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IV POLSKO - NIEMIECKI KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY W TYCHOWIE
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia
- Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania

13 grudnia 2019 r. zorganizowano już
IV Polsko Niemiecki Kiermasz
Bożonarodzeniowy w Tychowie, który
zrealizowany został w ramach
współpracy z niemiecką Gminą Neverin.
Przedsięwzięcie współﬁnansowane było
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów,
w ramach Programu Współpracy Interreg
VA Meklemburgia Pomorze Przednie,
Brandenburgia, Polska w Euroregionie
Pomerania) połączony z Koncertem
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
W czasie Kiermaszu swoje rękodzieła
prezentowali: szkoły, przedszkole,
stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich,
rękodzielnicy oraz goście z Niemiec.
Serwowane przez niemieckich
uczestników projektu grzane wino,
pierniki oraz ozdoby świąteczne cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Mieszkańcy naszej Gminy mieli
sposobność zobaczyć i nabyć piękne
dekoracje świąteczne. Kiermasz miał być
też okazją do spotkań i rozmów
w klimacie świątecznym. Serwowano
mieszkańcom ciepły barszcz z uszkami
przygotowany przez Szkołę Podstawową
w Tychowie oraz Gminne Przedszkole
Dębowa Chatka w Tychowie. Niebywałą
atrakcją okazały się animacje sekcji
teatralnej GOK – Banda po Bandzie
(opiekun Beata Bekisz) oraz animatorów
z Kopalni Marzeń z Wrocławia. Dodały
one magii całej uroczystości.
W sali widowiskowej odbywał się
Koncert, na którym swoje umiejętności
prezentowali uczniowie Szkoły
Podstawowej w Tychowie: klasa I c pod
opieką Renaty Majkowskiej, grupa
baletowa z opiekunem Dorotą Galińską,
sekcja akordeonowa z opiekunem
Lucyną Gołdyn. Wystąpiły też solistki
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Tychowie: Klaudia Siudek oraz
Zuzanna Samulewicz.

Kolędy zaśpiewała była solistka GOK,
Klaudia Barska. Na scenie wystąpili
również podopieczni Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie: zespoły ludowe
Radość i Dobrowianki, zespoły taneczne:
Chaos, Hałas i Mirage (opiekun Kacper
Wojcieszek), zespół wokalny Aplauz
(opiekun Katarzyna Kalbarczyk), solistka
Nikola Jóźwiak. Burmistrz Tychowa
Robert Falana oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Kowalski złożyli
mieszkańcom życzenia świąteczne.
W imieniu delegacji niemieckiej za
gościnne przyjęcie w Tychowie
dziękował i życzenia składał Peter
Enthalter – Burmistrz Urzędu Neverin.
W czasie Koncertu Mikołaj z Elﬁnkami
poszukiwał bezskutecznie worka
z prezentami. Okazało się, że skradły mu
go niedobre skrzaty leśne, które na
dokładkę „ psociły” w tym dniu nie tylko
uczestnikom Koncertu, Mikołajowi ale
również wystawcom na Kiermaszu.
Zabawne sytuacje i animacje teatralne
zostały ciepło przyjęte przez
mieszkańców, którzy chętnie włączyli się
w zabawę. Scenariusz do tych działań
napisała Beata Bekisz. Po kiermaszu
Mikołaj wraz z Elﬁnkami obdarował
uczestników projektu pięknymi, ręcznie
robionymi upominkami świątecznymi.
Wykonali je uczestnicy zajęć w pracowni
rękodzieła działającej w Gminnym
Ośrodku Kultury, pod opieką pani
instruktor Emilii Walter. Składamy im za
to serdeczne podziękowania.
Całe przedsięwzięcie zostało wysoko
ocenione przez mieszkańców, którzy
licznie przybyli i bardzo chętnie
„zatrzymali się” od codziennych
obowiązków. Dzieci mogły zobaczyć
tradycje związane ze świętami Bożego
Narodzenia a wielu samotnych i być
może opuszczonych poczuło w tym dniu
ciepło i klimat Świąt.
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy
pomogli w organizacji tego

ZAPRASZAMY
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WOŚP !!!
Kwesta do puszek przeprowadzona zostanie przez Wolontariuszy we wszystkich
00
00
00
00
miejscowościach gminy Tychowo w godz. 10 do 14 , w mieście Tychowo w godz. 9 - 16 .
Wolontariusze prowadzący kwestę posiadać będą identyﬁkatory Fundacji WOŚP
oraz odpowiednio oznakowane i zabezpieczone puszki kwestowe.

Finał WOŚP w Tychowie odbędzie się w sali widowiskowej GOK

12 stycznia 2020 r. od godz. 15.00
W programie: występy dzieci ze szkół z terenu Gminy Tychowo, solistów,
grup tanecznych oraz miejscowych artystów – licytacje przedmiotów i fantów,
ogłoszenie wyników konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne
iluminacje na terenie Gminy Tychowo w 2018/2019 r.
Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
darami w postaci przedmiotów lub innych dóbr prosimy
o informację: Urząd Miejski w Tychowie pok. 21
tel. 94 316 02 75 mail: r.szewczyk@tychowo.pl

przedsięwzięcia: pracownikom Gminnego
Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie, pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
oraz Urzędu Miejskiego w Tychowie.
Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę tych, którzy czuwali nad
bezpieczeństwem uczestników imprezy:
strażakom z OSP w Tychowie, ﬁrmie
SEMED z Koszalina. Dziękujemy
właścicielom sklepów: Tamarze
Świątczak, Jadwidze Matejko oraz Lilli
Marczak za słodycze i inne artykuły,
którymi w tym dniu Mikołaj
obdarowywał zgromadzone na placu
przed GOK dzieci.
Więcej zdjęć na www.tychowo.pl i FB
Urzędu Miejskiego w Tychowie.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie
Izabela Wesołowska - Podinspektor
ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy
Fot. Anna Węglarska

