynnego Kabaretu Texs,
z którymi związany był pan Mycio przez
długie lata.
Wieczór spędzony przy kawie oraz
pysznym cieście serwowanym

przez Panią Alinę Mycio upłynął na
wspomnieniach i rozmowach z autorem
książki „Taniec w płomieniach”, do
której przeczytania w imieniu autora,
gorąco zachęcam.
L. Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska

Zadanie publiczne jest ﬁnansowane ze środków z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego

Teatralne międzypokoleniowe spotkania
w Tychowie

W

okresie od 1 czerwca do
6 lipca 2018 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury, pod
patronatem Stowarzyszenia Rozwoju
Razem, realizowano projekt: Teatralne
międzypokoleniowe spotkania
w Tychowie.
Doﬁnansowanie uzyskano z programu
Społecznik 2018, ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
Zaproponowano dzieciom, młodzieży
oraz seniorom ciekawe formy
aktywnego spędzania czasu wolnego.
W ramach projektu, dzieci i młodzież,
udały się 3 czerwca 2018 r. do Szczecina
na warsztaty teatralno - improwizacyjne.
Zajęcia z aktorami - profesjonalistami
pomogły dzieciom rozwinąć
umiejętności oraz zainteresowania.
Kolejne tygodnie upłynęły na
przygotowaniach przedstawienia.
Pracowano na tekstem, choreograﬁą oraz
scenograﬁą. Zaangażowano seniorów,
którzy pomogli wykonać stroje
i elementy scenograﬁi. Zaczęli też
zaglądać rodzice, którzy też służyli radą
i pomocą.
29 czerwca 2018 r. na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie,
wystawiono przedstawienie pt. "A niech
to gęś kopnie". Wyreżyserowała je Beata
Bekisz, instruktor sekcji teatralnych
GOK. Pani Beata czuwała nad
profesjonalnym przygotowaniem
przedstawienia. Na spektakl przybyli
mieszkańcy Tychowa i okolicznych wsi.
Zaproszono lokalne władze oraz media.
Przedstawienie bardzo spodobało się
widzom.
Sporządzono z niego bogatą fotorelację.
Prezentowana jest ona na stronie:
Stowarzyszenia Rozwoju "Razem",
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie. Przygotowano też
wystawkę, która prezentowana jest
w oknach Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie.

Realizacja projektu - Teatralne
międzypokoleniowe spotkania
w Tychowie, przyniosła wiele
wymiernych korzyści:
1. Umożliwiła młodym ludziom
obcowanie z prawdziwą sztuką oraz
uczestnictwo w ważnym wydarzeniu
kulturalnym jakim była niewątpliwie
wizyta w Teatrze w Szczecinie.
2. Warsztaty z profesjonalnymi
aktorami pozwoliły młodym ludziom
rozwinąć ich zainteresowania
i umiejętności.
3. Młodzi ludzie przekonali się, że
teatrem można się bawić a obcowanie
ze sztuką może sprawiać wiele
radości.
4. W realizację projektu zaangażowali
się seniorzy, którzy dzielili się swoją
wiedzą i umiejętnościami w zakresie:
szydełkowania, szycia,
majsterkowania.
5. Prezentacja przedstawienia szerokiej
grupie odbiorców pozwoliła na
rozpropagowanie idei wspólnej
zabawy sztuką. Mieszkańcy, po
obejrzeniu spektaklu, wykazywali
zainteresowanie taką formą
aktywności i chęć współpracy w tym
zakresie.

