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Finał WOŚP w Gminie Tychowo
Zebraliśmy 34.144,38 zł!

W

ielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
zagrała po raz 27.
Zbieraliśmy środki na zakup
nowoczesnego sprzętu
medycznego dla
specjalistycznych szpitali
dziecięcych, dla placówek
z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takich,
które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz
udzielić pomocy medycznej
najciężej chorym dzieciom.
Choć pogoda była deszczowa na
ulicach gminy Tychowo
kwestowało 65 Wolontariuszy
wraz z rodzicami i opiekunami
ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie i Szkoły
Podstawowej w Dobrowie.
o południu w Sali
Widowiskowej
Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie odbył się
27 Finał WOŚP. Imprezę
poprowadziła Klaudia Barska,
którą na scenie wspierał Michał
Stanisławski.
Na rozpoczęcie Pan Burmistrz
Robert Falana powitał
wszystkich zebranych
i życzył udanych licytacji, po
czym obejrzeliśmy ﬁlm
z WOŚP, w którym Jurek

P

Owsiak opowiedział o 27 ﬁnale
i życzył dobrej zabawy.
Na scenie zaprezentowali się:
Zespół Ludowy „Radość”,
Zespół Gama z Gminnego
Ośrodka Kultury, zaśpiewały
wokalistki Alicja Łukjaniec,
Klaudia Kubiczek, Klaudia
Barska, wystąpiły grupy
taneczne: Chaos, Mirage
i Hałas, uczniowie z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tychowie z pokazem sztuk
walki.
Na zakończenie Michał
Stanisławski zaśpiewał i zagrał
na gitarze elektrycznej własny
utwór.
trakcie ﬁnału
odbyły się trzy
licytacje prowadzone
przez Zastępcę Burmistrza Jacka
Rudzińskiego. Licytowano
gadżety przekazane przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy oraz fanty
i przedmioty przekazane przez
lokalnych przedsiębiorców oraz
ludzi dobrej woli o wielkich
sercach.
Podczas licytacji zebrano
14.400,00 zł. Serdecznie
dziękujemy darczyńcom, bez
których licytacja nie mogłaby
się odbyć.
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Dziękujemy:
- Firmie Trend Meble,
- Przewodniczącemu Rady
Powiatu H. Budzyła,
- Firmie ”Iwagrol” Sp.j.,
- Firmie Arla Foods SA,
- Firmie Friedrichs Sp. z o.o.,
- Firmie Pommernﬁsch
Sp. z o.o.,
- B. Kłosowskiemu „TransŻwir”,
- Nadleśnictwu Tychowo,
- Pani Dyr. A. Młynarczyk BS
Białogard O/Tychowo,
- TOM-CAR T. Czerwiak,
- Jubilerowi Mirosławowi
Stawińskiemu z Białogardu,
- Firmie „NatFit” Natalii
Zawadzkiej,
- Studio Urody „Klaudia”
M. Augustyniak,
- J. Walaszczyk Salon
Kosmetyczny „Prestige”,
- A. Czarnecka Zakład
Fryzjerski,
- A. Szrajner "GUTER KAUF",
- Firmie "Tapicerowane mebelki
825" J. Skibowski,
- J. Komperda Salon Tatuażu
„JutaArt tattoo & gallery”,
- p. Zdzisławowi Polkowi,
- p. I. Szyderskiemu Firma
„Grodzik”,
- p. A. Korolak Zakład
Wulkanizacyjny,

- Zakład Fryzjerski „Gracja”
S. Walasek z Białogardu,
- Kwiaciarnia E. Podstawka,
- Państwu Monice i Robertowi
Falana,
- Panu Jackowi Rudzińskiemu,
- Panu Robertowi Radziuk
- Panu Wiktorowi Rakoczemu,
- Panu Jackowi Kosmalskiemu,
- Panu Marianowi Borowczak,
- Panu Kazimierzowi
Kozłowskiemu,
- Państwu E. i J. Pietrzak,
- Panu Piotrowi Tokarskiemu,
- Pani Cz. Klekockiej,
- Pani Elżbiecie Martyniuk,
- Pani Sandrze Gryga,
- Michałowi Rosiak,
- Pani Agnieszce Czupa,
- Panu Mirosławowi Surdyk,
- Pani Sylwii Czerwiak,
- Panu Ireneuszowi Wacławek,
- Pani Agnieszce Zawadzkiej
oraz właścicielom sklepów:
- Barbarze Ziomek - Sklep
Ogólnobudowlany,
- Urszuli Fornalczyk Sklep
Odzieżowy,
- Tamarze Świątczak i Jadwidze
Matejko Sklep Spożywczo
Przemysłowego „Bartek”
oraz Oddziałowi Zewnętrznemu
w Dobrowie Aresztu Śledczego
z Koszalina, który przekazał na
licytacje rękodzieła wykonane
przez osadzonych.

P

odczas ﬁnału Pan
Burmistrz Robert Falana
wręczył nagrody
i dyplomy zwycięzcom
konkursu na „Najpiękniejsze
świąteczne iluminacje na terenie
Gminy Tychowo w 2018/2019
roku”. W kategorii najładniej
udekorowane obejście
przydomowe I m-ce otrzymał
Pan Jacek Tereszczyn
z Tyczewa.
W kategorii najładniej
udekorowana placówka
oświatowo kulturalna I miejsce
zdobyło Gminne Przedszkole
Dębowa Chatka z Tychowa.
Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom konkursów.
ardzo dziękujemy
wszystkim
Wolontariuszom, ich
Opiekunom, komisji
przeliczającej pieniądze:
- p. Renacie Chwała,
- p. Jarosławowi Chwała,
- p. Monice Kurek,
- p. Ewie Łukjaniec,
- p. Renacie Chwała,
oraz nauczycielom pracującym
z wolontariuszami: SP Tychowo:
- p. Donacie Kłosowskiej –
Babińskiej,
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- p. Annie Janickiej- Głusek,
SP Dobrowo p. Kamili
Suchomskiej - Semenowicz,
pracownikom Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie,
Panu Konradowi Adlerowi za
świadczenie nieodpłatnej opieki
medycznej oraz wszystkim,
którzy pracowali przy
przygotowaniu
i prowadzeniu Finału.
ebrana kwota w Gminie
Tychowo podczas 27
Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
to: 34.144,28 zł. Tą kwotę już
przekazaliśmy do mbanku na
konto fundacji.
Szef Sztabu nr 2698
Magdalena Broda
Więcej zdjęć na str.2 oraz na
www.tychowo.pl
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27 Finał WOŚP w Gminie Tychowo cd. ze str.1