Nastrojowych radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2020
życzą
Robert Falana Burmistrz Tychowa
oraz Paweł Kowalski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie
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MIKOŁAJKI Z PIŁKĄ NOŻNĄ
7 grudnia 2019 roku w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie odbyły się
kolejne już Mikołajkowe rozgrywki piłki
nożnej. Uroczystej inauguracji rozgrywek
dokonał Burmistrz Tychowa Robert
Falana.
W towarzyskich meczach halowej piłki
nożnej udział wzięły drużyny: Żaki Głaz,
Żaki Gryf Dobrowo, Orlik Gryf
Dobrowo, Orlik Głaz, Orlik Dąbek,
Młodziki z „Dąbek I” i „Dąbek II”.
W drugiej części rozgrywek w Halowym Turnieju Piłki Nożnej
Oldbojów o Puchar Burmistrza Tychowa
– uczestniczyło 7 zespołów: Polonia
Oldboy Chodzież, Oldboje Iskra
Białogard, Victoria Sianów, Pogoń
Połczyn Zdrój, Błonie Barwice,
Mechanik Bobolice oraz Jesion Trans
Oldboje Tychowo. Na turniej nie
dojechali Oldboje Bałtyku Koszalin.
Drużyny uroczyście powitał Zastępca
Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński.
Mecze rozegrano systemem „każdy
z każdym”, czas gry: 1 x 10 min.
Łącznie rozegrano 21 bardzo ciekawych,
obﬁtujących w wiele pięknych zagrań
i bramek meczy. Strzelono 66 goli.
Spotkanie momentami było bardzo
zacięte, żadna z drużyn nie zamierzała
tak łatwo i honorowo odpuszczać ostatecznie mecz zakończył się wygraną
zespołu Mechanik Oldboje. Końcowa
klasyﬁkacja turnieju:
1. Mechanik Bobolice: 4 mecze
wygrane, 2 remisy
2. Pogoń Połczyn Zdrój:
3 wygrane i 3 remisy
3. Polonia Oldboy Chodzież:
4 wygrane i 2 przegrane
4. Victoria Sianów; 3 wygrane,
2 remisy i 1 przegrany
5. Jesion Trans Oldboje Tychowo:
2 wygrane, 1 remis, 3 przegrane
6. Oldboje Błonie Barwice:
1 mecz wygrany, 1 remis, 4 przegrane

7. Oldboje Iskra Białogard:
6 meczy przegranych.
Koronę Króla Strzelców przyozdobioną
7 brylantami strzelonych bramek włożył
na głowę Kazimierz Misztal z Mechanika
Bobolice. Najlepszym bramkarzem
wybrano Marcina Kin z Polonii Oldboy
Chodzież, a najlepszym zawodnikiem
turnieju: Łukasza Świeckiego
z Mechanika Bobolice.

Wyróżnieni piłkarze otrzymali nagrody,
a zespoły puchary. Wręczenia nagród,
statuetek i pucharów dokonali
Burmistrz Tychowa Robert Falana,
Jacek Rudziński – Zastępca Burmistrza
Tychowa oraz Prezes Klubu
Sportowego Jesion Trans Oldboje
Tychowo - Mariusz Augustyniak.
Mecze sędziowali: Kazimierz Kowalski
i Ireneusz Zubkowicz, których

wspomagał były sędzia klasy
międzynarodowej Zbigniew Marczyk
z Chodzieży. Nad sprawnym przebiegiem
turnieju czuwał Andrzej Schneider Prezes Pomorskiej Ligi Oldbojów w Piłce
Nożnej, zaś opiekę medyczną sprawował
Łukasz Pniewski.
W przerwach turniejowej rywalizacji
częstowano się przekąskami, herbatą,
kawą oraz pysznym ciastem

przygotowanym przez organizatora
turnieju.
Organizatorem turnieju był Klub
Sportowy Jesion Trans Oldboje Tychowo
oraz Urząd Miejski w Tychowie.
Dziękujemy za wspólną zabawę i do
zobaczenia za rok!

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada do działu
dziecięcego biblioteki zagościły
,,zerówiaki” ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie oraz grupa 4-latków
z Gminnego Przedszkola ,,Dębowa
Chatka''.W ramach święta misia
odbyły się cztery spotkania na które
zaproszone dzieci przyniosły ze
sobą swoje ulubione pluszowe
misie.
Zabawa była doskonała.
Wszyscy uczestniczyli w zabawach
z chustą animacyjną. Były śpiewy,
rysowanie misia z zamkniętymi
oczami i "misiowe tańce".
Nie zabrakło również misiowych
zagadek oraz opowieści o Misiu
Tulisiu. Specjalnie na to święto
przygotowana została wystawa
książek, których bohaterami są
właśnie misie.
Na pamiątkę tego wyjątkowego
dnia, każde chętne dziecko mogło
wykonać zdjęcie w specjalnie
przygotowanej foto-budce.

Niewątpliwie największą atrakcją dla najmłodszych był goszczący
\w bibliotece ogromny pluszowy miś- przyjaciel wszystkich dzieci!
Halina Rożek – Dyrektor GBP
Agnieszka Tomczyk

Spotkanie mikołajkowe w bibliotece
6 grudnia 2019 r. odbyło się
ostatnie już w tym roku
kalendarzowym spotkanie Klubu
Młodych Miłośników Książki dla
dzieci i młodzieży. Jak sama data
wskazuje, wszystkie działania
ukierunkowane były w stronę
Mikołajek. Dzieciom przeczytano
opowiadanie pt. ,,Święty Mikołaj
i przyjaciele''. Rozmawialiśmy
również o tradycjach związanych
z czasem adwentu i Świąt Bożego
Narodzenia. Uczestnicy wykonali
piękne drewniane ozdoby oraz
pocztówki świąteczne. Na
zakończenie każdy otrzymał mały
upominek. To był miło spędzony
czas!
Halina Rożek- Dyrektor GBP,
Agnieszka Tomczyk
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II MIEJSCE GMINY TYCHOWO
W SPORTOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN
Gmina Tychowo zajęła II miejsce
w Sportowym Turnieju Miast i Gmin
organizowanym przez Zachodniopomorski
Związek Towarzystw Krzewienia
Kultury Fizycznej!
W dniach 26 maja - 1 czerwca odbyła
się jubileuszowa XXV edycja
Sportowego Turnieju Miast i Gmin STMiG 2019, przy ﬁnansowym
wsparciu Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Jest to największa impreza
sportu masowego rozgrywana w ramach
XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich.
Zgodnie z Regulaminem XXV
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2019
uczestniczące miasta i gminy zostały
sklasyﬁkowane według liczby
mieszkańców. W grupie od 5 do 7,5
tysięcy mieszkańców Gmina Tychowo

zajęła II miejsce. Zwycięzcy zostali
wyłonieni
w oparciu o procentowy wynik stosunku
liczby mieszkańców do liczby osób
startujących w turnieju.
Udział w Turnieju jest znakomitą
okazją do promocji Gminy Tychowo
dając sposobność do zaprezentowania
przed mieszkańcami naszego
województwa i całego kraju m.in.
walorów turystycznych i przyrodniczych
naszego regionu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom zaangażowanym
w przygotowanie szerokiej oferty
rozgrywek sportowych oraz w
działalność TKKF w Gminie Tychowo!
Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

MARCEL WOLSKI Z TYCHOWA
MISTRZEM POLSKI JU JITSU!
W sobotę, 16 listopada 2019 r.,
w Konotopie odbyły się Mistrzostwa
Polski Ju Jitsu Kata Parami, w których
utalentowany tychowianin i uczeń Szkoły
Podstawowej w Tychowie – Marcel
Wolski - wywalczył pierwsze miejsce
w konkurencji Grapling U12 27 kg.
Marcel startował w zawodach wraz
z kolegami z „Pretorians” Szkoła Karate
i Ju Jitsu Bobolice.
2 grudnia br. w tychowskim Urzędzie
Miejskim burmistrz Roberta Falana
gratulował Marcelowi wywalczonego
sukcesu wręczając okolicznościowy
dyplom oraz bon pieniężny.