Koordynator projektu - Lucyna
Michalak dziękuje wszystkim, którzy
sprawili, że przedsięwzięcie udało się
zrealizować: Burmistrzowi Robertowi
Falanie, Ewie Dobrzańskiej – Prezes
Stowarzyszenia Rozwoju „Razem”,
Joannie Wrońskiej – Jakubiec –
Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju
„Razem”, Beacie Bekisz, Renacie
Kołodziej, Wiesławie Semenowicz,
Monice Kurek, Renacie Chwale, Zoﬁi
Tarwackiej, Władysławie Ziętarze,
Aleksandrze Ruszczak, Wiktorowi
Rakoczemu, Maciejowi
Rutkowskiemu, Dariuszowi
Michalakowi, Pawłowi Urbaniakowi,
Krzysztofowi Skałeckiemu oraz
Państwu Alicji i Markowi Witkowskim.
Szczególne podziękowania
i gratulacje należą się naszym młodym
aktorom, którzy zaskoczyli
publiczność: perfekcyjną znajomością
długich tekstów, super wypracowaną
grą aktorską oraz zaangażowaniem.
Brawo!
L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie

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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czerwcu i lipcu 2018 r.
w Gminie Tychowo odbyły
się uroczystości z okazji
Dnia Dziecka i Święta Rodziny. Imprezy
zorganizowano w Borzysławiu,
Warninie, Osówku, Kowalkach,
Kikowie, Smęcinie, Sadkowie przy
współpracy Sołtysów, Rad Sołeckich,
mieszkańców wsi, pań opiekunek
świetlic wiejskich oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie.
Przygotowanie imprezy w Dobrowie
zawdzięczamy, Stowarzyszeniu
Rozwoju „Razem”, pani opiekunce

5

T

świetlicy i Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Tychowie.
Podczas festynów uczestnicy mogli
skorzystać z wielu atrakcji m.in. gier,
zabaw, konkursów plastycznych
i sportowych, malowania na sterczu
i malowania twarzy.
Ogromnym zainteresowaniem dzieci,
cieszyły się kolorowe dmuchańce
i maskotka „Minionek”. Zapewniono
pyszne przekąski, watę cukrową,
popcorn, słodki poczęstunek oraz
pieczone kiełbaski. Uroczystości tętniły
życiem, radością i zabawą licznie

zgromadzonych mieszkańców.
W Pobądzu dzieci mogły również
korzystać z różnych zabaw, atrakcji
i poczęstunku przygotowanych przez
panią opiekunkę świetlicy z Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie. Obyła się
tam, wesoła impreza z okazji Dnia
Dziecka.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania
uroczystości oraz GKPiRPA za wsparcie
ﬁnansowe imprez.
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie
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Z życia ZSP w Tychowie

M
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M

M

ałgosia Maślak z klasy I
Liceum Ogólnokształcącego
w Tychowie wystąpiła w
reprezentacji Polski na
lekkoatletycznych Mistrzostwach
Europy w kategorii wiekowej poniżej lat

E
18 (U-18), które odbyły się w Győr
na Węgrzech.
W rzucie oszczepem, w stawce 33
oszczepniczek, zajęła 10 miejsce. Był to
trzeci start Małgosi w reprezentacji
Polski.
W roku ubiegłym w Olimpijskim
Festiwalu Młodzieży Europy
(również w Győr) zajęła 6
miejsce, a na Mistrzostwach
Świata w Nairobi (Kenia)
uplasowała się na 17 miejscu.
Małgosia od początku swojej
kariery (5 lat) trenuje pod okiem
Józefa Grabarczyka
w Uczniowskim Ludowym
Klubie Sportowym, działającym
przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie.
J. Grabarczyk
Na zdjęciu:
Małgorzata z maskotką
Mistrzostw.

NAGRODY STAROSTY

A

ż ośmioro uczniów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjanych im.
prof. Jana Radomskiego
w Tychowie odebrało Nagrody Starosty
za osiągnięcia w roku szkolnym
2017/2018.
Uroczystość odbyła się w Starostwie
Powiatowym w Białogardzie w dniu
22 czerwca br.
Okolicznościowe dyplomy wręczał
Tomasz Hynda - Starosta Białogardzki.
Szymon Gołdyn został wyróżniony za
celujące wyniki w nauce (średnia ocen
5,7) oraz wzorowe zachowanie w klasie
II LO.
Tegoroczna absolwentka, Alicja
Grabarczyk, została nagrodzona za
uzyskanie średniej ocen 5,39 w cyklu
kształcenia LO.
Małgorzata Maślak otrzymała nagrodę
za osiągnięcia w nauce (średnia ocen
5,12 w klasie I LO) i osiągnięcia
sportowe w rzucie oszczepem (w tym III
miejsce w rankingu światowym IAAF).
Kornelia Kalinowska była wyróżniona
za sukcesy sportowe na szczeblu

