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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy
Mieszkańcom gminy Tychowo oraz przybyłym gościom
najserdeczniejsze życzenia:
radości, zdrowia, smacznego jajka,
mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.
Niech te święta będą pełne nadziei, wiary
i miłych spotkań przy wielkanocnym stole.

Wesołych Świąt życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie
Paweł Kowalski

Burmistrz Tychowa
Robert Falana
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Tychowie

wraz z Radnymi
Tychowo, 2019 r.

Kolejna edycja Programu Grantowego

Działaj Lokalnie w gminie Tychowo
Składanie wniosków: poprzez generator wniosków on-line,
dokładny termin naboru zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja.
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Zapraszamy na spotkanie informacyjne połączone ze szkoleniem dot. pisania wniosku, które odbędzie się
w Urzędzie Miejskim w Tychowie 8 maja br. o godz. 10.00 (sala konferencyjna).
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17 stycznia 2019 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie –
Lucyna Michalak podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie umowę
na doﬁnansowanie operacji pt: Zakup wyposażenia – nagłośnienia
i oświetlenia
do sali widowiskowo kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.
Operacja współﬁnansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w Ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Realizowana jest ona w ramach działania: Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 – Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej.
14 marca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą – ﬁrma Disco Serwis
z Koszalina. W tej chwili sprzęt jest już zainstalowany w naszym Ośrodku.
Operację zrealizowano we współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką.
Wartość operacji: 86 081,00 zł brutto. Wkład funduszy europejskich:
59 487,00 zł
Nowy sprzęt bardzo nas cieszy. Pozwoli na lepszą oprawę organizowanych
przez nas uroczystości. Za pomoc w przygotowaniu dokumentacji do projektu
i realizacji zamówienia dziękuję: Magdalenie Brodzie oraz
Zastępcy Burmistrza Jackowi Rudzińskiemu.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

Wnioski o dotację do 6.000 zł w ramach Konkursu będą mogły składać:
1. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe,
organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich),
2. zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
3. oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
4. grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej),
5. grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
Na wszelkie Państwa pytania dotyczące konkursu odpowie
Marta Czerwińska oraz Urszula Sadłowska pod numerem tel.: 94 347 82 05
lub adresem email: marta.czerwinska@ndsfund.org i urszula.sadlowska@ndsfund.org

BURMISTRZ TYCHOWA
,
że od 2 września 2019 r. Gmina Tychowo będzie zlecać ﬁrmie zewnętrznej dowóz dzieci do
przedszkola oraz szkół podstawowych w Tychowie oraz w Dobrowie.
Transport będzie odbywał się na tych samych zasadach jak dotychczas.

Rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów dowozu swoich dzieci
do Przedszkola Gminnego w Tychowie, Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz
Szkoły Podstawowej w Dobrowie.
Burmistrz Tychowa
Robert Falana
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Powiatowy Dzień Sołtysa w Tychowie
22 marca br. w sali
widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie
odbyło się spotkanie z okazji
Powiatowego Dnia Sołtysa.
Na zaproszenie Burmistrza
Tychowa Roberta Falany na
uroczystość przybyli Sołtysi
z Gminy Białogard, Gminy
Karlino oraz Gminy Tychowo.
Swą obecnością zaszczycili nas
również:
Senator RP Grażyna Anna
Sztark, Starosta Białogardzki
Piotr Pakuszto, Wicestarosta
Sebastian Balcerzak,
Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego Henryk

Budzyła, Burmistrz Karlina
Waldemar Miśko, Wójt Gminy
Białogard Jacek Smoliński,
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Karlinie Beata Klepuszewska,
Przewodnicząca Rady Gminy
Białogard Aneta Drąg,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Paweł Kowalski,
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Tychowie Dariusz
Michalak, Zastępca Burmistrza
Karlina Piotr Woś, Zastępca
Burmistrza Tychowa Jacek
Rudziński, Sekretarz Gminy
Białogard Alicja Kubiś oraz
Anna Rydzkowska
Przewodnicząca Rady

