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ZMIANY W OKRĘGACH SEJMIKOWYCH

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

Podział na okręgi wyborcze, ich
numery, granice oraz liczbę radnych
wybieranych w okręgu wyborczym
ustala na wniosek marszałka, sejmik
województwa według jednolitej normy
przedstawicielstwa obliczonej przez
podzielenie liczby mieszkańców
województwa przez liczbę radnych
wybieranych do danej rady.
W skład sejmiku województwa

wchodzą radni wybrani w wyborach
bezpośrednich w liczbie trzydziestu
w województwach liczących do
2.000.000 mieszkańców.
Województwo Zachodniopomorskie
liczy według rejestru wyborców
1.608.506 mieszkańców, co oznacza, że
w tegorocznych wyborach wyłonimy 30
radnych. Sejmik z kolei wybierze
marszałka oraz pięcioosobowy zarząd.
Zmiany granic okręgów wyborczych
mogą być dokonywane najpóźniej na 3
miesiące przed upływem kadencji.
Według uaktualnionych norm
przedstawicielskich (dot. to liczby
mieszkańców poszczególnych okręgów
wyborczych w ich dzisiejszych
granicach) dawałoby efekt w postaci
formalnie 31 mandatu, co przy
wskazanej liczbie mieszkańców nie
może mieć miejsca. Ten 31 mandat
wynikający ze wskazywanego
przeliczenia pojawił się w IV okręgu

wyborczym. Wobec tego, podobnie jak 8
lat temu, zaszła potrzeba takiego
ukształtowania granic poszczególnych
okręgów wyborczych, żeby przy
określonej liczbie mieszkańców
w każdym z okręgów suma mandatów
do sejmiku województwa nie była
wyższa niż 30.
Marszałek Województwa przesłał
sejmikowi 2 warianty zmian w okręgach
wyborczych. Oba projekty traﬁły pod
obrady Komisji Budżetu i Spraw
Samorządowych która zaopiniowała
pozytywnie wariant zmian polegający na
przeniesieniu powiatu białogardzkiego
z okręgu III do okręgu IV. Sejmik
Województwa Zachodniopomorskiego
26.06.2018 roku zgodził się z opinią
komisji budżetu i ustalił nowe granice
okręgów, co ilustruje tabela.
Opinie dotyczące projektowanych zmian
granic (do 22.06. 2018 roku) przekazały
sejmikowi jedynie powiaty stargardzki
oraz gryﬁński.

UROCZYSTE OTWARCIE TERENU REKREACYJNO – SPORTOWEGO
PRZY UL. AKACJOWEJ W TYCHOWIE

W

piątkowe popołudnie, 10
sierpnia br., miało miejsce
uroczyste otwarcie terenu
rekreacyjno – sportowego przy ul.
Akacjowej w Tychowie. Postały tutaj
dwa mini boiska: do piłki nożnej oraz
piłki siatkowej. Całkowity koszt
realizacji zadania to 111.128,45 zł,
Gmina Tychowo pozyskała
doﬁnansowanie w wysokości 85%
z Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze 2014-2020.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: Burmistrz Tychowa Robert
Falana, Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński, Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Kowalski, Elżbieta
Machowicz – przedstawicielka
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
oraz dwoje dzieci.
Uroczystość otwarcia inwestycji
połączona została z turniejem trójek
siatkarskich, turniejem piłki nożnej
„Żaków” oraz „Orlików”.
Dla uczestników wydarzenia
zorganizowano zawody wędkarskie
–wzięły w nich udział 22 osoby.
Gratulacje zwycięzcom
w poszczególnych kategoriach składali
Burmistrz Tychowa oraz Zastępca
Burmistrza.
Zwycięzcy otrzymali również puchary
oraz dyplomy.
W turnieju trójek siatkarskich udział
wzięło 12 drużyn, wyniki końcowe
przedstawiają się następująco:
1 miejsce - „Siarka” - Sadkowo
2 miejsce – „West Coast” - Borzysław
3 miejsce – „Młodzi Wilcy” –
Tychowo
Klasyﬁkacja końcowa zawodów
wędkarskich:
1 miejsce - Haśkiewicz Iwona
2 miejsce - Taryma Piotr
3 miejsce - Kucy Ireneusz

Nr
okręgu

Granice okręgu
wyborczego (powiaty)

Liczba
Liczba radnych
Liczba
radnych
wybieranych wg.
radnych
wybieranych
norm
wybiera2014 r.
przedstawicielstw nych 2018

I

miasto Szczecin, Policki

8

8,105

8

II

miasto Świnoujście,
Gryﬁcki, Łobeski,
Goleniowski, Kamieński

5

4,804

5

III

Choszczeński, Drawski,
Świdwiński, Wałecki,
Kołobrzeski

6

5,182

5

IV

Białogard, miasto
Koszalin, Koszaliński,
Sławieński, Szczecinecki

5

6,358

6

V

Stargardzki, Gryﬁński,
Pyrzycki, Myśliborski

6

5,551

6

Radni sejmiku podkreślali znaczenie
zasady stałości podziału na okręgi
wyborcze. Podjęto decyzję dotyczącą

Wręczenie medali za
długoletnie pożycie małżeńskie
50 lat temu, 14 stycznia 1968 r. Państwo
Małgorzata i Adam Raciborscy zawarli
związek małżeński w Urzędzie Stanu
Cywilnego Zbójno. W Krosinku
zamieszkują od 31 lipca 1973 r.; dochowali
się 7 dzieci (2 chłopców i 5 dziewcząt), 14
wnuków oraz dwoje prawnucząt.
Z tej okazji, 22 sierpnia br. Burmistrz
Tychowa Robert Falana wręczył medale
za długoletnie pożycie małżeńskie.
W tym wyjątkowym spotkaniu wzięli
udział również: kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Mariola Liksza oraz rodzina
Jubilatów.

