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N
9 lutego br. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie odbyła się uroczysta Gala
„Tychowski Heros”.
Podczas gali uhonorowano ﬁrmy, które
osiągają wysokie wyniki ekonomiczne,
a także wyróżniono osoby i organizacje,
które swym działaniem przyczyniły się
do tworzenia sprzyjających warunków
dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju
lokalnej społeczności.
Wyróżnieni zostali społecznicy, ﬁrmy
i instytucje wspierające rozwój Gminy
Tychowo we wszelkich dziedzinach
w minionym 2018 r.
Na uroczystość przybyli:
Stanisław Wziątek Członek Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego,
Henryk Budzyła Przewodniczący Rady
Powiatu Białogardzkiego, Peter Böhm
Naczelnik Urzędu Neverin, Piotr Woś
Zastępca Burmistrza Karlina, Henryk
Ręcławowicz Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Białogardzie,
Paweł Kowalski Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tychowie,
Dariusz Michalak i Zdzisław Polek
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie, Radni Rady Miejskiej
w Tychowie, Jacek Rudziński Zastępca
Burmistrza Tychowa i Przewodniczący
Kapituły Konkursowej „Tychowski
Heros”,

Krystyna Dobrzańska Sekretarz Gminy
Tychowo, Sołtysi,
Piotr Rynkiewicz Zastępca Dyrektora
Aresztu Śledczego w Koszalinie,
Robert Paraﬁnowicz Dyrektor Oddziału
Polska Spółka Gazownictwa Koszalin,
Anna Młynarczyk Dyrektor BS
Białogard O/Tychowo,
Anna Rydzkowska Przewodnicząca
Rady Powiatowej Powiatu Białogard
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
Jarosław Wasilewicz Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Tychowo,
Wodzisław Ziętek Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Białogard,
Elżbieta Machowicz Skarbnik
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
Zoﬁa Jarzębska – Prezes
Stowarzyszenia Amicus w Tychowie,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
naszej Gminy.
Uroczystość prowadziła Lucyna
Michalak - Dyrektor GOK w Tychowie.
Na wstępie Burmistrz Tychowa
Robert Falana powitał zebranych gości
i zaprezentował pracę tychowskiego
samorządu w 2018 roku. Wymienił
największe inwestycje oraz
przedsięwzięcia a także plany rozwoju
Gminy Tychowo na kolejne lata.
Następnie wyróżniono laureatów
konkursu „Tychowski Heros”.

„D
Statuetki w kategorii Firma Roku
otrzymali:
§ Arla Foods SĄ,
§ Friedrichs Polska Sp. z o.o.,
§ Pommernﬁsch Sp. z o.o.,
§ Trend Meble Sp. z o.o.
W kategorii Działalność Społeczna
Tychowskiego Herosa otrzymali:
§ Renata Bosak – Szewczyk,
§ Jolanta i Janusz Broda,
§ Ireneusz Brysik,
§ Komisja WOŚP: Renata i Jarosław
Chwała, Renata Chwała, Monika
Kurek, Ewa Łukjaniec,
§ Iwona Haśkiewicz,
§ Teresa Jakimiuk,
§ Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku,
§ Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie,
§ Zdzisław Polek,
§ Anna i Witold Rydzkowscy,
§ Elżbieta i Piotr Seraﬁn,
§ Tadeusz Stolarczyk,
§ Mirosław Surdyk,
§ Mateusz Więcek.
W kategorii Mecenas Kultury
i Sportu wyróżnienia przyznano dla:
§ Banku Spółdzielczego w Białogardzie
O/Tychowo,
§ Firmy Friedrichs Polska Sp. z o.o.,
§ Koła Łowieckiego CZAJKA,
§ Firmy Pommernﬁsch Sp. z o.o.,
§ Nadleśnictwa Białogard,

”
Nadleśnictwa Tychowo.
W kategorii: Jubileusz 20- lecia
działalności wyróżnienia otrzymali:
§ Wioleta Jączkowska,
§ Sylwester Ponik Zakład Usług
Leśnych,
§ Rafal Job ZESTALI.PL,
§ Marek Matysiak Usługi Leśne
i Transportowe.
W kategorii: Jubileusz 25 – lecia
działalności wyróżnieni to:
§ Alicja Radziuk Handel Usługami
Spożywczo Przemysłowymi,
§ Eugeniusz Gliwa,
§ Jadwiga Matejko Sklep Spożywczo
Przemysłowy „JOWISZ”,
§ Stanisław Mazur Usługowy Zakład
Ogólnobudowlany,
§ Aleksander Dębny „DREWDAS”.
W kategorii: Jubileusz 35 – lecia
działalności wyróżnienie otrzymał:
§ Stefan Korol Usługowy Zakład
Instalacji Elektrycznej.
W kategorii: Jubileusz 40 – lecia
działalności wyróżnienie otrzymał:
§ Zbigniew Kononowicz Usługowy
Zakład Mechaniki Pojazdowej
i Ślusarsko Mechaniczny.
„Tychowskiego Herosa” o charakterze
specjalnym w tym roku z rąk
Burmistrza otrzymali:
§ Klaudia Barska i Tomasz Rogoziński.
§