Powiatowej Powiatu Białogard
Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej.
Uroczystości prowadziła
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie – Lucyna
Michalak. Po uroczystym
powitaniu przybyłych Sołtysów
oraz zaproszonych gości przez
Zastępcę Burmistrza Tychowa
Jacka Rudzińskiego, nastąpiła
główna część uroczystości:
wręczenie podziękowań za
dotychczasową pracę
i osiągnięcia wszystkim
Sołtysom. W trakcie spotkania
wiele uwagi poświęcono roli
Sołtysa w życiu lokalnej

społeczności oraz jego udziału
w realizacji zadań powierzonych
samorządom gminnym.
W części artystycznej
uroczystości mieliśmy okazję
obejrzeć tragifarsę w wykonaniu
grupy teatralnej „Banda”
działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie, pt.
„Sprawa Amora, czyli strzała
miłości” na motywach skeczy
Kabaretu „Potem”, w reżyserii
Beaty Bekisz.
Serdecznie dziękujemy
mieszkańcom sołectwa Sadkowo
oraz sołectwa Wicewo za
udostępnienie elementów
dekoracji na uroczystość,

dziękujemy także wszystkim
zaangażowanym
w przygotowania i realizację
wydarzenia.

Organizatorami uroczystości byli:
Urząd Miejski w Tychowie oraz
Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie.
R. Bosak- Szewczyk
zdjęcia: Izabela Wesołowska

III Papieski Rajd Rowerowy
III Papieski Rajd Rowerowy
Tradycyjnie, w kwietniu , odbywa
się w naszej gminie rajd
rowerowy dla mieszkańców.
Organizujemy go, aby uczcić
Papieża Jana Pawła II. Ksiądz
Karol Wojtyła zawsze
organizował rajdy i spływy dla
młodzieży. Jako Papież - Jan
Paweł II został okrzyknięty
Papieżem - Pielgrzymem.
Odwiedził wszystkie kontynenty,
ludzi różnych wyznań i kolorów

skóry. Wszędzie głosił hasła
tolerancji i wzajemnego szacunku.
6 kwietnia 2019 r .
rozpoczęliśmy Rajd spotkaniem
na Stadionie Gminnym
w Tychowie. Chęć udziału
wyraziło 50 osób. Sobotnie
przedpołudnie aktywnie, na
rowerach, postanowiły spędzić
całe rodziny!
Po rejestracji oraz ustaleniu zasad
bezpiecznego poruszania się,
uczestnicy pojechali do

Arboretum Sosny na ulicy
Mroczkiewicza, gdzie dzięki
uprzejmości Nadleśnictwa
Tychowo, Ksiądz Proboszcz
Andrzej Sołtys odprawił polową
Mszę Świętą oraz poświęcił
rowery uczestników rajdu.
Po Mszy, ruszono w trasę, która
wiodła przez Stary Młyn do
Stawów Paciorkowych, które są
niewątpliwą atrakcją turystyczną
naszej Gminy. Uzupełnieniem
podróży były pogadanki

wygłoszone przez
uczestniczących w Rajdzie
pracowników Nadleśnictwa
Tychowo. Pani Katarzyna
Marcinkowska opowiadała
o historii Stawów Paciorkowych
oraz bogactwie fauny i ﬂory tego
rejonu. Państwo: Małgorzata
i Dariusz Lenio opowiedzieli
o zasadach bezpiecznego
poruszania się po terenach
leśnych. Wszystkich zaciekawiły
informacje, jak się zachować

w przypadku zagubienia się.
Okazało się, że lasach są
specjalne oznakowania, które
mogą pomóc odnaleźć
zaginionego.
Po tak przebytej trasie, wszyscy
uczestnicy rajdu wrócili na
Stadion, gdzie czekał na nich
posiłek ufundowany przez
Gminną Komisję Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Nad bezpieczeństwem
uczestników Rajdu czuwał
Kierownik Posterunku Policji
w Tychowie - Andrzej
Milczarek. Zabezpieczenie
medyczne zapewniła