Wyniki turnieju piłki nożnej
kategoria „Orlik”:
1 miejsce - FC Topolowa
2 miejsce - Gryf Dobrowo
3 miejsce - „Dąbek” Tychowo
kategoria „Żaki”:
1 miejsce - ,,Dąbek” Tychowo I
2 miejsce - ,,Dąbek” Tychowo II
Dla najmłodszych kibiców turnieju
rozegrano sportowe konkurencje, gdzie
każdy zwycięzca otrzymał atrakcyjne
nagrody rzeczowe (piłki, karimaty,
bidony, zestawy do gry w badmintona).

niezbędnych zmian tak, aby w jak
najmniejszym stopniu wpływać na
dotychczasowy podział województwa na
okręgi wyborcze.
Jerzy Kotlęga

Przypomnijmy,
„Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” jest uhonorowaniem osób,
które przeżyły 50 lat (i więcej) w jednym
związku małżeńskim. Został
ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego
1960 r. o orderach i odznaczeniach, a do
obecnego systemu odznaczeń
państwowych został włączony w 1992
roku. Medal przyznawany jest przez
Prezydenta RP, a wręczany przez
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
miast i gmin w całej Polsce.
R. Bosak-Szewczyk

Dla wszystkich chętnych przewidziano
kiełbaski z grilla, słodki poczęstunek
oraz ciepłe i zimne napoje.
Gratulujemy zwycięzcom oraz
dziękujemy wszystkim za udział
w uroczystości.
Organizatorem wydarzenia byli:
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie oraz Urząd
Miejski w Tychowie.
R. Bosak-Szewczyk

Uroczysta XLVIII Sesja
Rady Miejskiej w Tychowie
23 sierpnia br. podczas XLVII Sesji
Rady Miejskiej w Tychowie uroczyście
powitaliśmy nowego sołtysa Dobrowa
Panią Agnieszkę SzaBlińską.
Składamy serdeczne gratulacje.
Życzymy owocnej współpracy
z mieszkańcami oraz samorządem,
skutecznej działalności, a przede
wszystkim satysfakcji z wykonywanego
mandatu społecznego. Mamy nadzieję,
że praca podjęta na rzecz lokalnej
społeczności i troska o wspólne dobro,
przyczyni się do rozwoju wsi.
Podczas sesji Burmistrz Tychowa
wręczył akt powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Dobrowie Pani Jolancie Pawlik, która
została wyłoniona w drodze konkursu na
pięcioletnią kadencję.
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Robert Falana
Burmistrz Tychowa

Wi e l e r ó ż n y c h i n w e s t y c j i
prowadzonych na terenie Gminy
Tychowo wchodzi w końcową fazę
realizacji. W Tychowie oddaliśmy do
użytku teren rekreacyjny przy ulicy
Akacjowej. Powstały tu dwa trawiaste
mini boiska do piłki siatkowej oraz piłki
nożnej. Zbudowaliśmy także nową
ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul.
Dworcowej. Zastąpiła ona
wyeksploatowany kilkudziesięcioletni
„dywanik” asfaltowy. Wraz z budową
wspomnianej ścieżki powstały dwie
wypożyczalnie rowerów oraz całkowicie
nowa linia oświetlenia drogowego.
Budowane jest także nowe ogrodzenie
terenu przyległego do SP Tychowo wraz
z wymianą zużytych płyt chodnikowych.
Nowe, estetyczne i bezpieczne chodniki
będą stanowiły integralną całość wraz
z wyremontowanym niedawno przed

N

–

budynkiem szkoły placem manewrowym.
Jednak Gmina Tychowo to nie tylko
miasto. Zerknijmy zatem co słychać
w gminnych miejscowościach.
W Sadkowie zbudujemy w tym roku
chodnik prowadzący wzdłuż drogi
wojewódzkiej 167. Wyłoniony jest już
wykonawca tego przedsięwzięcia.
W budżecie gminy zabezpieczyłem
odpowiednie środki ﬁnansowe. Obecnie
trwają prace przygotowawcze.
Inwestycję tę prowadzimy wspólnie
z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich. W ramach trwającej
w gminie rozbudowy oświetlenia,
w Sadkowie pojawiły się także nowe
lampy.
Nowy chodnik powstaje
w miejscowości Borzysław. Jest on
wykonywany przez GOSiGK
w Tychowie. Zakończyły się także
wszystkie formalności związane
z przejęciem od ZZDW placu przyległego
do świetlicy. Obecnie ku zadowoleniu
mieszkańców jest to plac sołecki.
Planowana jest tu budowa ogrodzenia
i wiaty na drewno.
W Bukówku trwają zaawansowane
prace przy przebudowie gminnej drogi
prowadzącej przez całą miejscowość.
Powstanie tu nowa asfaltowa droga wraz
z chodnikiem, zjazdami na posesje
i oświetleniem prowadzącym aż do drogi
wojewódzkiej. Zakończenie tych robót

zaplanowano na końcówkę września.
W trakcie oceny merytorycznej jest
wniosek o doﬁnansowanie budowy
świetlicy wraz z zapleczem sportowym
dla piłkarzy – wszyscy trzymamy kciuki
za ten wniosek .
W Dobrowie planuję szereg zadań.
Zaczniemy od Osiedlowej Strefy
Aktywności. Na to zadanie przeznaczamy
50 tyś złotych (25 tyś. z budżetu
państwa). Decyzją mieszkańców
przeniesiemy także na plac sołecki
„Ogródek Nivea”, a przy okazji przenosin
dokonamy jego gruntownego remontu, na
który zabezpieczyłem kwotę 26,7 tyś
złotych.
Mieszkańcy cierpliwie wyczekują na
uruchomienie wieży GSM. Rozumiem
zniecierpliwienie części z nich – w końcu
czekali na tę wieżę kilkanaście lat!
Inwestor (P4 Play) obiecuje, że niebawem
włączy nadajnik. Obecnie czeka na
pozwolenie na użytkowanie, które
wydaje starostwo powiatowe.
Jak już informowałem mieszkańców
pozyskałem 500 tyś. złotych na
rewitalizację i modernizację terenu
zlokalizowanego przy placu sołeckim
(oczka wodne). Szczegóły tej inwestycji
przedstawię na spotkaniu sołeckim we
wrześniu.
Dla sołectwa Bukowo zabezpieczyłem
w budżecie gminy kwotę 19 tyś złotych.
W wyniku konsultacji z sołtysem i radą