S
G
22 stycznia br. w Szczecinie
odbyło się spotkanie
przedstawicieli Gminy Tychowo
z przedstawicielami partnerskiej
gminy Neverin z Niemiec.
Spotkanie miało na celu
omówienie wspólnych
przedsięwzięć i projektów
transgranicznych zaplanowanych
do realizacji w 2019 r.

N
W spotkaniu uczestniczyli: Robert
Falana Burmistrz Tychowa, Peter
Böhm Naczelnik Urzędu Neverin,
Petra Niewelt przedstawiciel Urzędu
Neverin, Jacek Rudziński Zastępca
Burmistrza Tychowa, Torsten Blauch
- prezes klubu sportowego SV 1950
Chemnitz e.V. oraz Magdalena
Broda inspektor ds. rozwoju
gospodarczego gminy.
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Koncert Noworoczny
4 stycznia 2019 r. po raz
pierwszy w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie odbył się
uroczysty Koncert Noworoczny.
Na scenie zaprezentowany został
spektakl operetkowo –

musicalowy w II aktach
w wykonaniu śpiewaków:
Marii Malinowskiej, Karoliny
Sołomin, Kamila Pękali,
Macieja Gronka oraz
trójmiejskiego projektu

muzycznego „Artis”
pt. „Operetka nie taka straszna”,
reżyserii Tomasza Podsiadłego,
aranżacjach muzycznych Joanny
Dzięcielewskiej.
Publiczność miała okazję
wysłuchać utworów
muzycznych m.in. pt.
„Przetańczyć całą noc”,
„Brunetki, blondynki”,
„La Spagniola”, a w przerwie
koncertu wznieść toast
noworoczny wraz z Zastępcą
Burmistrza Tychowa Jackiem
Rudzińskim i Panią Dyrektor
GOK w Tychowie Lucyną
Michalak.
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie
Fot. Maciej Rutkowski

KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA
UNDERDOG
25.01.2019 r. - godz. 20.00
26.01.2019 r. - godz. 19.30

27.01.2019 r. - godz. 19.30

ZABAWA ZABAWA
26.01.2019 r. - godz. 17.00
27.01.2019 r. - godz. 17.00
Asteriks i Obeliks: Tajemnica magicznego wywaru
28.01.2019 r. - godz. 13.30 30.01.2019 r. - godz. 13.30
29.01.2019 r. - godz. 13.30

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
06.02.2019 r. - godz. 13.30
07.02.2019 r. - godz. 13.30

08.02.2019 r. - godz. 13.30
10.02.2019 r. - godz. 16.00

Miszmasz czyli Kogel Mogel 3
15.02.2019 r. - godz. 18.00
16.02.2019 r. - godz. 18.00

17.02.2019 r. - godz. 18.00

Planeta Singli 3
01.03.2019 r. - godz. 18.00 03.03.2019 r. - godz. 18.00
02.03.2019 r. - godz. 18.00

Kobiety maﬁi 2
15.02.2019 r. - godz. 18.00 23.03.2019 r. - godz. 18.30
16.02.2019 r. - godz. 18.30 24.03.2019 r. - godz. 18.30
17.03.2019 r. - godz. 18.30

Miśków 2 - óch w Nowym Jorku
16.03.2019 r. - godz. 16.00
17.03.2019 r. - godz. 16.00

23.03.2019 r. - godz. 16.00
24.03.2019 r. - godz. 16.00

Ceny biletów: normalny 17 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 15 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 13 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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FERIE w gminie Tychowo
GMINNY OŚRODEK KULTURY W TYCHOWIE
1
28 stycznia 2019

29 stycznia 2019

30 stycznia 2019

13:3015:00

Asteriks i Obeliks,
Tajemnica magicznego wywaru
- bajka dla dzieci KINO GOK w Tychowie
bilety w cenie: ulgowy 15 zł, cały 17 zł, dostępne
również bilety rodzinne - szczegóły na stronie
www.gok.tychowo.pl

13:3015:00

Asteriks i Obeliks,
Tajemnica magicznego wywaru
- bajka dla dzieci KINO GOK w Tychowie
bilety w cenie: ulgowy 15 zł, cały 17 zł, dostępne
również bilety rodzinne - szczegóły na stronie
www.gok.tychowo.pl

13:3015:00

Asteriks i Obeliks,
Tajemnica magicznego wywaru
- bajka dla dzieci KINO GOK w Tychowie
bilety w cenie: ulgowy 15 zł, cały 17 zł,
dostępne również bilety rodzinne - szczegóły na
stronie www.gok.tychowo.pl

16:1518:15

Zajęcia wokalne
Prow. K. Kalbarczyk
pracownia muzyczna GOK w Tychowie

14:0015:30

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Prow. W. Rakoczy
pracownia plastyczna GOK w Tychowie