Burmistrz Robert Falana na
zakończenie poprosił na scenę
Naczelnika Urzędu Neverin Petera
Böhm i podziękował na owocną
współpracę transgraniczną, za realizację
licznych projektów wręczając statuetkę
„Tychowskiego Herosa”.
Pan Böhm nie krył swego zdziwienia,
podziękował za uznanie, opowiedział
o wspólnych spotkaniach i planach na
2019 r. W przemówieniu zwrócił się do
Pana Stanisława Wziątka Członka
Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego z prośbą o to,
aby w przyszłym okresie
programowania Euroregion Pomerania
nie zmieniał swych granic. Abyśmy
nadal mogli wspólnie współpracować
Euroregion nie może wykluczyć
naszych gmin ze terenu swojego
działania. Obawy te uzasadnił tym, iż
wynikają one z informacji
przekazywanych w Pomeranii po
stronie Niemieckiej.
W trakcie Gali wystąpili artyści z GOK:
zespoły taneczne Chaos, Hałas, Mirage,
solistka Klaudia Barska oraz Zespół
Gama: Ewelina Falana, Ewelina
Franielczyk, Nikola Józwiak, Tatiana
Jabłońska. Młodych artystów
nagrodzono gromkimi brawami.
Po części oﬁcjalnej Burmistrz zaprosił
gości na bankiet.
cd. na str. 2
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Tychowskie Herosy... ciąg dalszy ze str. 1
Dziękujemy wykonawcom
za przygotowanie części
artystycznej.
Laureatom życzymy wszelkiej
pomyślności i kolejnych
owocnych lat pracy na rzecz
lokalnej społeczności.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pracowali, aby Gala i Bankiet
mogły mieć tak uroczysty
i podniosły charakter.
tekst M. Broda
fot. Izabela Wesołowska
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Uroczysta IV Sesja Rady Miejskiej w Tychowie
25 stycznia 2019 r. podczas
IV Sesji Rady Miejskiej
w Tychowie mieliśmy
przyjemność gościć europosła
z naszego regionu,
Wiceprzewodniczącego
Parlamentu Europejskiego prof.
zw. dr hab. Bogusława
Liberadzkiego.
W swoim wystąpieniu Profesor
Liberadzki mówił o aktualnej
pracy Parlamentu, o przyszłości
Polski w UE, w tym o unijnej
perspektywie ﬁnansowej na lata
2021-2027.
Podczas sesji Burmistrz
Tychowa Robert Falana
wręczył pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody pieniężne za

osiągnięte wyniki sportowe
sportowcom zgłoszonym przez
ULKS Tychowo.
Nagrody otrzymały: Małgorzata
Maślak, Alicja Grabarczyk,
Kornelia Kalinowska, Wiktoria
Macioszek.
W imieniu Małgorzaty Maślak
nagrodę odbierał Mikołaj
Maślak, natomiast w imieniu
Alicji Grabarczyk oraz Wiktorii
Macioszek - Prezes ULKS
Tychowo Józef Grabarczyk.
Nagrody zostały przyznane na
podstawie Uchwały XI/91/15
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia nagród
i wyróżnień za osiągnięte

Na zdjęciu od lewej: Robert Falana Burmistrz Tychowa,
Józef Grabarczyk Prezes ULKS Tychowo oraz Paweł Kowalski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie

wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności
sportowej.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu kolejnych
sukcesów!
R. Bosak-Szewczyk
Na zdjęciu obok od lewej:
Sekretarz Gminy Krystyna
Dobrzańska, Burmistrz Tychowa
Robert Falana,
Wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego
prof. zw. dr hab. Bogusław
Liberadzki, Zastępca Burmistrza
Tychowa Jacek Rudziński oraz
Skarbnik Gminy Leokadia Sas.