ogólnopolskim w rzucie oszczepem.
Wiktoria Macioszek podobne
osiągnięcia uzyskała w pchnięciu kulą.
Starosta docenił również:
ź Natalię Łabaj,
ź Magdaleną Grzybowską oraz

P

2018

22 czerwca 2018 r. dzieci ze świetlicy
w Pobądzu wspólnie przywitały
wakacje.
Pani Marta Tomczyk, opiekunka
świetlicy zorganizowała z tej okazji noc
ﬁlmową.
Dzieci obejrzały bajki: Samoloty
i Minionki oraz ﬁlm o czarodziejach pt.
„Harry Potter”.
Wieczór umiliła także zabawa

ź Darię Szymanowską,
które wygrały ogólnopolski ﬁnał
zawodów sportowo-obronnych
"Sprawni jak Żołnierze".
Józef Grabarczyk

P
w poszukiwaczy ukrytego skarbu,
malowanie paznokci i opowiadanie
strasznych opowieści.
Na kolację wszyscy wspólnie
przygotowali tosty, a na deser każdy
mógł zjeść pyszne lody.
Dzieci wspaniale się bawiły miło witają
rozpoczynające się wakacje.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama
GOK w Tychowie
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Z życia Biblioteki Publicznej w Tychowie

FIKa-my w Bibliotece

Wakacyjny
Klub Książki

W

poniedziałkowy poranek,
25 czerwca w naszej
bibliotece odbyły się
warsztaty czytelnicze przeprowadzone
przez Panią Małgosię Narożną animatorkę kultury, właścicielkę
księgarni ,,FiKa'' w Szczecinie.
Swoją obecnością zaszczyciła nas
również Pani Monika Kwaśniak kierownik działu InstrukcyjnoMetodycznego Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie.
Było to spotkanie w ramach projektu
,,Podróże małe i duże po literaturze''
z programu MKiDN.
Celem wizyty było pokazanie, że
Biblioteka jako centrum kultury jest
miejscem otwartym i przyjaznym dla
każdego, a jednocześnie miejscem
dynamicznym i tętniącym życiem.
Podczas zajęć zaprezentowano wybrane
pozycje z literatury dziecięcej.
Były to m.in. picturebook, czyli książki
obrazkowe pobudzające wyobraźnię
dziecka.

D

Na koniec warsztatów maluchy
wykonały prace plastyczne nawiązujące
do książki Iwony Chmielewskiej pt.
,,W kieszonce''.

Z życia sołectw

D

D

D

nia 17.05.2018 r. odbył się
w naszym sołectwie DZIEŃ
DZIECKA.
Były kiełbaski, słodki poczęstunek
i konkurencje dla dzieci na świeżym
powietrzu.

C
Wielką niespodzianką dla dzieci okazał
się dmuchany zamek.
Dziękujemy zaproszonym gościom za
przybycie i mile spędzony czas.
Sołtys I. Brysik i Rada Sołecka

PRACA!
Zakład Przetwórstwa Łososia POLAMARE Sp. z o.o ul. Kolejowa 26, Dygowo
zatrudni 3 Panie do pracy na stanowisku Pracownik Przetwórstwa Rybnego.
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie, wypłacane na czas
- dowóz do pracy
- atmosferę w pracy opartą na wzajemnym szacunku i odpowiedzialności
Oczekujemy:
- posiadanie książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych, lub gotowość
do jej wyrobienia
- otwartości na doskonalenie umiejętności zawodowych
Wszelkich informacji udzielimy od pn-pt pod nr. telefonu 517-620-333
w godzinach 8-16