16:0017:00

Zajęcia teatralne Grupa Banda
Prow. B. Bekisz
pracownia teatralna GOK w Tychowie

16:0017:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK w Tychowie

17:0018:00

Zajęcia teatralne Grupa Alter Banda
Prow. B. Bekisz
pracownia teatralna GOK wTychowie

17:0018:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK w Tychowie

31 stycznia 2019

1 lutego 2019

2 lutego 2019

16:1517:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa najmłodsza Chaos
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK Tychowo

12:0013:30

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Prow. W. Rakoczy
pracownia plastyczna GOK w Tychowie

15:0016:00

Warsztaty taneczne Grupa Chaos i Hałas
Prow. I. Berendt
sala widowiskowa GOK w Tychowie, wstęp wolny

17:1518:00

Zajęcia HIP-HOP
Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK Tychowo

14:0015:00

Przedstawienie teatralne dla dzieci
pt. „Słupski Chłopczyk” w wykonaniu aktorów
Teatru Władca Lalek ze Słupska
sala widowiskowa GOK w Tychowie, wstęp wolny

16:0018:00

Warsztaty taneczne Grupa Mirage
Prow. I. Berendt
sala widowiskowa GOK w Tychowie
wstęp wolny

18:1519:00

Zajęcia HIP-HOP
Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK w Tychowie

15:0016:00

Warsztaty kukiełkowe dla dzieci
prowadzone przez Teatr Władca Lalek ze Słupska
(zapisy na warsztaty w sekretariacie GOK do
26 stycznia, maksymalnie 25 osób)
pracownia plastyczna, wstęp wolny

2
4 lutego 2019
16:1518:15

Zajęcia wokalne
Prow. K. Kalbarczyk
pracownia muzyczna GOK w Tychowie

5 lutego 2019
14:0015:30

Warsztaty - nauka gry na bębnach afrykańskich
Prow. Zespół Foliba
sala widowiskowa GOK w Tychowie
(zapisy w sekretariacie GOK do 26 stycznia,
maksymalnie 30 osób), wstęp wolny

14:0015:30

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Prow. W. Rakoczy
pracownia plastyczna GOK w Tychowie

16:0017:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK w Tychowie

17:0018:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK w Tychowie

7 lutego 2019

6 lutego 2019
13:3015:45

8 lutego 2019

13:3015:45

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
- ﬁlm od lat 12 KINO GOK w Tychowie
bilety w cenie: ulgowy 15 zł, cały 17 zł, dostępne
również bilety rodzinne - szczegóły na stronie
www.gok.tychowo.pl

13:3015:45

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
- ﬁlm od lat 12 KINO GOK w Tychowie
bilety w cenie: ulgowy 15 zł, cały 17 zł, dostępne
również bilety rodzinne - szczegóły na stronie
www.gok.tychowo.pl

16:1517:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa najmłodsza Chaos
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK Tychowo

14:0015:30

Zajęcia plastyczne dla dzieci
Prow. W. Rakoczy
pracownia plastyczna GOK w Tychowie

17:1518:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK w Tychowie

18:1519:00

Zajęcia HIP-HOP Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK w Tychowie

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
- ﬁlm od lat 12 KINO GOK w Tychowie
bilety w cenie: ulgowy 15 zł, cały 17 zł,
dostępne również bilety rodzinne - szczegóły na
stronie www.gok.tychowo.pl

10 lutego 2019
16:0018:15

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
- ﬁlm od lat 12 KINO GOK w Tychowie
bilety w cenie: ulgowy 15 zł, cały 17 zł, dostępne
również bilety rodzinne - szczegóły na stronie
www.gok.tychowo.pl
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FERIE w gminie Tychowo
SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCHOWIE
I TYDZIEŃ
Dni tygodnia

Godziny/ grupy

09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

Grupa młodsza (I - IV)

Zapoznanie uczestników z rozkładem tygodnia, dnia
i regulaminem zimowiska oraz przepisami bhp i p. pożarowymi.
Poznanie programów Scratch i Kodable

Zapoznanie z regulaminem zajęć i zasadami bhp.
Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza (IV - IIIg)

Zapoznanie z regulaminem zajęć i zasadami bhp.
Gry i zabawy ruchowe

Zapoznanie uczestników z rozkładem tygodnia, dnia
i regulaminem zimowiska oraz przepisami bhp i p. pożarowymi.
Poznanie programu Scratch

Grupa młodsza (I - IV)

Tworzenie przestrzennych prac plastycznych

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza (IV - IIIg)

Doskonalenie gry w piłkę siatkową

Tworzenie przestrzennych prac plastycznych

Grupa młodsza (I - IV)

Programowanie w Kodable i Scratchu

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza (IV - IIIg)

Gra pojedyncza w tenisa stołowego

Tworzenie gry komputerowej w Scratchu

Grupa młodsza (I - IV)

Zasady zdrowego odżywiania. Zdrowe przekąski

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza (IV - IIIg)

Doskonalenie odbić piłki siatkowej

Zasady zdrowego odżywiania. Zdrowe przekąski

Grupa młodsza (I - IV)

Programowanie w Kodable i Scratchu

Gry i zabawy ruchowe

Turniej Tenisa stołowego

Tworzenie quizu w Scratchu

Poniedziałek
28.01.2019 r.

Wtorek
29.01.2019 r.
Środa
30.01.2019 r.
Czwartek
31.01.2019 r.
Piątek
01.02.2019 r.