niezastąpiona Pani Maria
Miłkowska.
W Rajdzie uczestniczyli też:
Burmistrz Robert Falana oraz
Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński z rodzinami.
Bardzo dziękujemy
pracownikom GOSiGK oraz
GOK za przygotowanie rajdu
oraz jego sprawny przebieg.
L. Michalak –
Dyrektor GOK w Tychowie
R. Radziuk –
Pracownik GOSiGK w Tychowie
Zdjęcia: M. Rutkowski,
GOK Tychowo
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W sobotę, 13 kwietnia br.,
Apelem Pamięci i salwą
honorową uczczono pamięć
alianckich lotników więzionych w
obozie Stalag Luft IV
w Modrolesie. Uczestnicy
obchodów 74 rocznicy ewakuacji
obozu w uformowanej kolumnie
przeszli tzw. „Marszem Śmierci” drogą taką jak siedemdziesiąt
cztery lata temu szli alianccy
lotnicy. W ten sposób uczczono
pamięć oﬁar ewakuacji obozu
i morderczego marszu w głąb
Trzeciej Rzeszy. Marszu, który
pochłonął życie blisko 1.500
jeńców. Ci, którzy przeżyli
nazwali tę wędrówkę „Marszem
Śmierci”.
Na terenie dawnego obozu
jenieckiego w Modrolesie cześć
alianckim lotnikom oddawali
przedstawiciele
parlamentarzystów, władz
samorządowych, Komendy
Powiatowej Policji
w Białogardzie, Państwowej
Straży Pożarnej w Białogardzie,
Aresztu Śledczego w Koszalinie
Oddział Zewnętrzny w Dobrowie,
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Osówku i Tychowie, LOK
Białogard, Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
w Podborsku, placówek
oświatowych i kulturalnych,
stowarzyszeń, a także: uczniowie
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szkół, żołnierze, członkowie grup
rekonstrukcyjnych i mieszkańcy
okolicznych miejscowości.
Na uroczystości obecni byli
również krewni polskiego pilota
dywizjonu 305, jeńca Stalagu
Luft IV: Krzysztof Mikszo
z rodziną.
O godzinie 11.00 przy pomniku
w Modrolesie odbyła się
oﬁcjalna część uroczystości.
Burmistrz Robert Falana powitał
zaproszonych gości i przedstawił
cel spotkania w Modrolesie.
Głos zabrali również zaproszeni
goście. Po okolicznościowych
przemowach poświęconych
alianckim lotnikom, którzy na
tychowskiej ziemi złożyli daninę
krwi, odbył się Apel Pamięci
zakończony salwą honorową.
Następnie pod pomnikiem
autorstwa koszalińskiego
rzeźbiarza Zygmunta Wujka
złożono kwiaty i zapalono
znicze.
Stalag Luft IV Gross Tychow
założony został w kwietniu 1944
roku jako ﬁlia obozu jenieckiego
w Żaganiu. W szczytowym
momencie przebywało tu nawet
9,5 tys. jeńców. Obóz był
przeznaczony dla lotników
zestrzelonych podczas działań
nad Europą.
Według obozowej ewidencji, na
dzień 1 stycznia 1945 r.

Ś

w obozie przebywało 8.708
Amerykanów, 902 lotników
RAF i 132 Rosjan. Wśród
Brytyjczyków z RAF byli m.in.
Kanadyjczycy, Australijczycy,
a także 58 Polaków.
Składamy ogromne
podziękowania Prezesowi
Zbigniewowi Izraelskiemu
i Pawłowi Urbaniakowi
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26 marca 2019 r. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie podczas
VI Sesji Rady Miejskiej
uroczyście powitaliśmy nową
Sołtys sołectwa Trzebiszyn.
W wyborach przeprowadzonych
w drugiej połowie lutego br.
mieszkańcy sołectwa wybrali
Panią Karolinę Grabkowską.
W skład Rady Sołeckiej weszli:
Katarzyna Jączkowska,
Ilona Jeremicz, Katarzyna
Korolak oraz Robert Radziuk.
Wybór ten jest dowodem uznania
i aprobaty społecznej dla woli
i chęci służenia pomocą innym.
Gratulujemy i życzymy Państwu w działalności społecznej oraz w życiu osobistym.
satysfakcji i pomyślności
R. Bosak-Szewczyk

”

z Bałtyckiego Stowarzyszenia
Miłośników Historii „Perun”,
którzy przygotowali
merytorycznie całą uroczystość
w Modrolesie.
Podziękowania składamy
również Aleksandrowi Ostasz Dyrektorowi Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu za
przygotowanie wystawy na temat
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obozu Stalag Luft IV.
Dziękujemy także pracownikom
Gminnego Ośrodka Sportu
i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie, Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie oraz Urzędu
Miejskiego w Tychowie za
pomoc w organizacji
wydarzenia.