Na zdjęciu od lewej: Robert Falana Burmistrz Tychowa,
Mikołaj Maślak oraz Paweł Kowalski Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie

Umowa na budowę centrum
rekreacyjno - turystycznego
w Bukówku podpisana!
4 lutego br. podpisano umowę
na wykonanie inwestycji pod
nazwą: Budowa budynku
centrum rekreacyjnoturystycznego w Bukówku.
Inwestycja została
doﬁnansowana w ramach
Priorytetu 4. Zwiększenie
zatrudnienia i spójności
terytorialnej, objętego

Programem Operacyjnym
„Rybactwo i Morze”.
W uroczystym jej podpisaniu
udział wzięli: Zastępca
Burmistrza Tychowa Jacek
Rudziński, Skarbnik Gminy
Tychowo Leokadia Sas,
Kierownik Referatu
Nieruchomości, Budownictwa
i Środowiska w Urzędzie

Miejskim w Tychowie Jan
Kapuściński, właściciel ﬁrmy
F.H.U. SAVI-POL Zbigniew
Sawicki z Karścina gm.
Karlino.
Prace potrwają do końca
października 2019 r.
MB

Na zdjęciu od lewej: Robert Falana Burmistrz Tychowa,
Kornelia Kalinowska oraz Paweł Kowalski Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie

ZAPROSZENIE
Burmistrz Tychowa
oraz

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
zapraszają mieszkańców Tychowa
na spotkanie informacyjne dotyczące

gazyﬁkacji Tychowa

6 marca 2019 r.
godz. 18.00
w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
W spotkaniu udział wezmą
przedstawiciele PSG
oraz Urzędu Miejskiego
w Tychowie
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KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA
Planeta Singli 3
01.03.2019 r. - godz. 18.00
02.03.2019 r. - godz. 18.00
03.03.2019 r. - godz. 18.00

FILM
OD LAT 15

Kobiety maﬁi 2
15.03.2019 r. - godz. 18.00
16.03.2019 r. - godz. 18.30
17.03.2019 r. - godz. 18.30
23.03.2019 r. - godz. 18.30
24.03.2019 r. - godz. 18.30

FILM
OD LAT 16

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

DUBBING

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 2019 z kulturą

F

erie zimowe 2019 r. już za
nami. W tym roku
Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie oferował wiele
różnych, atrakcyjnych zajęć dla
dzieci i młodzieży. W pierwszym
tygodniu dzieci obejrzały w kinie
ﬁlm animowany pt. „Asteriks
i Obeliks. Tajemnica magicznego
wywaru”, na scenie wystąpił
Teatr Władca Lalek ze Słupska
w przedstawieniu pt. „Słupski
Chłopczyk”. Po spektaklu odbyły
się warsztaty kukiełkowe
prowadzone przez aktora Teatru.
W sobotę odbyły się warsztaty
taneczne z Panią Izabelą Berendt.
W drugim tygodniu zimowego
odpoczynku młodzież obejrzała
w kinie ﬁlm pt. „Fantastyczne
zwierzęta: Zbrodnie
Grindelwalda”. Zorganizowano
też warsztaty – nauka gry na
bębnach afrykańskich, które
poprowadził Zespół FOLIBA.
Oprócz dodatkowych atrakcji
odbyły się zajęcia teatralne:
GRUPY BBANDA, ALTER
BANDA z p. Beatą Bekisz,
wokalne: Zespołu GAMA
z p. Katarzyną Kalbarczyk,
taneczne: GRUPY CHAOS,
HAŁAS i MIRAGE
z p. Kacprem Wojcieszkiem,
plastyczne z p. Wiktorem
Rakoczym.
Podczas tegorocznych ferii
zimowych w świetlicach
wiejskich Gminy Tychowo też
działo się dużo.
W świetlicy w Borzysławiu
dzieci i młodzież uczestniczyły
w pogadance i zajęciach
plastycznych pt. „Bezpieczne
ferie” i „Co podpowie
wyobraźnia” (różne techniki
plastyczne), grały w różne gry,
spędzały czas na świeżym
powietrzu, uczestniczyły
w zajęciach manualnych oraz
rozgrywkach świetlicowego
turnieju tenisa stołowego,
wspólnie robiły plakat i dekoracje
na karnawałową zabawę, która
odbyła się 8 lutego br.
W świetlicy w Dobrowie pani
opiekunka świetlicy
zorganizowała: dzień ping –
ponga, dzień gier planszowych,
origami, teatralny - gdzie dzieci
robiły kukiełki. Ponadto odbył się
dzień gier, zabaw
i eksperymentów naukowych.
W Kowalkach ferie zimowe
dzieci spędziły grając w gry
planszowe i komputerowe,
czytały książki, uczestniczyły
w zajęciach plastycznych, robiły
zimowe gazetki i walentynki,
układały klocki i puzzle, grały
w ping – ponga, śpiewały
piosenki. Atrakcyjne były także
zajęcia kulinarne, gdzie wraz
z panią opiekunką świetlicy
wypiekały smaczne pizze.
Na zakończenie ferii odbyła się
zabawa przy muzyce i seans
ﬁlmu animowanego pt.
„Zaczarowany Las”.
Ferie w świetlicy Osówku były
równie intensywne. Odbył się
turniej tenisa stołowego i turniej
gier planszowych, zajęcia
rękodzielnicze – tworzenie
biżuterii metodą ﬁlcowania. Tutaj
także nie zabrakło przygotowań
do balu karnawałowego, który
odbył się na zakończenie ferii.
W Pobądzu zimowy
wypoczynek w świetlicy
obejmował różne zajęcia
manualne – tworzenie ilustracji
pt. „Miesiąc luty”, malowanie