Podczas spotkania obecni byli również
mama Marcela - p. Anna Wolska,
Dyrektor SP w Tychowie p. Katarzyna
Kalbarczyk oraz trener p. Krzysztof
Orlikowski. Spotkanie było okazją do
rozmowy m.in. o dalszych planach
młodego mistrza.
Sukces Marcela Wolskiego cieszy nas
niezmiernie.
Wszyscy wierzymy, że jest to dopiero
początek owocnej kariery i życzymy
Marcelowi kolejnych zwycięstw.
Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy
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dla OSP w Tychowie
14 grudnia 2019 r. przed Urzędem
Miejskim w Tychowie odbyła się
uroczysta prezentacja nowego wozu
strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tychowie. Wóz strażacki został
zakupiony przy wsparciu ﬁnansowym:
Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
Starostwa Powiatowego w Białogardzie,
Gminy Tychowo, Nadleśnictwa Warcino,
Nadleśnictwa Tychowo.
W uroczystości udział wzięli: Starosta
Białogardzki Piotr Pakuszto, Wicestarosta
Białogardzki Sebastian Balcerzak,
Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego Henryk Budzyła,
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Białogardzkiego Izabella Strzałkowska,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Paweł Kowalski,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Dariusz Michalak, Radni
Rady Miejskiej w Tychowie, Burmistrz
Tychowa Robert Falana, Zastępca
Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński,
Sekretarz Gminy Tychowo Krystyna
Dobrzańska, Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie Paweł Mirowski,
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Białogardzie st. bryg.
mgr inż. Jacek Szpuntowicz, Zastępca

Nadleśniczego Nadleśnictwa Warcino
Grzegorz Ławer, Komendant Straży
Leśnej Nadleśnictwa Tychowo
Radosław Kordoński, Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tychowie Mirosław Korzeniowski,
Proboszcz Paraﬁi w Tychowie Ksiądz
Andrzej Sołtys, Strażacy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tychowie, Osówku,
Sadkowie i Kowalkach, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie Lucyna Michalak,
Stanisław Mazur właściciel ﬁrmy
budowlanej w Tychowie.
Ceremonia rozpoczęła się przywitaniem
obecnych gości przez burmistrza
Tychowa i tradycyjnym już przecięciem
wstęgi.

Nowy wóz został także poświęcony
przez księdza Proboszcza.
Po oﬁcjalnym rozpoczęciu zebrani
goście spotkali się w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Tychowie, by wymienić się słowami
podziękowań oraz życzyć szczęścia
strażakom podczas użytkowania
samochodu.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zrealizowania
zamierzonego celu, jakim był zakup
nowego wozu oraz osobom, które
pomogły przy organizacji uroczystości.
Izabela Wesołowska
Podinspektor ds. Rozwoju Gospodarczego
Gminy

Otwarcie CRT w Bukówku
7 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste
otwarcie Centrum Rekreacyjno
Turystycznego w Bukówku gm.
Tychowo, którego budowa
doﬁnansowana została ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego
Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej.
Burmistrz Tychowa Robert Falana
rozpoczął uroczystość witając gości i
zapraszając najmłodszych mieszkańców
wsi do przecięcia wstęgi.
Uczestniczący w spotkaniu Pan Stanisław
Wziątek Członek Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego, pogratulował
mieszkańcom i na ręce dzieci złożył
symboliczny podarunek. Przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Kowalski,
Dyrektor Ośrodka Kultury w Tychowie
Lucyna Michalak, Radny Gminy
Tychowo Krzysztof Niemiec również
zabrali głos podczas Uroczystości.
Nie zabrakło także obecności: Pani
Elżbiety Machowicz Skarbnik
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
Zastępcy Burmistrza Tychowa Jacka
Rudzińskiego, Sekretarz Gminy Tychowo
Krystyny Dobrzańskiej,
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Tychowie Dariusza Michalaka,

Radnych Miejskich Gminy Tychowo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie Katarzyny
Kalbarczyk, Kierownika Gminnego
Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie Żanety Zienkiewicz Osieckiej, Sołtys Bukówka Olgi Gugały
oraz mieszkańców.
Podczas spotkania czuło się wzruszającą
atmosferę. Dzieci mówiły piękne
wierszyki, mieszkańcy przygotowali słodki
poczęstunek. Było też wiele słów
podziękowań dla wszystkich osób
zaangażowanych przy tworzeniu nowego
miejsca spotkań, m.in. dla Pana Zbigniewa

Sawickiego, wykonawcy budynku, który
także przybył na wydarzenie.
Wartość inwestycji: 515 900,00 zł.
Wartość doﬁnansowania: 125 000,00 zł
Mamy nadzieję, że nowo powstały
budynek znakomicie spełniać będzie
funkcję rekreacyjno - turystyczną dla
Sołectwa Bukówko. Będzie on miejscem
spotkań, integracji mieszkańców oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Z pewnością będzie to miejsce przyjazne
mieszkańcom, gdzie najmłodsi będą mieli
szansę edukacji integracji z innymi.
Izabela Wesołowska
Podinspektor ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy

Podsumowanie inwestycji
zrealizowanych w ostatniej połowie 2019 r.