Grupa starsza (IV - IIIg)

II TYDZIEŃ
Dni tygodnia

Godziny/grupy

9:00 - 11:00

11:00 - 13:00

Grupa młodsza
(I - IV)

Tworzenie prac 3D
z szarego papieru

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza
(IV - IIIg)

Doskonalenie gry
w piłkę siatkową

Tworzenie prac 3D
z szarego papieru

Grupa młodsza
(I - IV)

Programowanie
w Kodable i Scratchu

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza
(IV - IIIg)

Prowadzenie gry
w ataku w piłce
koszykowej

Tworzenie rysunków
w Scratchu

Grupa młodsza
(I - IV)

Tworzenie prac metodą
quillingu

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza
(IV - IIIg)

Turniej piłki siatkowej

Tworzenie prac metodą
quillingu

Grupa młodsza
(I - IV)

Programowanie
w Kodable i Scratchu

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza
(IV - IIIg)

Doskonalenie
elementów gry w piłce
nożnej

Tworzenie bajki
w Scratchu

Grupa młodsza
(I - IV)

Kolaż artystyczny
z gazet

Gry i zabawy ruchowe

Grupa starsza
(IV - IIIg)

Gra właściwa w piłkę
siatkową

Kolaż artystyczny z gazet

Poniedziałek
04.02.2019 r.

Wtorek
05.02.2019 r.

Środa
06.02.2019 r.

Czwartek
07.02.2019 r.

Piątek
08.02.2019 r.
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

Jasełka w przedszkolu
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski…”

W

igilia Bożego
Narodzenia to jeden
z najpiękniejszych
dni w roku, na który czekamy
i przeżywamy go uroczyście
w domach jak i w naszej
„przedszkolnej rodzinie”.
W naszym przedszkolu dzieci
każdego roku poznają tradycje
i zwyczaje świąteczne oraz
chętnie aktywnie uczestniczą
w przygotowaniach.
Przedszkolaki pod okiem
wychowawczyni Małgorzaty
Łopińskiej-Kubiczek,
przygotowały piękne Jasełka.
Byli tam Maryja i Józef,
Pasterze, Aniołowie i Trzej
Królowie.

O wyznaczonej godzinie
w sali „Wiewiórek” zebrały
się dzieci, personel
przedszkola, pani dyrektor
Genowefa Kuczmera oraz
zaproszeni goście w osobach:
Burmistrz Tychowa – Robert
Falana, Zastępca Burmistrza
Tychowa - Jacek Rudziński,
Sekretarz Gminy Tychowo Krystyna Dobrzańska,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie - Paweł Kowalski,
Ks. Wikariusz Piotr Jóźwik
z Paraﬁi Rzymsko-Katolickiej
Kościół Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych
w Tychowie, Przewodnicząca
Rady Rodziców- Danuta Grzyb,

przedstawiciel Nadleśnictwa
Tychowo - Dariusz Lenio.
Występ przedszkolaków
wprowadził wszystkich
w świąteczny, miły nastrój,
pojawiły się także łzy
wzruszenia.

Następnie w serdecznej
atmosferze popłynęły życzenia.
Na stole znalazły się potrawy
wigilijne. Podczas posiłku
cicho rozbrzmiewały kolędy.
Kultywowanie takich tradycji
jest dla dzieci szczególnie
ważne.

Takie podniosłe chwile nie
tylko utrwalają dzieciom
znajomość zwyczajów
świątecznych lecz również
wzmacniają serdeczne relacje
między nimi.
Serdeczne podziękowania dla

Pani Elżbiety Uchal oraz
Rodziców dzieci z grupy
„Wiewiórek” za pomoc
i zaangażowanie
w przygotowanie „Jasełek”.
Małgorzata Łopińska-Kubiczek

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Dawno, dawno temu, była noc…

O

kres Świąt Bożego
Narodzenia to czas
szczególny, pełen
radości, miłości i pokoju.
Z okazji nadchodzących świąt
zerówkowicze, pod opieką
p. Anny Gołuchowskiej
i p. Małgorzaty Kasperowicz,
przygotowali jasełka dla
wyjątkowych gości.
Mali aktorzy przedstawili
wydarzenia sprzed ponad dwóch
tysięcy lat, kiedy to w Betlejem
narodziło się Boże Dzieciątko.
Dzieci wcieliły się w role Maryi
i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech
króli, diabełka, lekarki, kucharki,
górnika, osób przybywających
złożyć pokłon Jezusowi
narodzonemu w ubogiej stajence.
Śpiewane kolędy oraz piękne
tańce aniołków wprawiły

zaproszonych gości
w prawdziwie świąteczny nastrój
i uświadomiły, dlaczego co roku
z niecierpliwością wyczekujemy
świąt. Rodzice, dziadkowie oraz
Pani Dyrektor nagrodzili małych
aktorów gromkimi brawami.
ak powszechnie wiadomo,
dzieci, które cały rok są
grzeczne, w grudniu
otrzymują prezenty… Smerfy
tego dnia z niecierpliwością
wyczekiwały Mikołaja, który
z dźwiękiem dzwoneczków
pojawił się w drzwiach z dużym
workiem podarków.
Wspólne fotograﬁe z gościem
w czerwonym kubraczku będą
wspaniałą pamiątką tego dnia.
Niezapomniana z pewnością
będzie klasowa wigilia, która
rozpoczęła się od składania

J

życzeń i łamania się opłatkiem.
Wspólne kolędowanie i słodki
poczęstunek były okazją do
miłego spędzenia czasu.
Wręczono upominki dla
zaproszonych gości i rodziców aniołki z masy gipsowej.
Wszystkim Smerfom należą
się ogromne pochwały za
zaangażowanie w przygotowanie
widowiska, dzięki któremu
stworzyły wspaniałą, świąteczną
atmosferę i podbiły serca całej
widowni.
ziękuję rodzicom za
pomoc w przygotowaniu
jasełek i klasowej wigilii
oraz Pani Małgorzacie
Kasperowicz za nieocenioną
pomoc w przygotowaniu tego
wyjątkowego dnia.
A.G.