widelcem, tworzenie papeterii
i pisanie listów, opowieści
malowane kamieniami, zimowe
bałwanki oraz wykonywanie
serduszkowych walentynek.
Dzieci dokarmiały również
zwierzęta, a na koniec przednio
bawiły się na balu przebierańców,
wcielając się w jednorożca, lisicę,
panterę, leśniczego, myśliwego,
piłkarza, strażaka, księżniczkę.
W Sadkowie ferie powitano
pogadanką o bezpieczeństwie
podczas ferii zimowych oraz
zajęciami plastycznymi. Następnie
odbył się dzień czytania bajek,
zabawy ruchowe, wykonywanie
i malowanie obrazków
gipsowych, dzień z plasteliną
i gliną samoutwardzalną,
planowanie przedstawienia na
Konfrontacje Teatralne w GOK
w Tychowie. Dzieci spędzały
także czas na świeżym powietrzu,
a pod koniec ferii przygotowały
maski i gadżety na bal
przebierańców, który odbył się
8 lutego. Atrakcją balu była fotościanka i konkurs na królową
i króla balu wynagrodzonych
medalami i dyplomami.
W świetlicy w Słoninie
w pierwszym tygodniu ferii odbył
się: dzień gier planszowych, dzień
malowania farbami, dzień selﬁe,
pluszowego misia i bal
przebierańców. Natomiast
w drugim tygodniu: dzień
zielonego koloru, czytania
ulubionej książki, a na
zakończenie rozpalono ognisko
i zajadano pyszne kiełbaski.
Dzieci ze Smęcina
uczestniczyły w zorganizowanych
przez panią opiekunkę świetlicy
zabawach integracyjnych przy
muzyce, brały udział
w ćwiczeniach i zabawach
ruchowych, grały w gry
planszowe, robiły biżuterię
i maski karnawałowe na bal, brały
udział w zajęciach kulinarnych:
piekły gofry, robiły sałatki.
Przy świetlicy podobnie jak
w Słoninie rozpalono ognisko
i pieczono pyszne kiełbaski.
W świetlicy w Trzebiszynie
dzieci korzystały z różnych
zorganizowanych zabaw i zajęć,
m.in.: zabawa z masami
plastycznymi – robienie slime'a,
zajęcia plastyczne, układanie
puzzli, granie w gry planszowe,
pieczenie babeczek. Nie
brakowało przyjemnych spacerów
oraz zabawy karnawałowej.
Ferie w świetlicy w Tychowie
w przeważającej części
z zajęciami manualnymi, podczas
których dzieci wykonywały prace
z plasteliny, wydzieranki z papieru
kolorowego, ﬁgurki z masy

DOBROWO

solnej, tworzyły papierowe kwiaty,
kartki walentynkowe, maski
karnawałowe, rysowały
i malowały prace pt. „Moje
wymarzone ferie”. Ponadto grały
w różne gry, rozwiązywały
łamigłówki, czytały bajki, chodziły
na spacery do parku. Nie obyło się
bez muzycznego karaoke i balu
przebierańców.
W pierwszym tygodniu ferii
w świetlicy Warninie pani
opiekunka przygotowała dla
dzieci: dzień kreatywny, dzień
sportu, dzień babeczek, dzień gier
planszowych, dzień pluszaka.
W drugim tygodniu: dzień książki,
dzień kolorów – malowanie, dzień
przebierańca oraz na koniec bal
przebierańców.
Dodatkowo dzieci ze świetlicy
w Borzysławiu, Kowalkach,
Pobądzu, Sadkowie, Słoninie,
Smęcinie, Trzebiszynie, Tychowie
i Warninie uczestniczyły

w warsztatach nauki gry na
bębnach afrykańskich z Zespołem
FOLIBA zorganizowanych
podczas ferii w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie.
Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za

wsparcie ﬁnansowe oraz
wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji organizowanych
przedsięwzięć w okresie ferii
w świetlicach wiejskich Gminy
Tychowo.