Organizatorami uroczystości byli
Gmina Tychowo i BSMH
„Perun”.
Asystę honorową wystawił
8 Koszaliński Pułk
Przeciwlotniczy, wystąpiła
Orkiestra Sił Powietrznych
z Koszalina.
R. Bosak-Szewczyk
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Wyniki konkursów organizowanych
przez GOK w Tychowie
„Marzanno Ty nasza!”
18 marca 2019 r. po dokonaniu przeglądu i oceny
prac konkursowych komisja w składzie Lucyna
Michalak Dyrektor GOK, Izabela Wesołowska,
Marta Pawlak postanowiła przyznać następujące
nagrody:
I miejsce - świetlica w Trzebiszynie (na zdjęciu)
II miejsce – świetlica w Smęcinie
II miejsce – świetlica w Tychowie
III miejsce - świetlica w Kikowie
III miejsce - świetlica w Warninie
IV miejsce - świetlica w Pobądzu
V miejsce - świetlica w Borzysławiu
V miejsce - świetlica w Dobrowie
V miejsce - świetlica w Osówku
Wyróżnienie – świetlica w Kowalkach
Wyróżnienie – świetlica w Słoninie.
Dziękujemy Gminnej Komisji Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
ufundowanie nagród.
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie

„Wielkanocna Pisanka!”
29 marca 2019 r. po dokonaniu przeglądu i oceny
prac plastycznych nadesłanych na konkurs komisja
w składzie: Lucyna Michalak Dyrektor GOK,
Izabela Wesołowska i Marta Pawlak, postanowiła
przyznać nagrody w następujących kategoriach
według określonych kryteriów zawartych
w regulaminie:
Przedszkole
I miejsce - Julia Starzyńska - świetlica Kikowo
II miejsce – Barbara Czarnecka - świetlica Warnino
III miejsce – Zoﬁa Woźniak - świetlica Warnino
Wyróżnienie – Zuzanna Dorosińska - świetlica
Sadkowo
Uczniowie klas I-III
I miejsce - Nikola Hertel - świetlica Pobądz
II miejsce – Lena Jankowska - świetlica Smęcino
III miejsce – Martyna Jaworska - świetlica Kowalki
Wiktoria Szotowicz - świetlica Sadkowo
Wyróżnienie – Krystian Hejzner - świetlica Warnino
Wiktoria Jankowska - świetlica Tychowo
Kinga Malcherek - świetlica Pobądz
Maja Wojtyłko - świetlica Tychowo
Uczniowie IV-VI
I miejsce - Marta Rękas - świetlica Sadkowo
II miejsce - Zuzanna Radziuk - świetlica Trzebiszyn
Nikola Mazurkiewicz - świetlica Smęcino
III miejsce – Maja Jeremicz - świetlica Trzebiszyn
Maciej Kłyś - świetlica Tychowo

„Dekoracje wiosenne!”
Wyniki konkursu zorganizowanego dla świetlic
wiejskich 10 kwietnia 2019 r.
I miejsce - świetlica w: Dobrowie, Kowalkach,
Sadkowie,
II miejsce – świetlica w: Kikowie, Pobądzu,
Trzebiszynie, Tychowie
III miejsce - świetlica w: Borzysławiu, Smęcinie,
Warninie, Osówko.
Udekorowane świetlice pięknie prezentują się na tle
nadchodzącej wiosny i zachęcają do odwiedzin.
Dziękujemy dzieciom oraz paniom świetliczankom
za trud włożony w przygotowanie dekoracji.
Gratulujemy!
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK
w Tychowie
Na zdj. obok: świetlica Dobrowo, na zdj. poniżej od
lewej: świetlica Sadkowo i świetlica Kowalki

Komisja konkursowa nie przyznała nagród
i wyróżnień ze względu na brak
zgłoszonych prac w kategoriach:
- klasy VII, VIII i gimnazjalne SP,
- klasy ponadpodstawowe - wiek do
18 lat.
Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za ufundowanie nagród.
Gratulujemy wszystkim laureatom!
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie

Wielkanocne warsztaty
Święta Wielkanocne co raz bliżej, dlatego też
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie zorganizował
wielkanocne warsztaty rękodzielnicze, by uczestnicy
mogli nauczyć sięi przygotować dla siebie piękne
ozdoby i dekoracje. Tematem warsztatów były
oczywiście wielkanocne jajka.
W tym roku zajęcia odbyły się w świetlicy
w Kowalkach, Pobądzu, Smęcinie i Warninie.
Pani Emilia Walter, która prowadziła warsztaty
swoimi umiejętnościami, doświadczeniem
i zdolnościami podzieliła się również w pracowni
plastycznej GOK, gdzie w każdy wtorek prowadzi
kreatywne zajęcia rękodzielnicze.
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie
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Gratulacje
dla Klaudii Barskiej!