OFICJALNE OTWARCIE NOWYCH INWESTYCJI
§ Droga pieszo - rowerowa wzdłuż ul. Dworcowej w Tychowie
§ Tychowski Rower Miejski

27 sierpnia br., uroczyście otwarto
ścieżkę pieszo rowerową w Tychowie.
Gmina otrzymała doﬁnansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych
I n w e s t y c j i Te r y t o r i a l n y c h d l a
Koszalińsko-KołobrzeskoBiałogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Celem projektu pt.: „Budowa drogi
pieszo-rowerowej z centrum
m i e j s c o w o ś c i Ty c h o w o o d
skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż
ul. Dworcowej do ul. Kolejowej
prowadzącej do dworca kolejowego”
jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa
ruchu pieszo-rowerowego a także lepsza
komunikacja z dworcem kolejowym
w Tychowie.
Uruchomiliśmy również Tychowski
Rower Miejski zlokalizowany na dwóch
stacjach rowerowych wraz z 20
sztukami rowerów. Całkowity koszt
inwestycji 1.014.00 zł. Gmina Tychowo
pozyskała doﬁnansowanie w wysokości
85% kosztów kwaliﬁkowalnych.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: Burmistrz Tychowa Robert
Falana, Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński, Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Kowalski, Urszula
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…
sołecką ustaliliśmy, że 12 tyś.
zabezpieczy budżet gminy, a ok. 7 tyś
budżet sołecki. Kwotę tą przeznaczymy
na wyposażenia placu sołeckiego
w dodatkowe zabawki i urządzenia
rekreacyjne. Kończymy prace
dokumentacyjno-zgłoszeniowe, a Pani
sołtys wybrała już z katalogu potrzebne
zabawki.
W budżecie gminy zabezpieczyłem
kwotę 20 tyś. złotych na budowę placu
zabaw w Krosinku. Takie ustalenia
poczyniłem z mieszkańcami wsi już jakiś
czas temu. Długo trwała procedura
pozyskania gruntu. Obecnie oczekujemy
na podpisanie aktu notarialnego
stwierdzającego nabycie przez gminę
części działki gruntowej.
W Słoninie po wykonaniu remontu
placu zabaw przygotowujemy się do
remontu świetlicy. Podczas budowy tej
świetlicy niestety źle wykonano izolacje
poziome. Błędy te powodują obecnie
kłopoty z wilgocią ścian. Musimy
poprawić izolację oraz wykonać nowe
obróbki kominowe.
W Trzebiszynie zbudowaliśmy nową
świetlicę wiejską. Teren wokół niej został
ogrodzony i doświetlony ledowym
światłem. Powstały nowe chodniki oraz
plac postojowy. Otwarcie tej inwestycji
już niebawem!
W Kowalkach i Wicewie powstaną
nowe boiska wielofunkcyjne, natomiast

Burmistrz Tychowa
aplikuje
o kolejne środki unijne!
1. „Przebudowa gminnych dróg ul.
Targowej i ul. Dolnej w Tychowie”
- wniosek o przyznanie pomocy został
złożony 16 sierpnia w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego w konkursie na
operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość
inwestycji: 2.137.847,00 zł.
Poziom doﬁnansowania: 63,63%
kosztów inwestycji.

Miller-Grzybowska - Dyrektor
Wydziału Rozwoju i Współpracy
Terytorialnej z Koszalina oraz
przedstawiciel mieszkańców Tychowa.
Na uroczystości obecny był również
Zbigniew Brzozowski - Radny Rady
Powiatu Białogardzkiego, Natalia KłusSzczeblewska – Kierownik Referatu
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, inspektor w biurze ZIT
Aleksandra Kosowicz, Radni Miejscy
Gminy Tychowo, dyrektorzy szkół
i jednostek gminnych.
Goście mieli okazję przetestować
rowery miejskie. Udano się nowo
wybudowaną ścieżką do stacji

zlokalizowanej przy dworcu PKP.
Po części oﬁcjalnej udano się do UM
Tychowo, gdzie w sali konferencyjnej
Burmistrz Tychowa opowiedział
o zakończonej inwestycji, o jej etapach
i realizacji, zaprezentował plany na
rozbudowę ścieżki w kierunku
miejscowości Borzysław.
Kolejna inwestycja w ramach środków
RPO WZ 204-2020 ZIT jest na etapie
projektowania. Realizacja przypada na
2022 rok. Po jej zakończeniu, będzie
można podróżować rowerem miejskim
z dworca PKP do Borzysławia.
M.B.

w Czarkowie i Liśnicy budynki
rekreacyjne przeznaczone na świetlice
wiejskie. Sołectwa te wzięły udział
w konkursie ogłoszonym przez
marszałka województwa
zachodniopomorskiego
i zdobyły dla swoich sołectw fundusze
z tzw. grantów sołeckich.
Cieszy mnie bardzo i motywuje do
dalszej pracy fakt, że wszystkie inwestycje,
te małe i te duże spotkają się z bardzo
dobrym odbiorem ze strony mieszkańców.
Oczywiście potrzeb w Gminie Tychowo
jest więcej. Dobrze o tym wiem. Na moich
cyklicznych spotkaniach z mieszkańcami
dużo o tym rozmawiamy. Zadania do
wykonania zlecam w miarę możliwości
ﬁnansowych budżetu naszej gminy.
Szukam doﬁnansowań unijnych oraz
aplikuję o środki krajowe stale dbając
o stan gminnych ﬁnansów.
Na koniec chciałbym, Państwu
zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt.
Przy planowaniu i realizacji różnych
przedsięwzięć i inwestycji bierze udział
spory sztab ludzi. Są to mieszkańcy,
sołtysi, rady sołeckie, urzędnicy, kadra
kierownicza, projektanci, wykonawcy
i wielu innych. Uszanujmy ich pracę – to
będzie dla nich wszystkich najlepsze
podziękowanie.
Pozdrawiam serdecznie!
Robert Falana
Burmistrz Tychowa