TEATRZYK „SŁUPSKI CHŁOPCZYK”

Dzięki temu dzieci mogły
przyjemnie spędzić czas ferii
zimowych.
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie

SADKOWO

WARSZTATY KUKIEŁKOWE

POBĄDZ

WARSZTATY - BĘBNY

WARSZTATY TANECZNE

TRZEBISZYN

SMĘCINO

TYCHOWO

WARNINO

KOWALKI
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

Bal karnawałowy
Jak co roku w karnawale
w naszym przedszkolu odbył się
oczekiwany przez dzieci „Bal
Karnawałowy”. Pomysłowość
rodziców nie miała granic.
Przygotowali dla swoich pociech
ciekawe stroje karnawałowe.
Na balu obok księżniczek,
wróżek, rycerzy, muszkieterów,
piratów czy żołnierzy komandosów, pojawiły się
postaci z ulubionych bajek
Czerwony Kapturek, Syrenka,
Kot w Butach.
Po wielkiej prezentacji strojów
rozpoczęły się tańce – przy
rytmach wesołej muzyki, były
one przeplatane zabawami
i korowodami. Bal uatrakcyjnił
występ Pani Kulki i Pana Kulek.
Oczywiście znalazło się również
coś dla spragnionych
i zmęczonych, chwila relaksu

Dyrektor
Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie i Żłobka
informuje,że nabór na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się
od 5 marca 2019 roku i potrwa do 23 marca 2019 roku do godz. 15.00,
po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
Wniosek o przyjęcie można pobrać ze strony
przedszkoletychowo.edupage.org, zakładka druki do pobrania,
lub w placówce.
Dyrektor
Genowefa Kuczmera

przy wspólnym poczęstunku
i pamiątkowe zdjęcie. Do domu
dzieci wracały we wspaniałych
humorach, dzieląc się
z rodzicami swoimi przeżyciami.

Serdeczne podziękowania dla
rodziców za przygotowanie
strojów.
Łopińska-Kubiczek Małgorzata

dla nich program artystyczny,
recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i tańczyły. Wnuczęta
poprzez swój występ artystyczny
wyraziły swoją miłość
i wdzięczność do ukochanych
osób. Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a goście
ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich
adresem. Niejednej babci
i dziadkowi zakręciła się łza

W SKRÓCIE
I Powiatowy Przegląd Jasełek i Misteriów Bożonarodzeniowych

Dzień Babci i Dziadka
Babcie i Dziadkowie zajmują
szczególne miejsce w serduszku
naszych przedszkolaków
i odgrywają ogromną rolę
w życiu dziecka. Dlatego Dzień
Babci i Dziadka obchodzimy
w naszym przedszkolu bardzo
uroczyście. Dzieci w tym dniu
zaprosiły swoje kochane babcie
i dziadków na uroczystość do
przedszkola.
Dzieci przygotowały specjalny

Nabór do przedszkola i żłobka
na rok szkolny 2019/2020

w oku. Następnie wnuczęta
wręczyły swoim ukochanym
babciom i dziadkom
przygotowane laurki z pięknymi
życzeniami. Kolejnym etapem
uroczystości był słodki
poczęstunek. Mamy nadzieję, że
wspólnie spędzone chwile na
długo pozostaną w pamięci
zarówno dzieci jak i Babć oraz
Dziadków.
Łopińska-Kubiczek Małgorzata

W dniu 23.01.2019 r. – grupa
„Wiewiórki” z Gminnego
Przedszkola „Dębowa Chatka”
w Tychowie pojechała do
Białogardu, by reprezentować
przedszkole w I Powiatowym
Przeglądzie Jasełek i Misteriów
Bożonarodzeniowych.
Dzięki przyjaznej atmosferze
dzieci szybko
zaaklimatyzowały się w domu
kultury, oswoiły się ze sceną.

Dodatkową atrakcją okazała się
żywa sceneria osiołek, który
zrobił ogromnie pozytywne
wrażenie na małych artystach.
Dzieci przepięknie
zaprezentowały swoje
umiejętności artystyczne na
scenie, urzekły i zachwyciły
publiczność. Na zakończenie
dzieci otrzymały nagrody
rzeczowe oraz pieniężne.
M. Łopińska-Kubiczek

Akcja proﬁlaktyczna „Bezpieczne ferie”.
W Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie,
w miesiącu styczniu przed
zbliżającymi się feriami odbyła
się akcja proﬁlaktyczna pt.
„Bezpieczne ferie” z udziałem
policjantów z Komisariatu
Policji w Tychowie w osobach:
asp. Marcin Wyżykowski, asp.
Marcin Wesołowski oraz przy
współpracy z funkcjonariuszką
st. sierż. Kingą PlucińskąGudełajską z Komendy
Powiatowej Policji