14 marca 2019 r. ruszyła kolejna część zajęć
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji
Medialnej Kino Szkoła w tychowskim domu
kultury.
W tym półroczu szkolnym jako pierwsi
w zajęciach uczestniczyli uczniowie klas VII,
VIII i gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie i Dobrowie. Prelekcję spotkania
pt. „W SPIRALI PRZEMOCY. O AGRESJI
W SZKOLE” poprowadziła Pani Monika
Kuczyńska. Młodzież obejrzała ﬁlm pt.
Niewidzialny Chłopiec, reż. Gabrile Salvatores.
Dziękujemy Gminnej Komisji Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za wsparcie ﬁnansowe projektu Kino Szkoły
w GOK w Tychowie.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK
w Tychowie

Klaudia Barska, solistka naszego
Ośrodka Kultury po raz kolejny
pokazała jaką siłę ma jej piękny głos.
22 marca 2019 r. zdobyła
WYRÓŻNIENIE podczas Koncertu
Finałowego IV Ogólnopolskiego
Konkursu Polskiej Piosenki „Swego
nie Znacie” w Instytucie Muzyki
Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Życzymy wielu dalszych sukcesów!
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama
GOK w Tychowie

Warsztaty fotograﬁczne

Gramy w GOK-u!
Pracownia muzyczna Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie cieszy się
powodzeniem. Powstała nowa sekcja –
sekcja instrumentalna, której członkowie
grają na instrumentach dostępnych
w pracowni.
W skład zespołu wchodzą: Sandra Gryga
– perkusja, Michał Stanisławski – gitara,
Hubert Kuźnicki – gitara.
Życzymy powodzenia młodym
muzykom!
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie

Warsztaty fotograﬁczne, to nowość
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tychowie. W ostatnich latach w
galerii można było oglądać wiele
wystaw fotograﬁi, jednak warsztaty
odbyły się
po raz pierwszy. Podczas spotkań z
Panem Robertem Antoszem (Instruktor
fotograﬁi w SAPiK w Szczecinku,
założyciel Klubu Fotograﬁcznego
„LUMINIS”, laureat ogólnopolskich
konkursów fotograﬁcznych Lasów
Państwowych i innych) uczestnicy mogli
zapoznać się z szeroko pojmowaną
fotograﬁą ze strony technicznej
i artystycznej. Prowadzący służył

odpowiedzią na każde pytanie. Wszyscy byli pod
wrażeniem autorskich zdjęć, które przedstawił.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK
w Tychowie

Podróżując ze Szczecina do Bankoku
- spotkanie z Bartoszem Jakubowskim
1 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie odbyło
się ciekawe spotkanie z Bartoszem Jakubowskim,
który wraz z towarzyszką przez 13 miesięcy
przejechał ponad 17 tysięcy kilometrów na
rowerze odwiedzając 22 kraje. Podróżnicy
przemierzyli trasę ze Szczecina do Bangkoku.
Spotkanie zorganizowane dzięki inicjatywie Klubu
Podróżnika działającego przy GOK.
Relację radiową z autorem spotkania
przeprowadziła pani Renata Pacholczyk
z Polskiego Radia Koszalin.
Kolejne Spotkanie, na które zaprasza Klub
Podróżnika odbędzie się 3 czerwca 2019 r.
o godz. 17.30. Pan Piotr Kowalczyk opowiadać
będzie o podróży do Maroko.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK
w Tychowie
Fot. Maciej Rutkowski
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22 marca w auli Uniwersytetu
Szczecińskiego odbyło się uroczyste
podsumowanie Wojewódzkiego

D
Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej:
„Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia
straszna.”

Celem konkursu zorganizowanego przez
profesora Bogusława Liberadzkiego
było propagowanie wiedzy o Unii
Europejskiej, o jej prawach i zasadach
jakie obowiązują wszystkie państwa
członkowskie, o korzyściach jakie z tej
przynależności odnosimy, o miejscu
Polski w rodzinie państw europejskich.
Do konkursu, zgłosiło się prawie 60
szkół i 400 uczniów. Wśród
zwycięzców znalazły się uczennice
naszej szkoły.
II miejsce zajęła uczennica kl. VIII a –
Ewelina Falana, natomiast wyróżnienia
otrzymały: Tatiana Jabłońska (VIII a)
i Martyna Ostrysz (VIIIa).
Gratulacje dziewczyny!!
K.K.