D

Żywa lekcja historii
13. grudnia 2018 r. klasa IV d
wraz z wychowawczynią –
P. Agnieszką Młynarczyk
i nauczycielem historii –
P. Justyną Matejko uczestniczyła
w żywej lekcji historii
połączonej ze spotkaniem
autorskim w księgarnio –

kawiarni „Między kartkami”
w Koszalinie.
Uczniowie mieli możliwość
spotkania z autorem książki pt.
„Przygody Ziuka” o życiu
Józefa Piłsudskiego napisanej
specjalnie dla dzieci przez Pana
Szymona Sobczyka.

Podczas spotkania wszyscy
otrzymali rekwizyty – papierowe
wąsy na patyczkach – atrybut
Józefa Piłsudskiego, które
w trakcie wspólnego czytania
fragmentów książki musiały
zostać użyte (w odpowiednich
momentach).

Zarówno uczniowie klasy 4d, jak
i ich wychowawczyni,
a także Pani właścicielka
księgarnio – kawiarni wraz
z samym autorem czytali
fragmenty „Przygód Ziuka”.
Następnie Pan Szymon nagrodził
najbardziej uważnego słuchacza
– została nim Milenka Banaś,
egzemplarzem swojej książki
wraz ze specjalną dedykacją.
szyscy uczestnicy
spotkania otrzymali
na zakończenie
słodki poczęstunek – kawałek
pysznego ciasta oraz soczek.
We wspaniałych humorach,
bogatsi o nową wiedzę na temat
Józefa Piłsudskiego oraz
wspaniałe przeżycia, wszyscy
wrócili do szkoły na lekcję
historii ;)
Tekst i zdjęcia:
A. Młynarczyk

W

Serdeczne
podziękowania
kierujemy w stronę
Pana Nadleśniczego Jerzego Wicika
za przekazanie
pięknych drzewek choinkowych,
które były ozdobą szkolnych sal i korytarzy,
wprowadzając uczniów w magiczny
nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy również
za podarowanie karmy dla ptaków,
dzięki której będziemy mogli
prowadzić „stołówkę”
dla naszych latających przyjaciół.
Uczniowie, Dyrektor oraz
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Tychowie

TYCHOWSKIE WIESCI
Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

„Warto mieć przyjaciół”
lekcja biblioteczna

P

rawdziwy przyjaciel to
skarb, a sama przyjaźń
może dawać wiele
radości. Przekonały się o tym
dzieci z Przedszkola ,,Dębowa
Chatka'' w Tychowie, które
4 stycznia 2019 r. odwiedziły
Oddział Dziecięcy Biblioteki.
Podczas lekcji bibliotecznej
młodzi czytelnicy wysłuchali
historii zawartej w książce pt.:
,,Wilk, który się zgubił'' Rahel
Bright i Jima Fielda.
Opowieść pokazała maluchom,
czym tak naprawdę może być
prawdziwa przyjaźń, oparta na

szacunku, zrozumieniu i miłości.
Trudna sytuacja, w której znalazł
się główny bohater i pomoc
innych zwierząt stały się
preludium do ważnych rozmów
o przyjaźni oraz zabaw mających
na celu sprecyzowanie znaczenia
słowa przyjaciel. Optymizm,
radość i chęć współpracy
podczas bibliotecznych zajęć,
utwierdziły młodych czytelników
w przekonaniu, że przyjaźń jest
potrzebna każdemu człowiekowi,
ale aby była prawdziwa, trzeba ją
pielęgnować i dbać o nią.
Halina Rożek

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Stowarzyszenia Amicus składa podziękowanie
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM 1% podatku od osób zycznych
z rozliczeń podatkowych za 2017 rok.
Równocześnie zwracamy się z prośbą o dalsze wsparcie naszej
działalności przekazując Stowarzyszeniu 1% z rozliczeń podatku
od osób zycznych za 2018 rok.

,,Żabi król''. Jaki morał płynie
z tej opowieści? ,,Jeżeli coś
komuś obiecujesz, to słowa
później dotrzymujesz”.
Spotkanie z przedszkolakami
zakończono miłym akcentem –
wykonaniem portretu
ŻABIEGO KRÓLA.
Halina Rożek

Fundacja Przeciwko Leukemii,
z siedzibą w 01 – 496 Warszawa, ul. Morcinka 5 paw. 19

KRS:0000151958
Jako cel szczegółowy należy wskazać:

KRS:0000163423
Informujemy, iż nadal pomagamy gratisowo podatnikom w
rozliczeniach podatkowych za rok 2018.
Kontakt telefoniczny: 94 311 52 54 lub 608 217 898
Kontakt osobisty: Tychowo ul. Leśna 12 (Zoa Jarzębska)
Składamy podziękowanie także w imieniu rodzin dotkniętych
niepełnosprawnością dzieci.
- z poważaniem i wyrazami szacunku - Zoa Jarzębska

PRZEKAŻ MI SWÓJ
1% PODATKU

Zbigniew Cabaj

Poranne czytanki w Przedszkolu
7 stycznia, w poniedziałkowe
przedpołudnie bibliotekarka
z Biblioteki Publicznej
odwiedziła przedszkole
”Dębowa Chatka'” w Tychowie.
Podczas spotkania opowiedziała
dzieciom jak ważne jest czytanie
książek. Maluchom przeczytano
klasyczną baśń Braci Grimm pt.
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Dobrowo

OSP OSÓWKO
KRS:0000116212
Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza
Straż Leukemii,
Pożarna zwsiedzibą
Osówku
Fundacja Przeciwko
w 01 –
78-2205Tychowo
496Osówko
Warszawa,26A,
ul. Morcinka
paw.19

przekaż

1%

podatku

dla

OSP TYCHOWO
KRS 0000116212

Jako cel szczegółowy wpisz nazwę OSP i jej adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

„DLA JANINY

MACHAJ”