w Białogardzie.
Wychowankowie podczas
spotkania miały możliwość
przypomnieć i utrwalić zasady
bezpiecznego zachowania się
podczas pobytu w przedszkolu,
domu i na drodze. W czasie
spotkania włączyliśmy się
również do akcji „Cała Polska
czyta dzieciom” poprzez
czytanie przez funkcjonariusza
bajki tematycznej „ABC…uczę
się! Policja!” Małgorzaty
Strzałkowskiej, dzięki której

policjanci przybliżyli dzieciom
na czym polega praca
policjantów. Serdeczne
podziękowania składamy
Kierownikowi Posterunku
Policji w Tychowie asp. sztab.
Andrzejowi Milczarkowi, asp.
Marcinowi Wyżykowskiemu,
asp. Marcin Wesołowskiemu
oraz funkcjonariuszce st. sierż.
Kindze Plucińskiej-Gudełajskiej
z Powiatowej Komendy Policji
w Białogardzie.
M. Łopińska-Kubiczek

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Zimowisko 2019 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie

P

odczas ferii zimowych
w naszej szkole
zorganizowane zostało
zimowisko. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia kulinarne i sportowe.
Różnorodność i bogata oferta
zajęć przyciągnęła do szkoły
zainteresowaną grupę uczniów.
Uczniowie rozwijali swoje
talenty artystyczne, kulinarne,
komputerowe i sportowe.
Uczniowie tworzyli przestrzenne
prace artystyczne, rozwijali

swoje kompetencje z kodowania
i programowania, a także
z dużym zaangażowaniem
przygotowywali różnorodne
przysmaki, takie jak: naleśniki,
pizzę, ciasto drożdżowe
i pancakesy z syropem
klonowym. Uczniowie
uczestniczyli również
w zajęciach sportowych, podczas
których sprawdzali swoje
możliwości i świetnie się bawili,
nie zapominając o zdrowej
rywalizacji.

Dzieci były zaangażowane we
współtworzenie zimowiska.
Z ogromną uwagą uczestniczyły
w zajęciach, wspaniale się
bawiły.
Wszystko co dobre szybko się
kończy – a w szczególności ferie
zimowe – czas by wrócić do
obowiązków szkolnych.
Jednak najważniejsze są miłe
wspomnienia, a tych
z pewnością uczestnikom ferii
nie brakowało...

Organizatorami zimowiska była:
Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Tychowie oraz
Komisja ds. Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tychowie.
Nauczyciele prowadzący
zimowisko: A. Janicka – Głusek,
B. Grabarczyk, W. Szatkowski.
Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć z niektórych działań
realizowanych w trakcie ferii na:
sptychowo.edupage.org/news
AJG
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

SPORT

Styczniowe spotkanie DKK

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Z OKAZJI

P

owieść Tracy Chevalier
,,Dziewczyna z muszlą''
była tematem spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dorosłych. Odbyło się ono 22
stycznia 2019 r. Autorka książki
jest ceniona wśród czytelników
za doskonałe wyczucie realiów
historycznych. Światową
popularność zdobyła dzięki
swojej książce ,,Dziewczyna
z perłą'' zekranizowanej w 2003
roku.
Jej kolejna powieść jaką jest
,,Dziewczyna z muszlą'' to
wciągająca podróż w głąb
historii, uzupełniona reﬂeksjami
o ludzkich uczuciach
i relacjach międzyludzkich.

Grono naszego Dyskusyjnego
Klubu Książki wciąż ulega
powiększeniu. To doskonały
sposób na miłe spędzenie
wolnego czasu.

Gorąco zachęcamy osoby, które
lubią czytać do przyłączenia się
do DKK.
Halina Rożek

Ferie zimowe w Gminnej
Bibliotece Publicznej
Nie każdy wie, że ferie
zimowe można fajnie spędzić
w bibliotece.
Czy polegają tylko na czytaniu
książek? Otóż nie! ,,Zimowe
hece w tychowskiej bibliotece''
pod takim hasłem odbyły się
tegoroczne ferie zimowe w
Gminnej Bibliotece Publicznej.
W dniach od 28 stycznia do 8
lutego 2019 r. przeprowadzono
szereg zajęć czytelniczoplastycznych. Podczas spotkań
w wspólnie czytaliśmy różne
opowiadania, o których później
rozmawialiśmy. Jednym z takich
opowiadań był ,,Anaruk chłopiec
z Grenlandii'' Czesława
Centkiewicza. Historia skłoniła
nas do rozmowy
o warunkach życia na Biegunie
Północnym. ,,Pan Bajkomat
i jego plasterki na dziecięce
rozterki'' była kolejną książką,
której tematykę poruszyliśmy
podczas ferii. Dzieci dowiedziały
się, że istnieją książki, które
pomagają przezwyciężyć lęki,
a technika z zastosowaniem
książek nazywa się bajkoterapią.
Ponadto uczestnicy wykonali
piękne ilustracje do bajek,
skarpetkowe potwory, rzeźby
z gliny.