K

M

SP

8 marca z okazji Dnia Kobiet,
chłopcy z Małego Samorządu
przygotowali miłe niespodzianki dla
pań z naszej szkoły i złożyli im
piękne życzenia.
Panie obdarowane zostały pięknymi
tulipanami a dziewczynki cukierkami

D

K

T

i ołówkami. Dziewczynki z Małego
Samorządu również stanęły na
wysokości zadania i 11 marca uczciły
Dzień Mężczyzny, składając swoim
kolegom życzenia i częstując słodkim
upominkiem.
Opiekunowie
Małego Samorządu Szkolnego

S

W czwartek 21 marca 2019 r. po raz
czternasty obchodzimy Światowy
Dzień Zespołu Downa (ang. World
Down Syndrome Day). W tym roku
obchody koncentrują się wokół hasła
„Nikt nie zostanie pominięty”.
Celem Światowego Dnia Zespołu

Downa jest zagwarantowanie osobom
z zespołem Downa pełnej akceptacji
w społeczeństwie i możliwości
korzystania ze swoich praw. Grupa
„Nutek" przyłącza się do inicjatywy
i wspiera wszystkie osoby
z Zespołem Downa.
RM

Święta Wielkanocne zawsze są
okazją do wielu ciekawych
konkursów i przedsięwzięć. Mają one
nie tylko dostarczać dzieciom świetnej
zabawy i uśmiechów na twarzy, ale są
także doskonałym sposobem na ich
edukację oraz wspólnego spędzenia
wolnego czasu z bliskimi.
W naszej szkole odbył się konkurs
świąteczny organizowany przez Mały
Samorząd Szkolny. Do organizatorów
wpłynęło wiele pięknych i ciekawych
prac. W konkursie udział wzięli
uczniowie z klas 0 – III SP.
Prace zostały ocenione i nagrodzone.
Zwycięzcom gratulujemy.
Miejsca I:
Dominik Zalewski O „b”
Antoni Galiński 1 „b”
Patryk Kłosowski 1 „c”

Miejsca II:
Anastazja Tobiasz O „b”
Antonina Chołodniak 0 „b”
Nina Zienkiewicz 1 „b”
Lena Jankowska 3 „a”
Filip Komaniecki 3 „a”
Miejsca III:
Lena Pawlak 0 „b”
Sandra Oleksiuk 0 „b”
Magdalena Janus 0 „b”
Aneta Cabanek 0 „c”
Lena Czarnata 0 „c”
Tomek Kowalski 1 „a”
Pola Lipińska 1 „b”
Wiktoria Smolińska 2 „b”
Maja Misiak 2 „a”
Pozostałe prace zostały wyróżnione.
Laureaci konkursu otrzymają:
nagrody, dyplomy i pochwałę podczas
szkolnego apelu.
Opiekunowie Małego Samorządu

Sukces naszych uczennic!!

W

sobotę 23 marca 2019 r.
nasze uczennice wzięły
udział w konkursie
biologicznym o Puchar Dyrektora I LO
im. Stanisława Dubois w Koszalinie.
Malwina Wrona z klasy III a
Gimnazjum i Laura Bogatko z klasy
III b Gimnazjum zostały laureatkami
tego konkursu. Jest to ogromny sukces
dziewczyn a duma dla naszej Szkoły.
Ważnym elementem nagrody
konkursowej jest fakt, że dzięki temu
zwycięstwu uczennice zyskują
dodatkowe punkty w rekrutacji do
każdej Szkoły Średniej na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Wszystkim uczennicom serdecznie
gratulujemy!!!
Życzymy wielu sukcesów, odwagi
i niesłabnącej fascynacji w zgłębianiu

wiedzy biologicznej i rozwijaniu własnych pasji.