Dzięki temu dowiedzieliśmy się co
kryje się w kieszeniach dzieci...
H. Rożek

wudziestego piątego
czerwca odbyło się
ostatnie przed
wakacjami spotkanie DKK dla
dorosłych.
Omawialiśmy książkę Pauli
Hawkins pt.: ,,Dziewczyna
z pociągu''.
Lektura powieści Pauli Hawkins
wywołała w nas prawdziwe
dreszcze i rzeczywiście może
wywołać bezsenność.
„Dziewczyna z pociągu” to
trzymająca w napięciu do
ostatnich stron, powieść
o mrocznych tajemnicach ludzkiej
natury i niebezpieczeństwach
kryjących się za pozorami
normalnego życia.

To lektura obowiązkowa dla
każdego fana thrillerów.
Polecamy !
Informujemy, że zamykamy
cykl spotkań DKK i widzimy
się dopiero po wakacjach,
25 września.
Halina Rożek

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W BIAŁOGARDZIE INFORMUJE

R
Zgodnie z art. 61, 62, 63, 64 ustawy
z d n i a 2 5 s i e r p n i a 2 0 0 6 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn.
zm.) wniosek o zatwierdzenie zakładu
i o wpis do rejestru zakładów
podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w formie pisemnej składają
podmioty, które:
1) produkują lub wprowadzają do
obrotu żywność pochodzenia
niezwierzęcego,
2) wprowadzają do obrotu produkty
pochodzenia zwierzęcego,
nieobjętych urzędową kontrolą
organów Inspekcji Weterynaryjnej,
3) produkują lub wprowadzają do
obrotu żywność zawierającą
jednocześnie środki spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego
i produkty pochodzenia zwierzęcego,
o której mowa w art. 1 ust. 2
rozporządzenia nr 853/2004,
z wyłączeniem zakładów
prowadzących rolniczy handel
detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73
ust. 6 ustawy,
4) działają na rynku materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, w tym
zakładów prowadzonych przez
podmioty zajmujące się recyklingiem
W celu uzyskania zatwierdzenia
zakładu i dokonania wpisu do rejestru
zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej należy złożyć
w terminie co najmniej 14 dni przed
dniem rozpoczęcia planowanej
działalności w siedzibie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białogardzie wniosek zawierający:
1) imię, nazwisko i numer PESEL,
miejsce zamieszkania i adres albo
nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy, numer
identyﬁkacyjny REGON, jeżeli taki
numer posiada, oraz numer
identyﬁkacji podatkowej (NIP);
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym,
o ile wnioskodawca taki numer
posiada;

1b) numer identyﬁkacyjny w ewidencji
gospodarstw rolnych, w rozumieniu
przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności –
w odniesieniu do podmiotów
działających na rynku spożywczym
prowadzących działalność w zakresie
dostaw bezpośrednich;
2) określenie rodzaju i zakresu
działalności, która ma być
prowadzona w zakładzie, w tym
rodzaju żywności, która ma być
przedmiotem produkcji lub obrotu.
Wymagania higieniczno-sanitarne dla
zakładów, które produkują lub
wprowadzają do obrotu środki
spożywcze określone są
w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady WE nr 852/2004
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych ( Dz. Urz. UE
L139 z 30.04.2004 r. z późn zm.)
Wniosek o wpis zakładu do rejestru
zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w formie pisemnej
wymagany jest w odniesieniu do :
1) działalności w zakresie dostaw
bezpośrednich
2) urządzeń dystrybucyjnych do
sprzedaży żywności
3) obiektów lub urządzeń ruchomych
lub tymczasowych, uprzednio
dopuszczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie
produkcji lub obrotu żywnością
w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej
4) gospodarstw agroturystycznych
5) podmiotów prowadzących
działalność w zakresie produkcji win
gronowych uzyskanych z winogron
pochodzących z upraw własnych
w ilości mniejszej niż 100hl w ciągu
roku kalendarzowego zgodnie
z zasadami określonymi
w przepisach o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina
6) aptek, punktów aptecznych
i hurtowni farmaceutycznych