Szczególną atrakcją były
ciekawe eksperymenty naukowe.
Tego dnia dzieci wykonały
meduzy, które mogły zabrać do
domu. Ostatniego dnia odbyło
się uroczyste zakończenie ferii.
Czas upłynął nam bardzo
ciekawie i sympatycznie, a co
ważne z książką w ręku ;)
Agnieszka Tomczyk
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23 lutego 2019 r. w hali
sportowej przy Szkole
Podstawowej w Tychowie bawili
i cieszyli się grą w piłkę
siatkową drużyny z gminy
Tychowo oraz z gmin sąsiednich.
Organizatorem turnieju był
Burmistrz Tychowa, Urząd
Miejski w Tychowie, Gminny
Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej oraz Uczniowski
Klub Sportowy Dąbek.
W turnieju wzięli udział zespoły:
ź „Siarka” Sadkowo,
ź „Lao Che” Tychowo-Koszalin,
ź „Mako” z Tychowa,
ź Sołectwo Kikowo,
ź Szkoła Podstawowa z Tychowa,
ź OSP Osówko,
ź „Wiking” z Rymania,
ź „Bękarty Kazika” z Połczyna
Zdroju,

ź UKS „Wolleyball Team”

z Drawska Pomorskiego.
Drużyny powitał Burmistrz
Tychowa Robert Falana, który
oﬁcjalnie otworzył zawody, po
czym zasiadł na trybuny i razem
z innymi oglądał rozgrywki
i dopingował zespoły.
Drużyny podzielono na trzy
grupy. Rozegrano 13 spotkań
w 29 setach.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Bartłomiej
Modrzycki z UKS Drawsko
Pomorskie.
Zwycięzcą turnieju został
zespół UKS „Wolleyball Team”
z Drawska Pomorskiego, drugie
miejsce zdobyli zawodnicy
„Mako” z Tychowa, trzecie
miejsce wywalczyła drużyna
„Wiking” z Rymania.

Wszystkie zespoły otrzymały
okolicznościowe dyplomy.
Zwycięzcy otrzymali puchary,
które wręczyła Pani Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu
i Gospodarki Komunalnej Żaneta
Zienkiewicz - Osiecka.
Składamy podziękowania Kai
Kaziszyn, Juliannie Król,
Szymonowi Winszewskiemu,
Patrykowi Mesjasz, Łukaszowi
Szulc i Arturowi Glugli za
pomoc w sędziowaniu zawodów.
Turniej ten był pierwszą z wielu
imprez organizowanych w naszej
Gminie z okazji jubileuszu
dziesięciolecia nadania statusu
miasta miejscowości Tychowo.
Specjalista d\s sportu
Robert Radziuk

T
„M
22 lutego br. odbyły się gminne
eliminacje Ogólnopolskiego
Turniej Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież zapobiega pożarom",
w którym udział wzięło 18
uczniów z SP i ZSP
w Tychowie.
Po napisaniu testu klasyﬁkacja
przedstawia się następująco:
II grupa wiekowa
(kl. VI-VIII, gimnazjum)
1. Jakub Pietrzak
2. Adam Biegański
3. Mateusz Michalczuk
III grupa
(szkoły ponadgimnazjalne):
1. Kacper Dołasiński
2. Klaudia Kubiczek
3. Wiktoria Dębna
Osoby te będą reprezentować
gminę Tychowo podczas
eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Organizatorem gminnych
eliminacji turnieju była
Ochotnicza Straż Pożarna
w Tychowie.
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział
i gratulujemy wyników.
Dziękujemy również
Burmistrzowi Tychowa za
ufundowanie statuetek dla
zwycięzców.
OSP Tychowo

”
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Kącik
literacki
kolce
ostatnia łza matowieje
suche kołtuny zdzierają z niej wilgoć
pokażcie się znikome szczęścia
gdy rozpacz daje po oczach
a ja ślepnę
wrzask łamanych słów
odbija się o echo
nadzieja gaśnie jak nocne aleje
w ciemności ponownie sklejam prawdy
naga jestem
samotność narasta do kwadratu
pokojowych ścian
tej nocy
tylko zawinięte w żarówkę ćmy
znalazły światło w mroku
Aleksandra Wasilewska
Zachęcamy
do prezentowania
swojej twórczości
na łamach „Tychowskich Wieści”

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

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 4, 5 i 6 marca
2019 r. na terenie gminy
Tychowo przeprowadzona
będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon
od pojazdów osobowych.
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
28 lutego 2019 r.