TYCHOWSKI HEROS
Zgłoś
ﬁrmę, instytucję lub osobę ﬁzyczną
do nagrody gospodarczej Burmistrza Tychowa
Tychowski Heros
Zgłoszenia dokonać może każdy - wystarczy wypełnić formularz,
podać swoją propozycję i przynieść zgłoszenie do sekretariatu
Urzędu Miejskiego w Tychowie w terminie:

od 1 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.
Szczegóły, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się
na stronie internetowej www.tychowo.pl lub w pok. 21
Urzędu Miejskiego w Tychowie tel.: 94 31 60 253 lub 94 31 60 275

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości
8 lutego 2020 r., która odbędzie się
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Gmina Tychowo w ostatnich
miesiącach 2019 r. zrealizowała wiele
inwestycji mających
na celu poprawę warunków życia
mieszkańców. Urzeczywistnienie
inwestycji mogło się spełnić dzięki
różnym źródłom ﬁnansowym, które były
wsparciem dla budżetu gminy.
W ramach konkursu Marszałka Woj.
Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie
2019” wybudowano:
- siłownię zewnętrzną w Kowalkach,
projekt pn.: „Aktywnie i zdrowo –
siłownia pod chmurką w Sołectwie
Kowalki” – kwota doﬁnansowania
10 000,00 zł, wartość inwestycji
12 487,69 zł
- wiatę w Kikowie, projekt pn.: „Budowa
wiaty rekreacyjnej wraz

z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Kikowo” – kwota
doﬁnansowania 10 000,00 zł, wartość
inwestycji 10 802,15 zł.
W budowę siłowni i wiaty zaangażowali
się mieszkańcy wsi, za co bardzo
dziękujemy.
Ze środków budżetu Gminy Tychowo
i środków sołeckich wybudowano dwa
nowe place zabaw dla dzieci,
w Krosinku i Bukowie. Powstała
również nowa siłownia zewnętrzna
w Zaspach Wielkich oraz doposażono
siłownię zewnętrzną w Warninie
o urządzenie „Wioślarz”.
Dzięki owocnej pracy pracowników
Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej wymieniona została
nawierzchnia chodnika na cmentarzu

w Tychowie od ul. Wolności do
słynnego tychowskiego głazu „Trygław”
oraz nawierzchnia chodnika przy ul.
Dworcowej wzdłuż bloków nr 13, 15 i 17.
W ramach doﬁnansowania ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych
zrealizowano inwestycję pn.
„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej
do drogi wojewódzkiej nr 169
– ul. Targowej w Tychowie” – kwota
doﬁnansowania 136 488,07 zł, wartość
inwestycji 306 927,82 zł. Roboty
budowlane zakończono 21 listopada br.
i tydzień później droga została oddana
do użytkowania. W ramach zadania
przebudowano około 180 mb drogi.
Izabela Wesołowska
Podinsp. ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy
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OGŁOSZENIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY W TYCHOWIE
ZAPRASZANA KONCERT

ZESPOŁÓW

INDIGO oraz TEQUILA TWIST
28 stycznia 2020 r., godz. 19:00
WSTĘP WOLNY

Mikołajki świetlicowej rodzinki
7 grudnia 2019 r. dzieci ze świetlic naszej
Gminy przyjechały do Tychowa, aby
wspólnie świętować Mikołajki.
Wcześniej przygotowały wraz
z p. opiekunkami słodkie podarunkisamodzielnie upieczone ciasteczka, pierniki,
babeczki. Były piękne!
Każda świetlicowa gromada włożyła dużo
pracy i serca w przygotowanie słodkich
podarunków dla koleżanek i kolegów
z innych miejscowości. Zaczęło się
wspólne obdarowywanie i składanie życzeń
świątecznych. Po raz pierwszy były z nami
dzieci z Bukówka. Było bardzo świątecznie
i miło. Obdarowani życzeniami
i słodkościami wszyscy obejrzeli ﬁlm
o tematyce nawiązującej do Świąt.
L. Michalak – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie.

Warsztaty rękodzielnicze
Na przełomie listopada i grudnia br. Gminny Ośrodek
Kultury w Tychowie zorganizował w świetlicach wiejskich
warsztaty rękodzielnicze związane z nadchodzącymi
Świętami Bożego Narodzenia. Warsztaty poprowadziła Pani
Joanna Wrońska – Jakubiec, która po raz kolejny pokazała
nowe techniki wykonania skrzatów świątecznych.
Relację z warsztatów w świetlicy w Warninie przygotowało
Radio Koszalin. Audycja ukazała się na antenie Radia
Koszalin 6 grudnia 2019 r.
Dziękujemy bardzo Pani Asi za przeprowadzenie
warsztatów i przygotowanie półproduktów do wykonania
skrzatów. Będą one wspaniałą ozdobą świąteczną domów.
A. Węglarska – promocja i reklama GOK w Tychowie

Listopad z Kino Szkołą
15 listopada 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie odbyło się
kolejne spotkanie Interdyscyplinarnego
Programu Edukacji Medialnej
i Społecznej. Tym razem odwiedzili nas
uczniowie klas I – III ze Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie oraz ze Szkoły Podstawowej
w Dobrowie. Spotkanie pt. „Jesteśmy
różni , ale możemy się ze sobą
przyjaźnić” zakończyło się ﬁlmem
pt. „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai: Pierwsza Tajemnica” reż.
Josephine Bornebusch.
Natomiast 19 listopada 2019 r. odwiedzili
nas uczniowie klas IV-V ze Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie oraz klasy IV -VI ze Szkoły
Podstawowej w Dobrowie.
Na spotkaniu pt."Reaguj, gdy dzieje się
przemoc!" uczniowie obejrzeli ﬁlm
pt. „Hej, sokoły” reż. Bragi Thor
Hinriksson. Prelekcję poprowadziła pani
Monika Kuczyńska.
Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za wsparcie ﬁnansowe
projektu Kino Szkoły w GOK
w Tychowie.
A. Węglarska - promocja i reklama GOK
w Tychowie
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W zdrowym ciele
zdrowy duch

Z życia Przedszkola ”Dębowa Chatka” w Tychowie

Pasowanie na przedszkolaka
Uroczystość pasowania to czas
z niecierpliwością oczekiwany przez
wszystkie dzieci i ich rodziców.
„Pasowanie na przedszkolaka” ma
symbolizować przyjęcie malucha do
społeczności przedszkolnej. Dzieci od
wielu dni pod kierunkiem swoich

wychowawców przygotowywały się do
tego wydarzenia.
„Pasowanie na przedszkolaka" to
pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu
dzieci, które we wrześniu tego roku po
raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę
z przedszkolem. Dla najmłodszych było

to ogromne przeżycie, ale trzymały się
bardzo dzielnie. Z uśmiechami na
twarzach recytowały wierszyki i śpiewały
piosenki, tańczyły w parach otrzymując
od rodziców i zaproszonych gości
gromkie brawa. Zanim Krasnoludki
przystąpiły do uroczystej przysięgi
Rodzice złożyli ślubowanie. Pani Dyrektor
za pomocą „czarodziejskiego ołówka”
dokonała uroczystego „Aktu pasowania”.
Na zakończenie uroczystości odbyła się
wspólna zabawa z rodzicami oraz
zaproszonymi gośćmi.
Nie zabrakło życzeń i słodkich
upominków od zaproszonych gości oraz
dyplomów i prezentów dla każdego
przedszkolaka. Uwieńczeniem
uroczystości był słodki poczęstunek.
Na pewno był to niezapomniany dzień,
pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla
dzieci, rodziców jak i dla wychowawcy
oraz opiekunów grupy „Krasnoludków.
Małgorzata Łopińska - Kubiczek