Przypomnijmy: od 10 sierpnia br.
mieszkańcy moga korzystać
z Tychowskiego Roweru Miejskiego.
Rowery można wypożyczać na
samoobsługowych stacjach wypożyczenia
rowerów położonych w Tychowie: przy
Szkole Podstawowej ul. Dworcowa oraz
przy stacji PKP ul. Kolejowa .
Aby wypożyczyć rower wystarczy
zarejestrować się poprzez terminal,
aplikację lub na stronie tychowskirower.pl
i wpłacić minimum 10 złotych opłaty
inicjalnej.

2. „Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
w Tychowie”.
Wniosek o doﬁnansowanie został
złożony w partnerstwie ze Związkiem
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Aplikujemy o środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej - POIŚ 2014-2020
Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami
komunalnymi, Typ projektu 2.2.
Wartość inwestycji: 1.400.00, 00 zł.
Poziom doﬁnansowania: 85%
kosztów kwaliﬁkowalnych.
Obecnie wnioski są na etapie
weryﬁkacji. O wynikach będziemy
Państwa informować na bieżąco.

Otrzymamy wówczas kod PIN, który
razem z numerem telefonu będzie
kluczem do konta w systemie. Osoby,
które posiadają już konto w systemie
Nextbike założone w innych miastach,
mogą w Tychowie korzystać z rowerów
bez dodatkowej rejestracji.
P ier w s ze 2 0 min u t k ażd eg o
wypożyczenia jest bezpłatne, od 21 do 60
minuty opłata wynosi 1 zł. Za drugą
i każdą kolejną rozpoczętą godzinę
pobierana jest opłata w wysokości
2 złotych. Serdecznie zapraszamy!

TYCHOWSKIE WIESCI
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MOTOATOMOWY ZLOT MOTOCYKLOWY JUŻ ZA NAMI!
4 sierpnia br. w Tychowie odbył się
zlot motocyklistów. Dopisała pogoda
i frekwencja. Dziesiątki pasjonatów
dwóch kółek z bliższych i dalszych
zakątków Polski wzięło udział
w sobotnim Motoatomowym Zlocie
Motocyklowym.
Organizatorem zlotu byli: Burmistrz
Tychowa oraz klub motocyklowy
„Motoorły Karlino”.
Wydarzenie rozpoczęło się na
Stadionie Miejskim w Tychowie
powitaniem kierowców jednośladów
przez Burmistrza Tychowa Roberta
Falanę.
O godzinie 11.00 widowiskowa parada
motocykli przejechała ulicami naszego
miasta w kierunku Modrolasu. Pod
pomnikiem Stalag Luft IV kwiaty
uroczyście złożyli Burmistrz Tychowa
oraz przedstawiciele klubu „Motoorły
Karlino”.
Finał parady motocyklowej miał miejsce
p r z y M u z e u m Z i m n e j Wo j n y
w Podborsku. Tutaj przygotowano szereg
atrakcji dla uczestników zlotu
motocyklowego, wspólne ognisko
i konkursy.
W imieniu organizatorów dziękujemy
Dyrektorowi Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu Panu Aleksandrowi
Ostaszowi za udostępnienie terenu pod
zlot oraz za umożliwienie zwiedzania
bunkrów.

Za pomoc w organizacji wydarzenia
dziękujemy Panom: Pawłowi
Urbaniakowi, Łukaszowi Gładysiakowi
oraz kierownikowi i pracownikom
Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.
Serdecznie dziękujemy także członkom
i sympatykom klubu motocyklowego
Motoorły Karlino za pomoc w obsłudze
zlotu. Uczestnikom dziękujemy za tak
liczne przybycie oraz udaną i bezpieczną
zabawę.
Motocykl to nie pojazd - to pasja, a zlot
jest okazją, by spotkać się z ludźmi,
którzy połknęli tego samego bakcyla, do
zobaczenia więc za rok!
Renata Bosak-Szewczyk

2 września 2018 r.
Park Chopina w Drawsku Pomorskim
12:00 Uroczysta Msza św. w intencji rolników w kościele
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
w Drawsku Pomorskim
13:00 Przemarsz korowodu dożynkowego do Parku
Chopina
13:30 Tradycyjny obrzęd dożynkowy
14:00 Oﬁcjalne otwarcie Dożynek
14:30 Rozpoczęcie Jarmarku Ludowego
- prezentacje artystyczne zespołów ludowych
- konkursy dożynkowe
- konkursy dla mieszkańców i gości
- wiejska kuchnia
- "Aleja Zachodniopomorskich Smaków - produktów
tradycyjnych Pomorza Zachodniego”
- stoiska promocyjne powiatów, ﬁrm i instytucji
- atrakcje dla dzieci
18:00 Wręczenie nagród laureatom konkursów
19:30 Koncert Eweliny Lisowskiej z zespołem

Luis, Luis,

reż. José
Carlos Castaño, Hiszpania
2015, 11 min.
Luis to wyjątkowa osoba.
Ma w sobie magię, radość,
współczucie i umiejętności,
które może rozwijać w swoim
codziennym życiu oraz na
arenie sportowej.

Nie ukryjesz się przed
prawdą (You Can't Hide From
The Truth), reż. Amaru Ardonis
Amasi, Zimbabwe, Wielka
Brytania 2016, 29 min.
Film jest muzyczną historią
rodziny żyjącej w czasach
kryzysu ekonomicznego
i politycznego. Chłopiec i jego
ojciec próbują wiązać koniec
z końcem na ulicach Zimbabwe.
Ich relacja zostaje wystawiona
na próbę, gdy ojciec podąża za
muzycznymi marzeniami z
przeszłości, mogącymi wpłynąć
na przyszłość syna.