określonych przepisami prawa
farmaceutycznego
7) sklepów zielarskich
8)przedsiębiorstw prowadzących
sprzedaż detaliczną innych niż środki
spożywcze produktów oraz
wprowadzających do obrotu środki
spożywcze opakowane, trwałe
mikrobiologiczne
9) producentów gazów technicznych
na potrzeby podmiotów działających
na rynku spożywczym
10) zakładów prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie
pośrednictwa w sprzedaży
żywności „na odległość” (sprzedaży
wysyłkowej) , w tym sprzedaży przez
internet
11) zakładów działających na rynku
materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością, w tym zakładów
prowadzonych przez podmioty
zajmujące się recyklingiem
12) podmiotów działających na rynku
spożywczym prowadzących
produkcję pierwotną
13) podmiotów prowadzących
rolniczy handel detaliczny żywnością
pochodzenia niezwierzęcego
Wszystkie wzory wniosków dostępne
są na stronie internetowej:
p s s e b i a l o g a r d @ p i s . g o v. p l
w zakładce „Pliki do pobrania”.
Bliższe informacje uzyskają Państwo
w siedzibie:
Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Białogardzie
ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard
lub pod numerem telefonu:
94 312 20 55.
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Kącik literacki
Wiatr
Hula wiatr po polach
Hula i po stogach
Powywracał stare drzewa
Na rozstajnych drogach
Hej ty wietrze zawadiako
Dokąd ty tak pędzisz.
Stój zatrzymaj że się.
Bo jeszcze zabłądzisz.
Pędzi wiatr i pędzi
W dół na dół do góry
I zapędził aż pod niebo
Wszyściuteńkie chmury
Nagle coś błysnęło
Nagle coś huknęło
Rozerwało środek nieba
A potem lunęło.

Podziękowania Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania
Pani Annie Rydzkowskiej,
Panu Dariuszowi Frątczak,
Panu Grzegorzowi Kaźmierczak
oraz innym osobom za sponsorowanie atrakcji
na DZIEŃ DZIECKA.
Dziękuję Panu Mieczysławowi Kosmalskiemu
oraz Nadleśnictwu Tychowo za upominki.
Dziękuję Paniom Wiesławie Brysik
i Elżbiecie Nowak-Zaręba za pyszne ciasta
oraz Paniom Angelice Brysik
i Ewie Kaźmierczak za organizację
i przygotowanie DNIA DZIECKA.
Sołtys Czarnkowa Ireneusz Brysik

R.G.
Zachęcamy do prezentowania
swojej twórczości
na łamach „Tychowskich Wieści”
Utwory prosimy przesyłać
na adres Redakcji:
wiesci@tychowo.pl

Serdeczne podziękowania
dla Pana Dawida Czarneckiego z Bożniewic
wykonującemu usługi rolnicze, za
wykoszenie trawy na terenie naszego boiska
sołeckiego oraz wzdłuż drogi do kościoła.
Sołtys Wicewa Anna Sokołowska

S

„Finis coronat opus” (' koniec wieńczy
dzieło') – mawiali starożytni Rzymianie.
Moja dwudziestoletnia praca także
została zwieńczona wydaniem książki
„Taniec w płomieniach” oraz wieczorkiem
promującym publikację, zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie.
Niniejszym chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w ten projekt:
pani Dyrektor GOK-u, Lucynie
Michalak, która znalazła czas, by
zorganizować wieczorek jeszcze przed
wakacjami, mimo napiętego graku oraz
za stworzenie przytulnej domowej
atmosfery,
panu Burmistrzowi, Robertowi Falanie,
za osobiste przybycie i słowo wstępne,
w którym nawiązał do czasów
opisywanych w jednym z opowiadań,
panu Maciejowi Rutkowskiemu za

2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie
od 1 do 15 września 2018 r.