BOHATERON
W tym roku szkolnym po raz
drugi przystąpiliśmy do
ogólnopolskiego projektu Fundacji
Sensoria pod tytułem "BohaterOn
– włącz historię 2019".
Celem projektu jest uhonorowanie
i upamiętnienie Powstańców
warszawskich oraz wzmocnienie
poczucia TOŻSAMOŚCI
NARODOWEJ. Poruszana
w ramach tych zajęć tematyka
była dla dzieci bardzo trudna,
gdyż dotykała II wojny
światowej i Powstania
Warszawskiego. Dzieci z uwagą
i zainteresowaniem wysłuchały
historii o dzielnych bohaterach
i samodzielnie wykonały kartki –

laurki dla Powstańców
Warszawskich. Z wielką radością
i zaangażowaniem rysowały serca,
kwiaty, samoloty, czołgi,
żołnierzy, ﬂagę Polski, itp.
wyrażając w ten sposób pamięć
o bohaterach. Kartki od naszych
dzieci dotarły do Powstańców
rozproszonych po całym świecie.
Miłą niespodzianką było dla nas
to, że dostaliśmy podziękowania
aż z Australii.
Nawet tak małe dzieci mogą
przyczynić się do powstania więzi
pokoleniowej z bohaterami
tamtych czasów.
Katarzyna Wiśniewska

Międzynarodowy

Dzień Praw Dziecka
20 listopada przypada rocznica
uchwalenia najważniejszego dokumentu
stanowiącego o prawach najmłodszych Konwencji o prawach dziecka.
Z okazji obchodzonego w tym dniu
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
w naszym przedszkolu odbyły się dla
dzieci ciekawe zabawy, które miały na
celu pokazanie przedszkolakom, iż mają
swoje prawa, m.in. prawo do zabawy,
do nauki, do leczenia, do życia
w rodzinie, do szacunku.
Aby zwrócić uwagę wszystkich na
dzieci i ich prawa tego dnia dzieci
przyszły ubrane na niebiesko, gdyż jest
to kolor UNICEF.
Miały pomalowane tym kolorem buzie,
wykonywały prace plastyczne, plakaty,
itp. w tym kolorze, bawiły się
niebieskimi balonami.
Na zakończenie wszystkie przedszkolaki
wyruszyły na spacer niosąc balony,
kwiaty, wiatraczki, a spotkanym po
drodze mieszkańcom Tychowa rozdane
zostały kartki z wierszem
M. Brykczyńskiego "O prawach
dziecka".
Katarzyna Wiśniewska
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18 listopada br. przedszkolaki
odwiedziła Pani Anna Szajdecka
z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białogardzie.
Z dziećmi ze wszystkich grup
wiekowych odbyła się pogadanka
połączona z prezentacją multimedialną
na temat higieny- szczególnie czystości
rąk, odżywiania oraz higieny jamy
ustnej i prawidłowego szczotkowania
zębów.
Spotkanie uświadomiło dzieciom jak
ważna jest prawidłowa higiena.
Dziękujemy bardzo za wspaniałą lekcję.
Katarzyna Korolak

Przedszkolaki pomagają...
Przedszkolaki już od najmłodszych lat
uczą się dostrzegać potrzeby innych,
sprawiać radość i dzielić się z innymi.
Dlatego też włączyliśmy się do akcji
charytatywnych:
- „Paczka dla potrzebujących”
organizowanej przez GOPS w Tychowie,
- „Kartka dla bohatera” ogólnopolskiej
akcji dla kombatantów.

Przedszkolakom nie są także obojętne
losy zwierząt. Dlatego na terenie
przedszkola zorganizowano zbiórkę pod
hasłem „Pomóżmy pieskom przetrwać
zimę”. Zbieramy żywności, koce, które
przekażemy do schroniska. Udział
w takich akcjach rozwija w dzieciach
wrażliwość, empatię, altruizm.
Dzielmy się z innymi, bo dobro powraca.
Iwona Wiśniewska

Andrzejki w przedszkolu
29 listopada w naszym przedszkolu
odbyły się Andrzejki. Celem tego
spotkania było zapoznanie dzieci
z ludową tradycją wróżenia w Dniu
Świętego Andrzeja. Sale w tym dniu
w naszym przedszkolu były szczególnie
przygotowane. Ich wystrój stwarzał
tajemniczy, magiczny nastrój. Panował
w nich półmrok, w różnych miejscach
ustawione były świece, ściany zdobiły
dobre wróżki, a na stoliczku
przygotowane były rekwizyty do
wróżenia. Wróżby andrzejkowe były
wesołe, zapewniały dreszczyk emocji
i sprawiały dzieciom przyjemność.

Dzięki wróżbom przedszkolaki
dowiedziały się co je czeka w bliskiej
przyszłości, kim będą kiedy dorosną i na
co muszą uważać. W przerwie między
wróżbami dzieci bawiły się przy muzyce
oraz brały udział w zabawie „Kto
pierwszy przejdzie na drugą stronę?,
„Taniec- zaczarowaniec”.
Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły we
wszystkich wróżbach i zabawach.
Andrzejki są świetną rozrywką dla
dorosłych, a szczególnie dla dzieci.
Dowodem na to były opinie
przedszkolaków po skończonej zabawie.

Z ŻYCIA SOŁECTW

Mikołajki w Borzysławiu
W sobotę, 14 grudnia dzieci
z naszego sołectwa odwiedził św. Mikołaj.
Podczas spotkania odbyło się wiele zabaw
z Panią Śnieżynką, były też tańce
z Mikołajem przy świątecznej muzyce
i smacznym poczęstunku. Dzieci śpiewały
piosenki, recytowały wierszyki a na koniec

obdarowane zostały przez Mikołaja
upominkami.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz
zaangażowanym w pomoc
i organizację tejże imprezy mikołajkowej.
Sołtys i Rada solecka
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Z życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

Ślubowanie klas pierwszych
22 listopada w naszej szkole
odbyła się bardzo ważna
uroczystość. Uczniowie klas
pierwszych, pod okiem swoich
wychowawczyń P. Lucyny
Gołdyn, M. Niemiec
i R. Majkowskiej, przygotowywali
się do niej prawie trzy miesiące.
W końcu nadszedł ten dzień,

w którym pierwszoklasiści zdali
swój pierwszy szkolny egzamin.
Zaprezentowali swoje zdolności
artystyczne – pięknie zaśpiewali
i wyrecytowali wierszyki, którymi
przekonali wszystkich, że wiedzą
już, kto to jest PRAWDZIWY
UCZEŃ.
Następnie, w obecności Pani