Darowizny można wpłacać na konto Bank PKO SA VII O/W – wa
nr 47 1240 1109 1111 0000 0516 5182 z w/w dopiskiem
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Naczelnik Urzędu Skarbowego
informuje, że Krajowa
Administracja Skarbowa wdraża
projekt „Twój e-PIT”.
Udostępnienie na Portalu
Podatkowym wypełnionych już
zeznań podatkowych, w ramach
projektu „Twój e-PIT”, to szereg
korzyści dla podatników:
1. wygoda i bezpieczeństwo
(sporządzenie zeznania przez
Krajowa Administrację
Publiczną),
2. szybszy zwrot nadpłaty
podatku ( do 45 dni od dnia
złożenia zeznania, zamiast
w terminie do 3 miesięcy),
3. intuicyjne i proste korzystanie
z usługi, pomoc pracowników
administracji w skorzystaniu
z wypełnionego zeznania,
4. brak obowiązku sporządzania
zeznania samodzielnie, a co za
tym idzie oszczędność czasu
i brak kosztów jego
wypełnienia.
Usługa zostanie udostępniona
przez administrację skarbową na
portalu Podatkowym
www.podatki.gov.pl
od dnia 15 lutego 2019 r.
i obejmuje zeznania PIT-37
i PIT-38 za 2018 rok.
Każdy podatnik, który osiągnął
w 2018 r. dochody za
pośrednikiem płatnika, będzie

mógł samodzielnie skorzystać
z wypełnionego zeznania,
zamieszczonego na Portalu
Podatkowym, logując się na
stronę www.podatki.gov.pl
i złożyć je elektronicznie
otrzymując Urzędowe
Potwierdzenie Odbioru.
Dążeniem organu
podatkowego jest również
organizacja punktów rozliczeń
poza siedzibą Urzędu
Skarbowego w Białogardzie.
W ramach w/w punktów,
pracownicy Urzędu Skarbowego
będą służyć pomocą dla
podatników,
w skorzystaniu na Portalu
Podatkowym wypełnionych już
zeznań podatkowych za 2018 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w tym celu zwrócił się
o współpracę do burmistrzów
i wójtów gmin.
Niezależnie od tego, w siedzibie
Urzędu Skarbowego w
Białogardzie na Sali Obsługi
i w Punkcie Obsługi Podatnika
w Świdwinie, będą
funkcjonowały stanowiska online dla podatników, celem
skorzystania przez nich z usługi
„Twój e-PIT”, czyli
wypełnionego zeznania za 2018
rok, przy pomocy pracowników
Urzędu Skarbowego.

uczestnictwo w turnieju, a także
Janowi Kaleja,przedstawicielowi
Miejsko- Gminnego Zrzeszeniu
LZS w Białogardzie za
ufundowanie pucharów, który
zostały wręczone uczestnikom
grupy trzeciej.
Zapraszamy do brania udziału

w kolejnych imprezach
organizowanych przez Urząd
Miejski i Gminny Ośrodek
Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.
Robert Radziuk
(Specjalista ds. Sportu)

SPORT

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
o Mistrzostwo Gminy Tychowo

B

urmistrz Tychowa
i Gminny Ośrodek
Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie byli
organizatorami Turnieju
o Mistrzostwo Gminy
Tychowo w Tenisie Stołowym.
Rozgrywki miały miejsce 20
stycznia br. w sali
gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Tychowie.
Spotkanie rozpoczęło się
powitaniem przez Burmistrza
Tychowa Roberta Falanę
wszystkich znajdujących się na
hali zawodników i kibiców.
Uczestników podzielono na trzy
grupy.
Pierwszą grupę utworzono
z zawodników nie będących
mieszkańcami tutejszej gminy.
Druga grupa to mieszkańcy
naszej gminy.
W trzeciej grupie walczyły
kobiety i młodzież szkół
podstawowych.

U

czestnicy turnieju
rozegrali 79 meczy.
Do ich dyspozycji
przeznaczono dziewięć stołów,

przy których zaangażowano
9 sędziów, dbających
o prawidłowy przebieg gry.
W każdej z grup zawodników do
końca toczyły się zacięte
rozgrywki o zwycięstwo
w turnieju, a emocje udzielały
się nawet doświadczonym
graczom.
Podsumowując turniej
organizatorzy oceniają, że turniej
przebiegał w zdrowej, sportowej
atmosferze na wysokim
poziomie technicznym z
ogromnym zaangażowaniem
zawodników.
Poniżej zestawienie końcowe:
Grupa pierwsza:
I miejsce - Iwaniec Paweł
II miejsce - Zelek Dawid
III miejsce - Polewczak Roman
IV miejsce - Gąsiorowski
Dariusz
V-VI miejsce - Wąchnicki
Leszek, Klasiński Zdzisław
Pozostali uczestnicy turnieju”
Chomontek Edward, Nowak
Dariusz, Czaja Sylwester,
Janowicz Jan, Grzydko Maciej.