Oko Minotaura (The Eye
of the Minotaur), reż. Borislav
Kolev, Bułgaria 2017, 45 min.
Dennis jest 18 - letnim
chłopakiem, który pragnie
miłości, rodziny oraz
sukcesu zawodowego.
Urodził się niewidomy, ale
nie przeszkadza mu to
w osiąganiu celów. Trenuje
różne sporty, dużo czyta,
wypracował sobie nawet
sposób na oglądanie ﬁlmów,
ale jego największym
marzeniem jest zostać
rzeźbiarzem.

Niebo jest wszędzie
niebieskie
(The Sky is Blue
Everywhere), reż. Gina
Wenzel, Niemcy 2016,
27 min.
U Marka zdiagnozowano
stwardnienie rozsiane.
Zrozpaczony, nie wie jak
i kiedy powiedzieć o tym
swojej dziewczynie Sophie.

A niech to gęś kopnie, reż. Beata
Bekisz, 60 min.
Przedstawienie to historia pewnego
spotkania i w konsekwencji wspólnej,
skomplikowanej wędrówki dwojga
bohaterów, podczas której
napotykają INNE postaci, przeżywają
rozmaite przygody... A wszystko to
w poszukiwaniu sensu... Sensu życia...
Zapraszamy na solidną dawkę
doskonałej zabawy połączoną z ważną
reﬂeksją na temat akceptacji,
tolerancji i przyjaźni (a może
i miłości). Może podczas wspólnej
wędrówki odnajdziesz sens... Swój
własny?
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IMPREZA PLENEROWA - KOCHANE LATO
10 sierpnia 2018 r. przed budynkiem
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie odbyła się cykliczna
impreza plenerowa - Kochane Lato.
Tym razem motywem przewodnim było
hasło: Latem bawimy się w glinie,
wiklinie i piankolinie. Tak też było.
Przygotowano warsztaty garncarskie
i wikliniarskie. Można było zrobić na
kole garncarskim dzbanki, wazoniki,
kubeczki i inne wyroby.
Pan wikliniarz natomiast pomagał
wykonać ozdoby z wikliny oraz koszyki
różnych rozmiarów.
Dzieci i dorośli z zainteresowaniem
poznawali tajniki rękodzieła.
Powodzeniem cieszyły się również
zajęcia kreatywne prowadzone przez
pracownice naszego Ośrodka Kultury:
malowanie na streczu, zabawa
piankoliną, malowanie foremek
gipsowych. Stoiska były oblegane przez
dzieci!
Nie zabrakło oczywiście malowania
twarzy. Tu kolejka oczekujących, jak
zwykle była najdłuższa.
Można było skorzystać również
z urządzeń dmuchanych oraz oferty
gastronomicznej.
Niewątpliwą atrakcją okazał się występ
magika – iluzjonisty, który oprócz
czarów przywiózł do Tychowa dużą
dawkę pozytywnej energii i humoru,
który udzielił się wszystkim
uczestnikom imprezy.
Z oferty kulturalnej skorzystały, jak co
roku, dzieci ze świetlic Gminy
Tychowo, które przyjechały wraz
z opiekunkami.

Bardzo dziękuję:
§ Burmistrzowi Robertowi Falanie za

pomoc i udział w imprezie,
§ Karolinie Szyderskiej i Gminnej

Komisji Proﬁlaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi za
wsparcie ﬁnansowe,
§ pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie za trud włożony
w przygotowanie imprezy,
§ pracownikom Gminnego Ośrodka
Sportu i Gospodarki Komunalnej za
pomoc w przygotowaniach oraz
transport dzieci ze świetlic Gminy
Tychowo,
§ Kierownikowi i Funkcjonariuszom
Posterunku Policji w Tychowie za
czujność nad bezpieczeństwem
uczestników zabawy,
§ Firmie Blinex,
§ Sołectwu Wicewo oraz
§ Panom: Andrzejowi Dąbrowskiemu,
Leszkowi Arkusińskiemu za
współpracę i atrakcyjne
przygotowanie warsztatów.
Wyrazy podziękowania kieruję też
w stronę Firmy Mozart Magic – Jerzy
Śliwa.
Cieszymy się, że Państwo nam zaufali
i zechcieli skorzystać z naszej oferty.
Zabawa była przednia!
Zapraszamy za rok!
L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie

KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA
Współpraca
Tychowa z Neverin
Krzysiu, gdzie jesteś?
Gmina Tychowo współpracuje z Gminą
Neverin w Niemczech. Owocuje to
realizacją wspólnych przedsięwzięć
i projektów.
Odbywają się polsko – niemieckie
Kiermasze Bożonarodzeniowe,
Transgraniczne Spotkania z Kulturą
w Tychowie. Nasi sportowcy wyjeżdżają
na rozgrywki sportowe do przyjaciół
niemieckich. Odbywa się wymiana
kulturalna. W czerwcu 2018 r. zespół
Hałas uczestniczył w Festynie Letnim
w Chemnitz.
W dniach: 31 sierpnia – 2 września 2018 r.
zespól wokalny Gama oraz solistka
Klaudia Barska z naszego Ośrodka
Kultury pojadą wraz z instruktorką,
Katarzyną Kalbarczyk na Festiwal do
miejscowości Rűhlow. Bardzo się
cieszymy, że nasza młodzież może
korzystać z wymiany kulturalnej,
rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się
i nawiązywać nowe kontakty.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

15.09.2018 r. - godz. 17.00
16.09.2018 r. - godz. 17.00

Dubing PL

ZAKONNICA
08.09.2018 r. - godz. 17.30
- godz. 20.00
09.09.2018 r. - godz. 17.30
- godz. 20.00
10.09.2018 r. - godz. 18.00
15.09.2018 r. - godz. 20.00
16.09.2018 r. - godz. 20.00
Napisy PL Film od 12 lat