Dyrektor Katarzyny Kalbarczyk,
wice dyrektorów, zaproszonych
gości, swoich rodziców oraz
dziadków, złożyli uroczyste
ślubowanie. W podniosłej
atmosferze, przed sztandarem
szkoły, obiecali być pilnymi
i wzorowymi uczniami, dobrymi
kolegami, godnie reprezentować

M
W dniu 27 listopada uczniowie
klasy Ic uczestniczyli
w piernikowych warsztatach
w miejscu magicznym gdzie
gospodarzami są Państwo Marzena
Krzysztof Rajtar.
Dzieci samodzielnie wygniatały
i wałkowały piernikowe ciasto.
Po czym wyciskały z foremek
świąteczne wzory.

dobre imię naszej szkoły, swym
zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.
Po ślubowaniu Pani Dyrektor, przy
pomocy wielkiego ołówka,
dokonała pasowania dzieci na
pełnoprawnych uczniów Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie. Na pamiątkę

Chusta animacyjna
Lukrowanie pierników było
ogromną frajdą. Wszystkie ciastka
zostały profesjonalnie
zapakowane. Aby umilić ten
przedświąteczny czas wspólnie
kolędowaliśmy z gospodarzami
Magicznego Kawałka Świata.
Już jesteśmy umówieni na kolejne
spotkanie.

Serdecznie dziękuję Rodzicom
klasy I C za zakup chusty
animacyjnej. Zabawy z chustą
dają poczucie odprężenia
i relaksu, pozwalają dzieciom

pozytywnie spożytkować
energię. Rozwijają wiele
umiejętności i spełniają różne
cele edukacyjne.
wychowawca RM

Wychowawca RM

wszyscy otrzymali złote tarcze,
które będą im towarzyszyć
podczas ważnych uroczystości
szkolnych.
Na zakończenie uroczystości
uczniowie wysłuchali życzeń od
Pani Dyrektor, zaproszonych gości,
rodziców, którzy obadorowali
każdą klasę upominkami.

Cała uroczystość poprowadziły
uczennice z klasy VII A :
Aleksandra Biegańska, Nikola
Grzegolec i Patrycja Dewerenda.
Składamy podziękowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości.
Wychowawczynie klas IA, IB, IC

Żeby Polska
była Polską”
Listopad to miesiąc, w którym
corocznie obchodzimy Narodowe
Święto Niepodległości.
Z tej okazji w piątek 8 listopada
w Szkole Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Tychowie
odbył się uroczysty apel.
W przedstawieniu wzięli udział
uczniowie klas: VI a, VI b i VI
c, którzy przypomnieli 123 lata
niewoli narodu polskiego i jego
dążenia do odzyskania
niepodległości.
W trakcie uroczystości można
było usłyszeć przepiękne utwory
muzyczne oraz wiersze
o tematyce patriotycznej.
Poprzez chwytającą za serce
piosenkę w wykonaniu dzieci
z klasy II a, uzyskaliśmy
odpowiedź na pytanie „Co to jest
niepodległość?”

O godzinie 11.11,
symbolizującej świąteczną datę,
uczniowie naszej szkoły,
wspólnie z Panem Burmistrzem
Robertem Falaną oraz
nauczycielami, odśpiewali cztery
zwrotki hymnu polskiego,
angażując się w ten sposób
w akcję „Niepodległa do
hymnu”.
Dzień upamiętniający 101.
rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę był
dla społeczności uczniowskiej
doskonałą lekcją historii
i patriotyzmu.
Apel przygotowali wychowawcy:
Pani Eliza Antosz, Pani
Katarzyna Wrona, Pani Donata
Frańczak oraz Pani Anna Opar.
D.F.

Międzynarodowy Dzień
Pluszowego Misia Praw Dziecka z UNICEF
Światowy Dzień

W dniu 22.11.2019 r.
wolontariusze z SKW ,,Wystarczy
chcieć” udali się do Przedszkola
Dębowa Chatka w Tychowie, aby
w grupie 4 i 5 latków
poprowadzić zajęcia z okazji
Światowego Dnia Pluszowego
Misia. Przedszkolaki zostały
zaproszone do wspólnej zabawy
w misiowej krainie. Tego dnia
dzieci przyszły do przedszkola ze
swoimi ulubionymi i kochanymi
pluszakami. Dla dzieci
przygotowano wiele atrakcji:
zabawy ruchowe, plastyczne,

quizy, misiowe tańce. Poznały
opowiadanie ,,Dzień Pluszowego
Misia w przedszkolu”, nauczyły
się piosenki o misiu, poznały
rymowankę ,,Jestem mały misio”,
bawiły się wspólnie przy
piosenkach oraz odgadywały
zagadki związane z misiami.
Ten dzień wywołał u dzieci wiele
uśmiechów i radości. Mamy
nadzieję, że to wielkie misiowe
przyjęcie zostanie w pamięci
przedszkolaków na długi czas.
Opiekun SKW: Kinga Kowalska

Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w światowych obchodach
Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka organizowanych przez
UNICEF Polska. W tym roku
przypada wyjątkowa - 30 rocznica
uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka. 20 listopada to szczególna
data, która powinna zwracać naszą
uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja
Narodów Zjednoczonych przyjęła
uniwersalny dokument,
gwarantujący wszystkim dzieciom
na świecie ich prawa.
Chronią one dzieci, ale i wspierają
je w prawidłowym rozwoju.
Znajomość praw pozwala
najmłodszym uchronić się przed
różnymi niebezpieczeństwami.
Z drugiej strony daje im
możliwość aktywnego
uczestniczenia w procesach
podejmowania decyzji, które ich
dotyczą. Rolą dorosłych jest nie
tylko dbanie o to, aby prawa
dziecka były przestrzegane, ale
także szerzenie wiedzy o prawach
dziecka, w tym edukowanie
dzieci. UNICEF w swoich
działaniach zwraca uwagę na te
kwestie i inicjuje różne projekty,
których celem jest upowszechnienie
wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka z UNICEF to
wydarzenie, które jednoczy
wszystkie dzieci na świecie.
W tym dniu, w wielu krajach,
dzieci oraz dorośli podejmują
wspólne inicjatywy, których celem
jest okazanie wsparcia
i solidarności z dziećmi, których
prawa nie są respektowane. To
radosny dzień, ale z poważnym
przesłaniem.
W ramach tej akcji uczniowie
naszej szkoły i nauczyciele
przyszli ubrani do szkoły na
niebiesko. Wychowawcy klas,
w zależności od grupy wiekowej,
oglądali ﬁlmy o prawach dziecka,
rozwiązywali quizy, śpiewane były
piosenki. Uczniowie chętnie i na
wesoło uczestniczyli w tych
obchodach. Na korytarzach
przygotowane były gazetki, na
których widniały prawa dziecka,
ale również obowiązki, m.in.
obowiązek uczęszczania do szkoły.
Uczniowie bardzo aktywnie
włączyli się do tej akcji, przynosili
do szkoły niebieskie balony, które
wykorzystywane były m.in.
podczas przerw do różnych
zabaw.
Koordynator akcji: Monika Falanapedagog szkolny