Grupa druga:
I miejsce - Starzyński Zbigniew
II miejsce - Kujawski Piotr
III miejsce - Rakowski Piotr
IV miejsce - Rudziński Jacek
V – VI miejsce - Lipiński
Grzegorz, Banaś Waldemar
VII- VIII miejsce - Oryl Gracjan
Szulc Miłosz
Pozostali uczestnicy turnieju:
Stanisław Miękus, Klonowski
Jerzy, Szulc Łukasz Cacko
Karol, Miękus Łukasz,
Rudziński Radosław, Kucharski
Oskar, Bodnar Mirosław, Pałyga
Bartłomiej, Ponik Dominik.
Grupa trzecia:
I miejsce - Roganowska
Jadwiga
II miejsce - Szulc Oliwier
III miejsce - Wawrzyńczyk Filip
Pozostali uczestnicy turnieju:
Wawrzyńczyk Oliwia, Czaja
Dominik, Gajda Adrian.
ajlepszą zawodniczką
turnieju została
Roganowska Jadwiga,
najmłodszym zawodnikiem był
Gajda Adrian. Najbardziej
doświadczonym zawodnikiem

N

Gużliński Jan (81 lat).
Wszyscy zwycięzcy otrzymali
puchary i dyplomy, które
wręczył im Zastępca Burmistrza
Tychowa Jacek Rudziński.
rganizatorzy dziękują
wszystkim
zawodnikom za
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Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom za okazane
wsparcie, dobroć i hojność w ratowaniu zdrowia Oleny Koniuszenko.
Zebraliśmy 1.004,00 zł i w dniu 16.01.2019 r. wysłaliśmy Olenie.
Za piękny gest solidarności dziękujemy J. Gałan, T. Sideł, L. Kowalski,
rodzinie Podstawka, Ł. Herman, rodzinie Smolarczyk, R. Kosiorskiemu,
M. Stańczak, J. Łozyńskiej, S. Czerwiak, A. Chmieleckiej, T. Szabli.
K. Korzeniowska, D. Figiel

Podziękowania
Na miły Bóg,
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać. /Stanisław Sojka/

Składamy gorące podziękowania
Sołtysowi Trzebiszyna Mateuszowi Więckowi za współpracę
i zaangażowanie w pracę na rzecz świetlicy w Trzebiszynie.
Wyrażamy naszą wdzięczność za okazywaną pomoc i gotowość działań.
Do podziękowań dołączamy życzenia wszelkiej pomyślności z życiu
osobistym i zawodowym.
L. Michalak – Dyrektor GOK, Agnieszka Zaranek – opiekunka świetlicy
w Trzebiszynie oraz wdzięczne dzieci.

Podziękowania
Podziękowania za świąteczną
zbiórkę żywności i środków czystości!
W dniach od 18 do 21 grudnia 2018
roku Pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychowie mieli przyjemność
wręczyć kilkanaście paczek
z żywnością i środkami czystości.
Paczki trały do osób i rodzin
z terenu naszej gminy, które znajdują
się w trudnej sytuacji.
Akcja zbiórka żywności i środków
czystości dla osób i rodzin najbardziej
potrzebujących z miasta i gminy
Tychowo prowadzona jest od kilku
lat przez Wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie oraz
Gminne Przedszkole ,,Dębowa
Chatka" w Tychowie.
Serdecznie DZIĘKUJEMY
Opiekunom Wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej w Tychowie – Pani
Donacie Kłosowskiej- Babińskiej

i Pani Kindze Kowalskiej,
Pracownikom Przedszkola oraz
samym Wolontariuszom, za
zaangażowanie i bezinteresowną
pomoc.
DZIĘKUJEMY Panu
Arkadiuszowi Jabłońskiemu oraz
Klasie IV ,,c” ze Szkoły
Podstawowej w Tychowie, którzy
w tym roku przyłączyli się do tej
szlachetnej inicjatywy.
Szczególne podziękowania dla
Członków Koła Łowieckiego
„Czajka” z Tychowa za coroczne
wsparcie.
DZIĘKUJEMY, przede wszystkim
niezawodnym Darczyńcom, którzy
nie pozostali obojętni wobec osób
potrzebujących pomocy i przyłączyli
się do akcji.
DZIĘKUJEMY!
Kierownik, Pracownicy
i Podopieczni Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychowie

Podziękowania
W ŚWIĄTECZNE DNI MAGICZNA JEST MIŁOŚCI MOC, GDY
DZIELIMY JĄ WŚRÓD LUDZI WOKÓŁ NAS ...
Składam Serdeczne podziękowania:
Agnieszce Sideł, Ewie i Andrzejowi Podstawka, Halinie Podstawka,
Tomaszowi Czerwiak, Irenie i Grzegorzowi Gożdzik,
Agnieszce i Arkadiuszowi Goździk, Alicji i Jackowi Tereszczyn ,
Agnieszce i Łukaszowi Herman, Leszkowi Kowalskiemu,
Danucie i Markowi Figiel, Barbarze Kasprzyk, Ryszardowi
Zakrzewskiemu, Małgorzacie i Jarosławowi Stańczak za wsparcie
nansowe zakupu paczek świątecznych dla dzieci z naszego sołectwa,
jak i drobne upominki dla osób starszych.
Wielkie podziękowania należą się również naszemu MIKOŁAJOWI
Piotrkowi Flaszyńskiemu za świetne odegranie swojej roli, zabawianie
dzieci oraz dorosłych.
Dziękuję również Pani Bogusławie Blinkiewicz za wypożyczenie nam
strojów do odegrania naszych ról. Agnieszce Sideł oraz Agnieszce Herman
dziękuję za pomoc w zorganizowaniu paczek. Ci, którzy wspomogli nas
nansowo w podziękowaniu otrzymali ręcznie szyte skrzaty świąteczne.
Było nam miło widzieć zaskoczenie mieszkańców naszego sołectwa.
Było i tak, że w niektórych oczach zakręciła się łezka. Magia świąt
udzieliła się nam wszystkim, choć myślę że to nie tylko
magia świąt lecz ludzka dobroć.
Pamiętajcie, dobre uczynki powracają.
Dziękuję, Sylwia Czerwiak.