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy 13 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

Strefa
WiFi
Drodzy mieszkańcy i turyści, wokół
budynku naszego Domu Kultury mamy
darmową strefę WIFI. To dzięki współpracy
z Białogardzką Telewizją Kablową.
Zachęcamy do korzystania :)
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie
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LATO 2018 W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

W

akacje 2018 w świetlicach
wiejskich Gminy Tychowo
dobiegły już prawie końca,
a dzieci zapewne jeszcze chętnie
korzystałyby z przeróżnych zabaw
i zajęć, które w tym roku organizowały
Panie opiekunki świetlic.
W każdej świetlicy oferowano szeroki
wachlarz kreatywnych zajęć by lato
mijało z uśmiechem na twarzy i żeby
było co wspominać.
Dzieci ze świetlicy w Borzysławiu
wraz z opiekunem wybrały się na
wycieczkę rowerową do Stadniny Koni
w Buczkach, gdzie mogły oglądać
i głaskać konie.
W Dobrowie dzieci uczestniczyły
w wielu artystycznych zajęciach
wykonując malownicze, wakacyjne
dzieła na streczu.
W świetlicy w Osówku odbywały się
spotkania pod hasłem warsztatów
rękodzielniczych, podczas których
mieszkańcy wykonywali piękne ozdoby
techniką quilingu i ﬁlcowaniem.
W Pobądzu i Smęcinie Panie opiekunki
świetlic zapewniły dzieciom wiele
wrażeń organizując różne zabawy na

Dzieci z Tychowa uczęszczające do
świetlicy wykonywały nowe wakacyjne
gazetki i wraz z Panią stworzyły Pocztę
Świetlicową.
Sportowe turnieje, karoke, a także
wieczór gier i zabaw w czasie wakacji
zorganizowała Pani w świetlicy
w Kowalkach.
W Kikowie Pani opiekunka świetlicy
przygotowała m.in.: zabawy w twistera,
wieczór ﬁlmowy, puszczanie baniek
mydlanych, układanie puzzli, granie
w gry planszowe, zajęcia artystyczne:
wyklejanie z plasteliny, szycie z ﬁlcu,
wykonywanie ozdobnych pudełeczek;
zajęcia gastronomiczne: robienie
ciasteczek, smacznych gofrów
i naleśników. Ponadto dzieci oprócz
zabaw na świeżym powietrzu, razem
z Panią wybrały się na wycieczkę
rowerową do Boleszkowic. Pani
świetliczanka zorganizowała też
sprzątanie Kikowa.
W świetlicy odbył się konkurs na
Mistrza Gier Planszowych, w którym
nagrody zdobyli:
I miejsce zdobył Alex Kleczkowski,
II miejsce - Honorata Walczak,

T
świeżym powietrzu, tutaj również frajdą
było malowanie na streczu, zabawy
z chustą animacyjną, gry w twistera.
W Pobądzu odbyło się jeszcze spotkanie
ze Złotą Rybką w bajce, którą czytała
Pani świetliczanka. Każdy zrobił swoją
Złotą Rybkę z masy solnej, by spełniała
najskrytsze życzenia. Nie zabrakło też
sztuki przygotowywania smakowitych,
naturalnych lodów truskawkowych.
W Sadkowie odbył się miły wieczór
bajkowy z ﬁlmami pt. „Minionki”,
„Sekretne życie zwierzaków
domowych”, Niko ratuje brata”,
„Kopciuszek”. Na zajęciach natomiast
dzieci malowały motyle i korzystały
z pięknych słonecznych dni bawiąc się
na dworze.

NOWY ROK A
Czekamy z niecierpliwością na
rozpoczęcie nowego roku artystycznego
w naszym Ośrodku Kultury. Tęsknimy
już za korytarzami i salami pełnymi
młodych ludzi, którzy chcą rozwijać
swoje pasje i zainteresowania. Czekają
na Was wyremontowane, odnowione
i wyposażone sale. Zapraszamy również
dorosłych.
W roku 2018/2019 działać będą sekcje:
1. Plastyczna dla dzieci i młodzieży,
instruktor Wiktor Rakoczy
2. Plastyczna dla dorosłych,
instruktor Wiktor Rakoczy
3. Wokalna – Zespół GAMA, soliści,
instruktor Katarzyna Kalbarczyk
4. Młodsza grupa taneczna tańca hip –
hop HAŁAS, instruktor Kacper
Wojcieszek
5. Starsza grupa taneczna tańca hip –
hop MIRAGE, instruktor Kacper
Wojcieszek
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III miejsce - Zuzanna Sechagen,
wyróżnienie Wiktoria Szczęk.
Laureaci otrzymali pamiątkowe
d y p l o m y, p u c h a r y i u p o m i n k i
ufundowane przez Radę Sołecką. Nawet
biblioteczka świetlicy w Kikowie
zyskała tego lata. Pani Natalia Goch
przekazała na świetlicę 30 tomów
encyklopedii za co serdecznie
dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim angażującym
się osobom za pomoc i organizację
wydarzeń w świetlicach wiejskich
Naszej Gminy.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