Zgodnie z:
Ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr
256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwałą nr XXVI/251/05 z dnia 29
kwietnia 2005r. Rady Gminy Tychowo
(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 40, poz.914 z późn.zm.)
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom
publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 24 rż.
2. Wychowankom publicznych
i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym w stopniu głębokim,
dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nie
posiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 rż.
Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Kryterium dochodowe uprawniające
ucznia do otrzymania stypendium
szkolnego nie może przekroczyć kwoty
514 zł. netto na członka rodziny (art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. Nr
182 z późn. zm.) są osoby spokrewnione
lub nie spokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania
stypendium jest zamieszkanie na terenie
g m i n y Ty c h o w o . D o w n i o s k u
o przyznanie stypendium należy
dołączyć:
1.Zaświadczenia dokumentujące
dochody netto z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku:
- ze stosunku pracy,
- z tytułu renty, emerytury lub
świadczenia przedemerytalnego,
- zaświadczenie lub oświadczenie
potwierdzające wysokość innych
dochodów.
2. Dowody potwierdzające dochody
z działalności gospodarczej:
- działalność opodatkowana podatkiem
dochodowym od osób ﬁzycznych na
zasadach określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych – zeznanie podatkowe za
rok 2017 lub zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego oraz oświadczenie
o liczbie miesięcy, w których
działalność gospodarcza była
prowadzona,
- działalność w formie zryczałtowanego
podatku dochodowego –
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o rozliczaniu działalności w formie
ryczałtu, oświadczenie o osiągniętych
dochodach oraz zaświadczenie z ZUS
o opłaconych składkach na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu
o zasądzonych alimentach,
a w przypadku alimentów
dobrowolnych oświadczenie lub
dowód wpłaty.
4.Zaświadczenie o wysokości
pobieranego stypendium,
z wyłączeniem stypendium szkolnego.
5.Zaświadczenie z GOPS potwierdzające
wysokość świadczeń (w tym zasiłek
stały i okresowy).
6. Zaświadczenie o powierzchni ha
przeliczeniowych
(dochód z gospodarstwa rolnego).
7.Zaświadczenie ze szkoły
ponadgimnazjalnej.
Osoby bezrobotne zobowiązane są do
złożenia oświadczenia o statusie
bezrobotnego oraz wysokości uzyskiwanego
dochodu z prac dorywczych.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium
szkolne dokumentuje wykorzystanie
stypendium na cele edukacyjne poprzez
przedstawienie dokumentów
potwierdzających wydatki. Refundacji
kosztów poniesionych przez ucznia na
cele edukacyjne dokonuje się na
podstawie następujących dokumentów:
faktury VAT, imiennych rachunków,
imiennych biletów miesięcznych,
dowodów wpłat związanych z edukacją,
wydatków związanych ze zbiorowym
wyjazdem na wycieczkę szkolną,
wyjściem do kina, teatru, na basen itp.
(można udokumentować na podstawie
zaświadczenia wystawionego przez
szkołę z określeniem kosztu
poniesionego przez ucznia.
Do rozliczenia będą uwzględniane
rachunki za zakupy dokonane w okresie
od lipca br. do końca okresu na jaki
świadczenie zostało przyznane.
Termin realizacji stypendium szkolnego
uzależnione jest od otrzymania środków
z dotacji.
ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty –
zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego – np. pożar, powódź,
zgon członka rodziny lub inny wypadek
losowy.
Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, raz lub kilka razy do
roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Interesanci w sprawach stypendiów
i zasiłków szkolnych przyjmowani są
w Urzędzie Miejskim w Tychowie przy
ul. Bobolickiej 17 (pokój nr 2),
w godzinach pracy urzędu:
od PN do ŚR w godz. 7.30 – 15.30
w CZW w godz. od.7.30 – 16.00
w PT w godz. od 7.30 – 15.00
Szczegółowe informacje dotyczące
stypendiów i zasiłków szkolnych
można uzyskać pod telefonem nr:
tel. 094 31 60 267
i na stronie internetowej:
bip.tychowo.pl