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich
i takich, które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć...
Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Zdzisławowi Polkowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Tychowie

z powodu śmierci

Syna
składają
Burmistrz Tychowa Robert Falana
z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie
Paweł Kowalski z Radnymi

Na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Tychowie
(www.tychowo.pl) został
zainstalowany powyższy
odnośnik, który po kliknięciu
przekierowuje do aplikacji
Regionalnego Systemu
Ostrzegania (RSO), znajdującej
się na stronie
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

Poza ostrzeżeniami
meteorologicznymi znajdują
się tam ostrzeżenia
hydrologiczne, informacje
drogowe, stany wód
i informacje ogólne.
Komunikaty i ostrzeżenia
w aplikacji RSO są na
bieżąco aktualizowane.
Przypominamy, że aplikację
RSO można ściągnąć na
telefon. Szczegółowe
informacje na temat
aplikacji RSO znaleźć
można na stronie
tychowo.pl w dziale „Dla
mieszkańca”.

Z
P
Z uwagi na rozpoczynający się
okres zimowy niniejszym
przekazujemy Państwu
informacje dotyczące zimowego
utrzymania dróg gminnych
w zakresie ich przejezdności,
jednocześnie przypominamy
właścicielom i zarządcom
nieruchomości o obowiązku
odśnieżenia chodników
położonych wzdłuż
nieruchomości niezależnie od
charakteru nieruchomości
(zabudowanej/niezabudowanej).
Na terenie gminy i w mieście na
drogach pracuje 5 podmiotów
gospodarczych świadczących
usługę odśnieżania i usuwania
śliskości dróg.
W gminie ustalono hierarchię
kolejności odśnieżania
i utrzymania przejezdności dróg
w taki sposób, iż w pierwszej
kolejności odśnieżane są trasy
autobusów dowożących dzieci
do szkół, a w dalszej kolejności
pozostałe drogi gminne.
Równolegle prowadzone są
prace w mieście - tu także
obowiązuje określona kolejność.
Oczekując na usunięcie śniegu
lub śliskości na drogach
i chodnikach Mieszkańcy
powinni brać pod uwagę
uciążliwość warunków w jakich
te prace są wykonywane –

!
warunków uniemożliwiających
ich wykonanie w sposób szybki
i jednocześnie w tym samym
czasie w wielu miejscach.
Nie można bowiem oczekiwać,
że przedsiębiorca świadczący
usługę może być równocześnie
w kilku miejscach. W tym
czasie pozostaje wykazać się
wyrozumiałością oceniając, że
są to obiektywne trudności.
Padający śnieg niejednokrotnie
będzie zakłócał ruch
komunikacyjny pieszych
i pojazdów, w związku z tym
wskazanym jest aby nasilić
ostrożność w trakcie
przemieszczania się.
W tym celu szczególnie
istotnym jest aby prędkość
kierowanego pojazdu
dostosować do warunków
panujących na drogach.
Natomiast piesi powinni
zwracać baczną uwagę przy
wchodzeniu na jezdnię, a także
przy przechodzeniu przez
przejścia dla pieszych ponieważ
pojazd będący w ruchu nie jest
w stanie w warunkach
zimowych zatrzymać się zaraz
po rozpoczęciu hamowania,
która tym samym będzie
znacznie wydłużona.
Dotyczy to zarówno ruchu
w mieście jak i w innych

miejscowościach gminy.
Obowiązek uprzątnięcia
niezwłocznie po opadach: błota,
śniegu i lodu z chodników
położonych wzdłuż
nieruchomości wynika wprost
z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j.
Dz.U.05.236.2008) oraz
przepisy § 3 ust. 2 pkt 9
uchwały Nr XIII/113/15 Rady
Miejskiej w Tychowie z dnia
13.11.2015 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i (…)
(Dz. Urz. Woj. Zach.pom. 289
z 2016 r.) ustala zakres
obowiązków właścicieli
nieruchomości nakazując im
utrzymanie porządku i czystości
poprzez uprzątnięcie
niezwłocznie po opadach:
śniegu, błota, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników
(nawet wtedy kiedy chodnik nie
należy do niego) położonych
wzdłuż nieruchomości
bezpośrednio przy jej granicy
w miejsce niepowodujące
utrudnień w ruchu pojazdów
i pieszych, umożliwiające ich
pozbycie się przez zarząd drogi.
Pamiętać także należy nie tylko
o odśnieżeniu chodnika lecz
także o obowiązku wynikającym
z przepisów prawa budowlanego

polegających na usuwaniu
śniegu z dachów oraz strącaniu
zwisających sopli lodu
i nawisów śnieżnych, które
stanowiłyby zagrożenie dla
zdrowia i życia przechodniów.
Za nieuprzątnięcie błota, śniegu
i lodu z chodników położonych
wzdłuż posesji grozi mandat
karny. Postępowanie w takich
sprawach, prowadzone jest na
podstawie przepisów w
sprawach o wykroczenia.
Zwracamy się także do
kierowców o nie pozostawianie
pojazdów na jezdni, ponieważ
utrudnia to przejazd pługom
w trakcie odśnieżania.
Jednocześnie informujemy, że
miejsce do wywożenia nadmiaru
śniegu wyznaczono na działce
nr od 555/7 do 555/13 na terenie
strefy ekonomicznej
w Tychowie od strony ulicy
Koszalińskiej/Ogrodowej
i Koszalińskiej/Strefowej (na
terenie działki przejętej przez
gminę na działania statutowe
od KOWR O/Terenowy
w Białogardzie).
Gminny Ośrodek Sportu
i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie
(Zarządca Dróg Gminnych)

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo
wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisk
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.
z 2018 r. poz.1945) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1,
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Tychowie Uchwały
Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo w granicach
oznaczonych na załączniku graﬁcznym do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski
dotyczące ww. zmiany planu miejscowego
oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski do zmiany planu miejscowego i/lub prognozy
oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do dnia
19 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie,
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy (załącznik graﬁczny - mapa
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Tychowo, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Tychowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Tychowie: http://www.bip.tychowo.pl.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy
wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych
osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Robert Falana
Burmistrz Tychowa
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