S
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CZNY W GOK
6. Zajęcia taneczne dla dzieci i rodziców
RODZIC – DZIECKO, instruktor
Kacper Wojcieszek
7. Młodsza grupa teatralna BANDA,
instruktor Beata Bekisz
8. Starsza grupa teatralna ALTER
BANDA, instruktor Beata Bekisz
9. Zespół Ludowy Dobrowianki,
kierownik Lucyna Wilgos
10. Z e s p ó ł L u d o w y R a d o ś ć ,
kierownik Sabina Szlage
11. Sekcja Brydża dla dorosłych,
odpowiedzialny Bronisław Gajewski
12. Klub Podróżnika, prowadząca
Lucyna Michalak
Pierwsze zajęcia sekcji: plastycznych,
tanecznych i teatralnych odbędą się
w drugim tygodniu września.
Szczegółowy plan podamy na stronie
internetowej i proﬁlu fb GOK Tychowo.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie
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Odpust w Wicewie
Za nami udana zabawa odpustowa, która
odbyła się w sobotę, 28 lipca br. przy
Kościele pw. MB Szkaplerznej
w Wicewie.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.00
Mszą Świętą. Uczestniczyło w niej wielu
gości. Podczas zabawy atrakcji nie
zabrakło. Loteria z nagrodami, gra Ringo,
wspaniałe ciasta, pyszne kiełbaski, kaszanka
i karkówka z grilla, tradycyjny chleb ze
smalcem, gofry, zakręcony ziemniak…
Dobre humory, pogoda dopisała. Czegóż
chcieć więcej?
Pięknie dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie i nieocenioną pomoc.
Podziękowania za wsparcie ﬁnansowe
otrzymują:
- Henryk Budzyła Przewodniczący
Rady Powiatu Białogardzkiego
- Robert Falana Burmistrz Tychowa
- Krystyna Dobrzańska Sekretarz
Gminy Tychowo
- Koło Łowieckie „Kuna” z Podborska
- Leśniczy Andrzej Lubieniecki Nadleśnictwo Podborsko
- Ks. Proboszcz Ireneusz Blank
- Sklep Autoczęści „Markos”
z Białogardu
- Usługi Rolnicze Dawid Czarnecki
z Bożniewic
- Zakład Fryzjerski Halina Cegiełka
z Tychowa
- Salon Urody „Agata” z Białogardu
- Piekarnia „Saturn” ze Szczecinka
- Sklep Mięsny „Furmanek” z Tychowa
- Sklep Spożywczy „Bartek” z Tychowa
- Grażyna Dulko
- Henryka Piątek
- Jerzy Sus
- Maria Andrzejewska
- Aleksandra Bereza

4 sierpnia 2018 roku w Słoninie odbył
się festyn "Wakacje 2018", który licznie
zgromadził społeczność naszej oraz
okolicznych miejscowości.
Była to okazja, by wspólnie spędzić czas
a także pobawić się przy muzyce granej
przez DJ'a. Nie zabrakło zabaw dla
dzieci i przysmaków gastronomicznych.
Odwiedził nas także Burmistrz Gminy
Tychowo.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym,
którzy pomogli w przygotowaniu
festynu, a także tym którzy przez swoją
obecność przyczynili się do cudownie
spędzonego czasu.
Sołtys Grzegorz Sikorski
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11.08.2018r. na jeziorze Tyczewo I odbyły się
spławikowe indywidualne Zawody Wędkarskie
o Puchar Burmistrza Tychowo.
Startowało 15 zawodników, w tym 3 zaproszonych
gości z Białogardu.
Zawody trwały od godz. 8.00– 12.00.
Zwycięzcą został Smyk Mirosław, który złowił 3,44
kg ryb, drugi był zawodnik z Białogardu –
Drewnowski Robert – 3,29 kg ryb, trzeci Jackiewicz
Marcin – 2,99 kg ryb.
Najdłuższą rybę złowił zawodnik z Białogardu –
Łogumianek Mieczysław – leszcz 33 cm.
Po zawodach przy ognisku Burmistrz Tychowa
wręczył zwycięzcom puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Zarząd Koła PZW
Tychowo Gmina

Stowarzyszenie Amicus
w Tychowie
realizuje projekt ﬁnansowany
przez MRPiPS PROGRAM ASOS 2018

p.n.
„Scalaj pokolenia- radością tworzenia”
przy wsparciu ﬁnansowym
PROGRAMU
„DZIAŁAJ LOKALNIE” EDYCJA X”
w okresie
. .
r. . .
r.

W tym roku spływ kajakowy na
rzece Radew odbył się 28 lipca na trasie
Niedalino- Białogórzyno.
Pogoda dopisała, dzięki czemu
mogliśmy uczestniczyć w wyjątkowym
spływie. Przed startem kajakarzom
przybliżono krótko plan spływu
a następnie odbyło się szkolenie ABC
Bezpiecznego Kajakarstwa i zasad
panujących na wodzie przeprowadzone
przez jednego z instruktorów.
Po wszystkim nastąpiło oﬁcjalnie
otwarcie spływu i wodowanie sprzętu.
O godz. 11.50 wszyscy wyruszyli
w kierunku Białogórzyna, s pływ
przebiegł w atmosferze pełnego relaksu.
Trasę z Niedalina do Białogórzyna
pokonało 40 uczestników.
Kajak to też bardzo przyjemny rodzaj
aktywności ﬁzycznej - przyzna to każdy,
kto choć raz spróbował. Podczas spływu
kajakarze spotkali rzesze wędkarzy, co
świadczy o bogatej faunie wodnej rzeki
Radwi.
Podsumowanie spływu i pożegnanie
odbyło się przy poczęstunku.
Do zobaczenia za rok!
R. Radziuk

- Emilia Foremniak
- Stanisława Andrzejewska
- Danuta Guziejewska
- Edyta i Tomasz Gasidło
- Danuta Matwijczak
- Joanna Zimnicka
Podziękowania za ufundowanie fantów:
- FHU „Iwagrol” Piotr Grobelny, Jan
Iwaniuk Sp. J. z Tychowa
- Aneta i Grzegorz Lipscy „Grill Bar”
z Przegoni
- Sylwia i Krzysztof Janus
- Stanisław Janus
- Zoﬁa Lis
- Zdzisław Polek
- Danuta Hordyńska
- Natalia Jaciubek
- Mariola Sołtys
Serdecznie dziękujemy również:
Paniom, które upiekły pyszne ciasta
na odpust, wszystkim tym, którzy
pomagali w przygotowaniach, w trakcie
i po zakończonym odpuście,
w szczególności Państwu Dorocie
i Wojciechowi Chojnackim oraz Panom:
Eugeniusz Brzezicki, Arkadiusz