Zbiórka kasztanów
zakończona!
W tym roku szkolnym:
I miejsce zajęła klasa II b wychowawca Beata Bassa39 kg
II miejsce - klasa 0 c wychowawca Dorota Galińska
31,5 kg
III miejsce - 0 b - wychowawca
Joanna Rudzińska - 28,5 kg.

Serdecznie dziękujemy
wszystkim wychowawcom,
dzieciom i ich rodzicom za
zaangażowanie się w
zbiórkę kasztanów. Jesteście
super! Dziękujemy za
owocną współpracę p.
Piotrowi Seraﬁnowi,na
którego zawsze możemy
liczyć.
D.G; W.G.
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HARMONOGRAM, ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2020 ROKU W GMINIE TYCHOWO

Gmina
Tychowo

Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.
We wrześniu 2019 r. Sejm podjął ustawę,
która wprowadziła zmiany w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina Tychowo dostosowując prawo
lokalne do zmian w ustawie o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach podjęła
uchwały, które wprowadzają w naszej
gminie następujące zmiany:
- obowiązek segregacji odpadów
dotyczący wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych,
a także niezamieszkałych (przedsiębiorcy,
sklepy, szkoły itp.),
- zmiana stawki opłaty na 19,00 zł za
osobę oraz stawkę 38,00 zł opłaty

podwyższonej, w przypadku stwierdzenia,
że właściciel nie segreguje odpadów,
- ulga za posiadanie kompostownika
i kompostowanie w nim bioodpadów
0,50 zł za osobę - dotyczy tylko
właścicieli nieruchomości
jednorodzinnych.
Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy
właściciele nieruchomości musza
segregować odpady na następujące
frakcje:
1. papier – odpady z papieru i tektury
oraz odpady opakowaniowe z papieru
i tektury (worek niebieski);
2. szkło – odpady ze szkła oraz odpady

opakowaniowe ze szkła (worek zielony);
3. metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe –
odpady z metali oraz odpady
opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe
(worek żółty);
4. bioodpady – odpady kuchenne, resztki
jedzenia, resztki z owoców i warzyw,
fusy z kawy i herbaty, skorupki
jajek itp. (worek brązowy);
5. odpady resztkowe – odpady resztkowe
pozostające po selektywnej zbiórce

(pojemnik).
W związku z powyższym właściciele
nieruchomości, którzy mają obecnie
zadeklarowany nieselektywny sposób
zbierania odpadów zobowiązani są do
złożenia deklaracji i segregacji odpadów
od 1 stycznia 2020 r.
Firma odbierająca odpady komunalne
będzie prowadziła kontrolę czy odpady są
segregowane w prawidłowy sposób.
Następnie powiadomi właściciela
nieruchomości oraz Urząd Miejski
o przypadkach nieprawidłowego
segregowania. Wobec osób, które nie

dopełniły obowiązku segregacji będzie
wszczęte postępowanie i wydana decyzją
określająca stawkę podwyższoną: 38 zł za
osobę. Właściciele nieruchomości
jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać
ze zwolnienia z tytułu posiadania
kompostownika proszeni są o złożenie
deklaracji (nawet jeśli deklarowali
posiadanie kompostownika we
wcześniejszych deklaracjach).
Deklaracje są dostępne na stronie
internetowej oraz w pokoju nr 20
w Urzędzie Miejskim w Tychowie.
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Podziękowania
Dziękujemy Państwu
Adamowi i Annie Gołuchowskim
za piękne choinki przekazane do Urzędu Miejskiego w Tychowie.
Kierownik GOSiGK w Tychowie

***
Serdeczne podziękowania
dla mieszkańców wsi Kikowo za pomoc
w zbiórce datków na remont naszego Kościoła.
Dzięki Państwa oarności udało nam się zebrać 16.200 zł,
za które zostały przeprowadzone prace remontowe.
Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie.
Zoa Grad, Aniela Młynarska,
Stanisława Krawczyk

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania
Pani Bożenie Pawlak oraz Panu Mirosławowi Nowakowi
za okazywaną pomoc i życzliwość w każdej sytuacji.
Państwa oarność i chęć pomocy jest dla nas bardzo cenna.
Dziękujemy.
***
7 grudnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie CRT w Bukówku.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pomogli zorganizować pomieszczenia świetlicy.
Dziękujemy za zabawki, gry, książki, naczynia, za zakupiony
ze składek stół do tenisa stołowego.
Dziękujemy za każdy gest pomocy.
Oarność i pomoc mieszkańców zaowocowała
– obiekt jest bardzo ładnie i przytulnie urządzony.

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020
życzy Sołtys Starego Dębna wraz z Rada Sołecką

Wesołych Świąt!
Zdrowych, pogodnych i pełnych radości

Wszystkim mieszkańcom Gminy Tychowo
życzę niezwykłych radości,
niezapomnianego smaku świątecznych przysmaków
i wciąż nowych możliwości
w nadchodzącym roku.
Tajemnica Bożego Narodzenia niech wzbogaci łaską,
napełni pokojem i radością,
a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni
nadchodzącego roku.
Radna Iwona Haśkiewicz

Świat białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów, Świąt dających
radość i odpoczynek oraz nadzieję
na Nowy Rok.
Żeby był lepszy, niż ten co właśnie mija.
Życzą mieszkańcom Gminy Tychowo
radni Alicja Sołtys i Zdzisław Polek

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim mieszkańcom Sołectwa Sadkowo
składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia
i pomyślności.
Niech ten świąteczny czas będzie dla
Wszystkich czasem radości, wypoczynku,
reeksji oraz samych sukcesów
w Nowym 2020 roku.
Z podziękowaniami za wspólną pracę
na rzecz sołectwa
Sołtys Wojciech Szatkowski

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tychowie zaleca:

CO ROBIĆ PRZED NADEJŚCIEM
DUŻYCH MROZÓW I ZAMIECI ŚNIEŻNYCH?
1.Słuchaj prognoz i komunikatów
koc, linę holowniczą, łańcuchy
w RTV.
na koła, pojemnik z solą
2. Zgromadź środki przydatne
kamienną, odblaskową płachtę,
w czasie zimy, a przede
kable do akumulatora, mapę
wszystkim:
drogową.
- zapasowe baterie radiowe
5. Pamiętaj, że możesz
i do latarek,
skorzystać z bezpłatnego
pomiaru szczelności przewodu
- żywność, która nie wymaga
kominowego za pomocą
gotowania,
czujnika tlenku węgla w
- zapas wody,
ramach prewencji OSP
- sól kamienną, piasek,
Tychowo (tel. do kontaktu 788- zapas opału,
567-725 druh Konrad Adler).
- zastępcze źródła światła
CO ZROBIĆ W CZASIE
i ogrzewania.
ZIMOWEJ BURZY
3. Przygotuj dom poprzez:
I DUŻYCH MROZÓW?
- uszczelnienie ścian i poddaszy,
1. Ubieraj się stosownie do
- zaizolowanie i uszczelnienie
pogody.
drzwi i okien,
2. Noś ubranie składające się
- zainstalowanie okiennic lub
z wielu warstw, luźne,
pokrycie okien plastikową folią.
zewnętrzna odzież powinna
4. Przygotuj „zimowy zestaw
być łatwa do zdjęcia
samochodowy” tj. łopatkę do
i wodoodporna.
śniegu, radio zasilane bateriami,
3. Uważaj na przemęczenie,
migające światło, racje
w czasie mrozów doprowadzić
żywnościowe, rękawice, czapkę,

Serdeczne podziękowania dla
Pana Jerzego Wicika Nadleśniczego Nadleśnictwa Tychowo za
remont drogi prowadzącej do Cmentarza Komunalnego w Kowalkach.
Sołtys Sołectwa Kowalki Iwona Haśkiewicz

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

L. Michalak – Dyrektor GOK,
K. Kiwilsza- opiekunka świetlicy w Bukówku.

świąt Bożego Narodzenia
a także wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy Radny Robert Radziuk

Podziękowania

to może do ataku serca.
4. Obserwuj, czy nie występują
objawy odmrożeń (utrata
czucia, biały lub jasny kolor
pojawiający się na końcach
palców rąk i stóp oraz
małżowin usznych i na czubku
nosa. Jeżeli stwierdzisz takie
objawy, niezbędna jest
natychmiastowa pomoc
lekarska.
5. Oszczędzaj zapasy paliwa
przez stopniowe obniżanie
temperatury w domu
i okresowe wyłączanie
ogrzewania w niektórych
pomieszczeniach.
6. Jeżeli używasz piecyków,
zapewnij wentylację
pomieszczeń.
7. Zabezpiecz inwentarz i pasze
przed zamarznięciem.
8. Prosimy również
o przygotowanie bud dla psów
pilnujących posesje, które

zabezpieczą je przed opadami
śniegu i mrozem.
Wyściółkę bud mogą stanowić
słoma lub siano, które
skutecznie utrzymują ciepło
i są łatwe do wymiany.
W okresie zimowym psy
powinny otrzymywać ciepłe
posiłki i ciepłą wodę do picia.
W okresie mrozów prosimy
o zabranie psów na noc do
zamkniętych pomieszczeń
gospodarczych lub domów.
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego przypomina
również mieszkańcom
o uprzątaniu śniegu, lodu
z chodników położonych
wzdłuż swoich nieruchomości
w przypadku obﬁtych opadów
śniegu oraz usuwaniu
z dachów sopli i zawiesin
śniegu.
Przewodniczący Zespołu
Burmistrz Tychowa

Dziękujemy
Państwu Elżbiecie i Piotrowi Seranom
oraz
Państwu Marioli i Januszowi Bąk
za wszelką okazywaną pomoc i za to,
że zawsze możemy na Was liczyć.
Sołtys Starego Dębna z Radą i mieszkańcami.
Serdeczne podziękowania
dla Mieszkańców Sadkowa za czynną, bezinteresowną
i ciężką pracę na rzecz Sołectwa.
Szczególne podziękowania dla osób, które dołożyły i dokładają wiele
starań w rozwój sołectwa i zawsze mogę na nie liczyć.
Nie sposób Was Wszystkich wymienić, ale DZIĘKUJĘ raz jeszcze.
Sołtys Wojciech Szatkowski wraz z Radą Sołecką

APEL
do właścicieli/zarządców
nieruchomości,
na których znajdują się
otwarte zbiorniki wodne
W związku z nadchodzącym
okresem zimowym, zwracam się
z prośbą do właścicieli,
zarządców i innych posiadaczy
gruntów z terenu Gminy
Tychowo, o dokonanie przeglądu
nieruchomości gruntowych
będących w Państwa posiadaniu,
pod kątem zagrożenia, jakie
mogą nieść dla osób postronnych
otwarte zbiorniki wodne
znajdujące się na terenie Państwa
nieruchomości.
Z uwagi na wypadki, jakie co
roku zimą zdarzają się na
zamarzniętych zbiornikach
wodnych, i związane są
z pęknięciem lodu, co niestety
często kończy się tragicznie,
zwracam się z prośbą o zadbanie
o odpowiednie zabezpieczenie
wszelkich stawów, oczek
wodnych, zbiorników
pożarowych i innych miejsc,
w których może gromadzić się
woda i które mogą być
wykorzystywane przez
mieszkańców Gminy, zwłaszcza
tych najmłodszych, jako
lodowiska.

Należy podjąć wszelkie
działania mogące
zminimalizować ryzyko lub
zapobiec wypadkom,
w szczególności takie jak
ogrodzenie zbiornika lub
naprawa istniejącego już
ogrodzenia, odpowiednie
oznakowanie informujące
o zakazie wstępu lub
istniejącym zagrożeniu,
zwłaszcza niewielkich
zbiorników wodnych, które na
pierwszy rzut oka mogą być
niewidoczne, np. kiedy taﬂa
lodu jest przykryta śniegiem lub
z uwagi na wcześnie zapadający
zmrok w okresie zimowym.
Łagodne zimy panujące
w ostatnich latach powodują, że
pokrywa lodowa jest zbyt
cienka, aby można było po niej
bezpiecznie chodzić, dlatego
należy podjąć wszelkie
działania, które mogą zapobiec
nieszczęśliwym wypadkom,
niestety najczęściej
przydarzającym się osobom
najmłodszym.
Burmistrz Tychowa
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