Opiekun Karolina Szyderska

Relacja z zawodów

D

nia 28.03.2019 r. w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Radomskiego
w Tychowie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Drużynowych Biegach
Przełajowych w których wziął udział
zespół dziewcząt i chłopców ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie.
Nasi biegacze pokonali dystans 800 m
(młodsza grupa) oraz 1000 m (starsza
grupa) bardzo ambitnie co pozwoliło
zając pierwsze miejsce.
Dzięki zdobyciu Mistrzostwa Powiatu
chłopcy będą mieli możliwość
zaprezentowania się w Finałach
Wojewódzkich Drużynowych Biegów
Przełajowych, 02.04.2019 r. w Gryﬁnie.
Skład zespołu chłopców
(rocznik 2008 i młodsi):
ź Pucek Krzysztof – 3 miejsce,
ź Głowiński Krzysztof – 4 miejsce,
Czarnecki Antoni – 8 miejsce,
ź Wojtyłko Radosław – 11 miejsce,
ź Kłyś Maciej – 15 miejsce,
ź Pilżys Jakub – 16,
ź Pniewski Marcel – 18 miejsce.
Skład zespołu chłopców (rocznik
2006-2007)
ź Czeszun Kacper – 4 miejsce,
ź Pańpuch Dominik – 8 miejsce,
ź Jaworski Dawid – 9 miejsce,

ź Roszczyk Przemysław – 10 miejsce,

Gałan Marek – 11 miesjce,
ź Sukiennik Adam – 12 miejsce,
ź Szulc Oliwier – 17 miejsce,
ź Barucha Jakub – 20 miejsce.
Dziewczęta w klasyﬁkacji końcowej
zajęły 3 miejsce. Najlepiej
zaprezentowała się Zosia Szyderska
zajmując indywidualnie pierwsze
miejsce. Grupę dziewcząt
reprezentowały następujące uczennice:
Skład zespołu dziewcząt:
ź Biegańska Zuzanna,
ź Dębna Oliwia,
ź Kubacka Joanna,

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Mazurkiewicz Oliwia,
Szyderska Zoﬁa,
Radziuk Zuzanna,
Zakrzewska Wiktoria,
Zając Natalia,
Drozdowska Maja,
Broda Agata,
Brzozowska Dominika,
Michalska Aleksandra,
Wieczorek Maja,
Janus Julia,
Hertel Nikola.
B. Grabarczyk, P. Drozdowski

VI P

K

18 marca br. w Liceum
Ogólnokształcącym im. Bogusława X
w Białogardzie odbył się
VI Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego.
Jego celem było rozwijanie
zainteresowania językiem obcym,
motywowanie do nauki języka
angielskiego, zachęcanie uczniów do
wykorzystywania swoich umiejętności
językowych oraz popularyzacja języka
angielskiego.
Konkurs został wpisany na listę
konkursów Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty i jest punktowany
przy rekrutacji do szkół średnich.
Sprawdzał znajomość języka
angielskiego na poziomie wyższym
i średniozaawansowanym.
Test koncentrował się na
zagadnieniach gramatycznoleksykalnych, które sprawdzane były
za pomocą zadań otwartych
i zamkniętych.

J

A

Uczniowie rozwiązywali następujące
typy zadań: poprawa błędów
(gramatyka), parafrazy (gramatyka),
tłumaczenie fragmentów zdań
(gramatyka i leksyka), test
wielokrotnego wyboru (gramatyka
i leksyka), słowotwórstwo ''False
friends''.
Naszą szkołę reprezentowało 6
uczniów: Malwina Wrona, Adam
Biegański, Kaja Jakubiec, Rozalia
Jakubiec, Alicja Biegańska i Martyna
Ostrysz.
Do drugiego etapu, który odbył się
25 marca 2019 r., zakwaliﬁkowali się
Adam Biegański, Kaja Jakubiec
i Rozalia Jakubiec. W kategorii
szkół podstawowych i gimnazjów
III miejsce uzyskał Adam Biegański.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w nauce języka
angielskiego!!!
D. Kłosowska – Babińska
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Konkurs recytatorski
w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka”
01 kwietnia w przedszkolu
odbył się konkurs recytatorski,
który miał na celu
popularyzowanie poezji
dziecięcej, rozwijanie zdolności
recytatorskich, zachęcanie do
występów na scenie oraz
uczenie rywalizacji
w przyjaznej atmosferze.
Chętnych do udziału nie
brakowało. Wyłoniono trzech
laureatów konkursu, którzy