sprawną obsługę techniczną,
panu Wiktorowi Rakoczemu za
nastrojowe pieśni uatrakcyjniające
spotkanie,
panu Szymonowi Gołdynowi za
przepięknie wykonany utwór na
akordeonie, przypominający mi moją
własną młodość, kiedy sam grywałem na
tym instrumencie oraz
pani Małgorzacie Maślak za pięknie
odczytane fragmenty opowiadań.
Szczególnie podziękować chciałbym
osobom, bez pomocy których nie udałoby
mi się wydać Tańca w płomieniach:
pani Ludmile Janusewicz, poetce i prezes
koszalińskiego oddziału Związku
Literatów Polskich, która objęła
patronatem moją książkę i dokonała jej
niezbędnej korekty oraz
plastykowi, panu Mariuszowi Królowi,
właścicielowi Vidoque graphic atelier
w Koszalinie za tak trafny i sugestywny
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sobotę 30 czerwca 2018 roku
w Chodzieży na głównym
boisku chodzieskiego
stadionu jak i na orliku odbył się IX
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Oldbojów o Puchar Starosty
Chodzieskiego.
Organizatorami tej imprezy było
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
i Stowarzyszenie Piłkarskie CHKS
Polonia-Oldboy Chodzież.
Turniej zakontraktowano na 20 drużyn
z Polski i z zagranicy.
Wśród uczestników turnieju znaleźli się:
WERAS Bierioza (Białoruś),
LOKOMOTIV Baranowicze (Białoruś),
OLDBOY Grodno (Białoruś), DNIEPR
Mogilev (Białoruś), FC Exter (Niemcy),
TuRa Lohne (Niemcy), DRZEWIARZ
Rzeczenica, NERAZZURI Wągrowiec,

projekt okładki oraz
Zakładowi Poligracznemu POLIMER
w Koszalinie, w którym książka nabrała
ostatecznego kształtu.
Nie mógłbym nie wspomnieć o panu
Zygmuncie Wziątku, który był
pierwszym czytelnikiem, korektorem
i recenzentem mojej książki oraz który
przygotował scenariusz wieczorku
promującego książkę, a także prezentację
multimedialną Historia piórem opisana
dotyczącą pierwowzorów moich
bohaterów literackich.
Dziękuję także wszystkim przybyłym
na spotkanie, bo bez Was ten wieczorek
nie miałby sensu, oraz rodzinie, która
wspierała mnie w tym przedsięwzięciu
i duchowo, i zycznie. Dziękuję tym,
którzy już czytają moje opowiadania
i tym, którzy je przeczytają w przyszłości.
Jarosław Mycio

T
WŁÓKNIARZ Okonek, KP Zielona
Góra, KP Sopot, POLONIA Jastrowie,
POGOŃ Połczyn Zdrój, MECHANIK
Bobolice, gospodarze turnieju
POLONIA-OLDBOY Chodzież oraz
4 zespoły z Pomorskiej Ligi Oldbojów:
VICTORIA Sianów, OLDBOJE ISKRA
Białogard, JESION TRANS OLDBOJE
Tychowo i AMATOR Kołobrzeg.
Puchar Starosty Chodzieskiego
i I miejsce w Turnieju wywalczył Jesion
Trans Oldboje Tychowo, a statuetkę
i nagrodę za tytuł Najlepszego
Bramkarza otrzymał Jerzy Sędzicki .
Skład zwycięskiej drużyny: Sędzicki
Jerzy, Kononowicz Robert, Augustyniak
Mariusz, Kamil Jesionowski, Jarosław
Stańczak, Grzegorz Dominikowski,
Łukasz Świecki, Ireneusz Polewski.
R. Radziuk

INFORMACJA
dla mieszkańców miasta i gminy Tychowo
Burmistrz Tychowa
uprzejmie informuje mieszkańców miasta i gminy Tychowo,
że w dniu

r. o godz.

.

przez okres czasu ok. 1 minuty
zostaną załączone syreny alarmowe
w miejscowości: Tychowo, Kowalki, Sadkowo i Osówko.
Akustyczny system alarmowy zostanie wykorzystany
w celu uczczenia
74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
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