Podziękowania
Ludzi wielkich serc nam potrzeba...
Składamy serdeczne podziękowania
za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc:
Beacie Wawrzeńczyk, Krzysztofowi Madejewskiemu
oraz Etirze z Pobądza.
Państwa pomoc i praca na rzecz świetlic jest dla nas bardzo cenna.
Pani B. Wawrzeńczyk – pomaga wykonywać dekoracje
i przygotowywać uroczystości w świetlicy, Pan K. Madejewski pomalował
kuchnię w świetlicy w Warninie, Pani Etira przygotowała i poprowadziła
w czasie ferii zajęcia kreatywne dla dzieci
pt: Opowieści malowane kamieniami.
Dyrektor GOK w Tychowie – Lucyna Michalak
wraz z opiekunkami świetlic:
A. Dygas – Smęcino, K. Woźniak – Warnino, M. Tomczyk – Pobądz.
***
Składamy serdeczne podziękowania
Pani Beacie Wawrzeńczyk za bezinteresowną pomoc
i pracę na rzecz świetlicy w Smęcinie.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie,
Anita Dygas – opiekunka świetlicy w Smęcinie.

TERMINY ZBIÓRKI:
4 marca: Borzysław, Buczki,
Bukowo, 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.
5 marca: Tychowo
6 marca: 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.

przekaż

1%

podatku

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 czwartku,
7 marca 2019 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.

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

OSP OSÓWKO
KRS:0000116212
Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku
Osówko 26A, 78-220 Tychowo

PRZEKAŻ MI SWÓJ
1% PODATKU

Zbigniew Cabaj
Dobrowo

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.

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

KRS:0000151958
Jako cel szczegółowy należy wskazać:
„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

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

r.
Szanowni Mieszkańcy.
Wprowadzone w ubiegłym
roku zmiany przepisów ustawy
o odpadach wpłynęły na
sposób postępowania
z odpadami komunalnymi
w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych i wzrost kosztów
ich zagospodarowywania.
Gmina Tychowo została
poinformowana przez
obsługującego Regionalną
Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych
w Sianowie o podwyżce cen za
zagospodarowanie odpadów
komunalnych, jakie
przekazywane są do instalacji
z naszego regionu. Ze względu
na to, że z pobranych od
mieszkańców opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi, wzrost kosztów
zagospodarowania odpadów
przez Regionalną Instalację
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Sianowie
powoduje konieczność
podniesienia stawek opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W związku z powyższym
zawiadamiamy Państwa, że do
1 marca 2019 r. zmianie ulega
wysokość stawek opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie
gminy Tychowo.
Zgodnie z przyjętą przez Radę
Miejską w Tychowie uchwałą

nr IV/25/19 z dnia 25 stycznia
2019 r. stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny wynosić
będzie 12,00 zł od osoby na
miesiąc. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi
w sposób nieselektywny
wynosić będzie 24,00 zł od
osoby na miesiąc.
Informujemy, że właściciele
nieruchomości zamieszkałych
otrzymają zawiadomienia
o zmianie wysokości stawek,
w którym zostaną
poinformowani o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla
nieruchomości wyliczonej jako
iloczyn nowej stawki opłaty
i danych dotyczących liczby
mieszkańców podanych w
deklaracji.
Zmiana wysokości stawki
opłaty za gospodarowanie
odpadami nie powoduje
konieczności złożenia nowej
deklaracji przez właściciela
nieruchomości.
Przypominamy, że na
nieruchomościach
zamieszkałych złożenie
deklaracji wymagane jest
w przypadku zmiany liczby
osób zamieszkujących
nieruchomość (urodzenie
dziecka, zgon, zmiana miejsca
zamieszkania, powrót
z zagranicy) lub sposobu
gromadzenia odpadów.
Właściciel nieruchomości ma
14 dni na złożenie deklaracji
zmieniającej od dnia powstania
zmiany.

INFORMACJA
- KARTA DUŻEJ RODZINY
Od 1 stycznia 2019 r. w życie
weszła zmiana w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny. Od tego dnia
o przyznanie Karty Dużej
Rodziny będą mogli ubiegać się
nie tylko członkowie rodzin,
w których w chwili składania
wniosku co najmniej troje
dzieci spełnia warunki ustawy,
ale również rodzice oraz
małżonkowie rodziców, którzy
mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci, bez
względu na wiek tych dzieci
w chwili składania wniosku.
Jednocześnie informujemy, że

wnioski można pobierać
i składać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Tychowie
w pok. nr 2 od poniedziałku do
środy w godz. od 7.30 do
15.30, w czwartek od 7.30 do
16.00 oraz w piątek od 7.30 do
15.00.
Wnioski o przyznanie Karty
Dużej Rodziny oraz załączniki
można pobrać ze strony
www@tychowo.pl
Informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim
w Tychowie pod numerem
telefonu (94) 31 60 267
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