R

Ruszczak, Mateusz Kałamański,
Aleksander Bogdański, Tomasz Gasidło,
Leszek Wiśniewski, Mirosław Sołtys,
Dariusz Andrzejewski, Karol
Andrzejewski, a także Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.
Wszystkim gościom oraz mieszkańcom
sołectwa dziękujemy za liczne przybycie
i mile spędzony czas.
Sołtys i Rada Sołecka
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Kącik literacki
Dom rodzinny
Mój dom rodzinny stoi pod lasem
otoczony drzewami.
Od wschodu otaczają go wierzby, od
zachodu sosny.
Od północy świerki, a od południa
ogromne dęby wyrosły.
Przy drodze rosła lipa, klon i kasztany
I rozłożyste topole.
Dzisiaj drzew tych już nie ma.
Pozostał tylko plac po starej stodole.
W domu rodzinnym spędziłam
dzieciństwo
I młode lata beztroskie.
Do snu na dobranoc
Szumiały nam sosny.
Opodal płynął strumyk,
Przez łąki płynęła rzeka
Tylko droga z domu do szkoły
Była daleka.
Dzisiaj gdy stanę przed domem,
Patrzę, wspominam tamte lata i rodzinę
Serce z żalu pęka, mój dom rodzinny
Popada w coraz większą ruinę.
R.G.
Zachęcamy do prezentowania
swojej twórczości
na łamach „Tychowskich Wieści”

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania dla Pań:
J.Sikorskiej, J.Nowackiej, Z.Farmas, D.Kaweckiej, J.Madejewskiej,
K.Baranowskiej, J.Dmoch za upieczenie pysznych ciast,
a także dla G.Kotus, A.Kiełbus, K.Ponikwia, J.Boczek, G.Boczek,
S.Derleckiemu, G.Dmoch, Z.Kotus, A.Wrzesińskiemu, R.Kiełbus
oraz wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji festynu
"Wakacje 2018" w miejscowości Słonino.
Sołtys Słonina Grzegorz Sikorski

Gratulacje
Państwu Dmoch Janina i Gustaw
składamy serdeczne gratulacje z okazji 47. rocznicy ślubu
Życzymy Wam jeszcze wielu wspólnych szczęśliwych lat, zdrowia...
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,
Otoczeni ludźmi, których kochacie,
Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia - nierozłączni!

Zokazji rozpoczęcia
roku szkolnego 2018/2019
Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty
składam życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy,
wytrwałości i wyrozumiałości.
Wam drodzy Uczniowie życzę, aby nadchodzące miesiące były nie tylko
czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości
i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.
Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym,
przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości
spożytkujecie jak najlepiej.
Drodzy Rodzice,
życzę Wam abyście dumnie patrzyli na swoje pociechy
i wytrwale, pomimo wielu obowiązków znajdowali czas na wspieranie
ich talentów i zainteresowań.
„Uczenie się jest niekończącą się podróżą...”/D. Bulger/

Robert Falana
Burmistrz Tychowa

Życzą mieszkańcy Słonina i Sołtys Grzegorz Sikorski

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

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 03,04 i 05 września 2018 r.
n a t e r e n i e g m i n y Ty c h o w o
przeprowadzona będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon (opony
o średnicy większej niż 100 cm należy
bezwarunkowo pociąć na mniejsze
kawałki. Opony niepocięte nie będą
odebrane).
Zbiórka prowadzona będzie sprzed
nieruchomości zamieszkałych we
wszystkich miejscowościach gminy
(odpady pochodzące z prowadzenia
działalności gospodarczej np.:
opony, nie będą odbierane. Nie będą
odbierane również odpady
remontowo-budowlane).
Ze względów logistycznych
właściciele nieruchomości położonych
w miejscach z utrudnionym dojazdem
(siedliska położone w lesie lub z dala
od centrum miejscowości), którzy
mają do oddania odpady
wielkogabarytowe proszeni są
o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu
do Urzędu Miejskiego w Tychowie
pod nr tel. 94 316 02 76 lub osobiście
w pok. nr 20 w terminie do 30 sierpnia
2018 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
03 września:
B o r z y s ł a w, B u c z k i , B u k o w o ,
Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy,
Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo
Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki,
Kowalki, Modrolas, Pobądz,
Podborsko, Retowo, Skarszewice,
Słonino, Smęcino, Solno, Trzebiszyn,
Tyczewo, Warnino, Wełdkowo,
Wełdkówko, Zaspy Wielkie.

04 września: Tychowo
05 września:
Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica,
Motarzyn, Osówko, Rudno, Sadkowo,
Stare Dębno, Nowe Dębno,
Sławomierz, Trzebiec, Wicewo,
Zastawa, Żukówek.
Wystawione przez mieszkańców
odpady odbierane będą sukcesywnie
z poszczególnych miejscowości.
W związku z powyższym w przypadku
dużej ilości wystawionych odpadów, w
niektórych miejscowościach ich odbiór
może nastąpić nieco później.
Ze względu na to, że zbiórki
prowadzone będą od wczesnych
godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie odpadów
w godzinach popołudniowych dnia
poprzedzającego ich odbiór.
Właściciele nieruchomości, od których
nie zostaną odebrane odpady
w terminie i w sposób opisany
powyżej, proszeni są o telefoniczne
zgłoszenie tego faktu do Urzędu
Miejskiego w Tychowie pod nr 94 316
02 76. Informacje należy przekazać do
piątku, 7 września 2018 r. włącznie.
W związku z tym, że samochody
przeznaczone do odbioru odpadów
wyposażone są w system
pozycjonowania (GPS)
umożliwiający identyﬁkację miejsca
i czasu przejazdu, zgłoszenia
składane przez właścicieli
nieruchomości o nieodebraniu
odpadów będą weryﬁkowane
z zapisami GPS pojazdów.
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