25 marca, w poniedziałkowe
popołudnie odbyło siĘ kolejne
spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego przy naszej
Bibliotece. Tym razem zajęliśmy
się książką Marka Przybyłowicza
,,Czas zemsty''. To trzymający
w napięciu thriller osadzony
w realiach II wojny światowej.
Autor w doskonały sposób
przedstawia fakty historyczne
wplatając ﬁkcję literacką.
Książka jak najbardziej godna
polecenia!
H. Rożek
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będą reprezentować nasze
przedszkole w powiatowym
konkursie w Karlinie.
Oto zwycięzcy:
I miejsce w grupie 3- latków
Amelia Rydzkowska – wiersz
Cz. Janczarskiego „Naprawimy
misia”
I miejsce w grupie 4- laków
Iga Kosmalska - wiersz
J. Brzechwy „Na straganie”
- I miejsce w grupie 5- latków

Zuzanna Kujawska- wiersz
D. Gellner „Szły raz myszy”
Dzieciom życzymy
powodzenia. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
dyplom i książkę.
Bardzo serdecznie dziękujemy
ﬁrmie Pommernﬁsch za pomoc
w doﬁnansowaniu do nagród.
Iwona Wiśniewska

SPORT

Młodzi Piłkarze z Tychowa w Wielkim Finale

„Objazdowa biblioteka”
W wiosenny poranek, 10 kwietnia w ramach
akcji ,,Objazdowa Biblioteka'' odwiedziliśmy
dzieci w świetlicy w Pobądzu, Trzebiszynie
i Tychowie. Dzieciom przeczytano książkę pt.:
,,Edward i jego wielkie odkrycie'' R.McRitchie,
C.Hulme. Książka typu picturebook przypadła do
gustu małym uczestnikom zajęć. Autor książki
przedstawił w niej treść, gdzie zarówno ilustracje,
jak i tekst wpływają znacząco na jej przekaz.
Książka opowiada historię chłopca, który bardzo
chciał zostać wielkim odkrywcą. Podobnie jak my
dążył do osiągnięcia swojego celu.
Lecz w pewnym momencie zdarzyło się coś
nieoczekiwanego....
Po zakończeniu zajęć dzieci otrzymały zadanie do
wykonania, które wykonali doskonale.
A.Tomczyk

Finał w wojewódzki Turnieju
,,Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarka w kategorii
U-8 odbyły się 5 kwietnia na
obiekcie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Szczecinku.
Naszą Gminę i Powiat
reprezentowała drużyna
,,Żaków” z Uczniowskiego
Klubu Sportowego ,,Dąbek”

trenowana przez Wojciecha
Szatkowskiego, wszyscy
zawodnicy to uczniowie Szkoły
Podstawowej w Tychowie.
Całość stanowiła wielkie święto
futbolu, podczas którego
największe talenty z całego
regionu mogły zmierzyć się ze
swoimi rówieśnikami przy
gorącym wsparciu trenerów,

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

100 lat PCK
04 kwietnia br. odbyła się
konferencja 100-lecia PCK
organizowana wspólnie z Centrum
Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
W czasie konferencji zebrani
wysłuchali wykładu historycznego
prof. nadz. dr hab. Michała Polaka
i dr Anety Chmielewskiej-Szymańskiej
na temat historii powstania
i działalności Polskiego Czerwonego
Krzyża. Następnie rozstrzygnięto
konkurs plastyczny dzieci
przedszkolnych i szkolnych na temat
100 -lecia PCK.
Uczeń klasy I b Szkoły Podstawowej
w Tychowie Antoś Galiński zajął
I miejsce. Otrzymał dyplom oraz
nagrody. Gratulujemy.
D.G.

S
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Turniej miał miejsce 30 marca
br. w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Tychowie.
Zawody otworzył Burmistrz
Tychowa Robert Falana oraz
kierownik GOSiGK w Tychowie
Żaneta Zienkiewicz - Osiecka,
po czym zasiedli na trybunach
i dopingowali zawodników.
W zawodach wzięli udział
przedstawiciele Gminy
Tychowo, Gminy Karlino oraz
Starostwa Powiatowego z
Białogardu. Turniej podzielony
był na dwie części.

Warsztaty plastyczne
Grupy zerówkowe ze Szkoły
Podstawowej w Tychowie: 0 a
Sówki i 0 b Smerfy z opiekunami
p. J. Matejko, p. D. Galińską,
p. A. Gołuchowską, K. Tobiasz
oraz M. Kasperowicz odwiedziły
Muzeum w Koszalinie, gdzie
prowadzone były warsztaty
plastyczne zdobienia jaj
wielkanocnych.
W zależności od techniki
zdobienia, świąteczne jajka mają
różne nazwy: pisanki, kraszanki,
oklejanki, rysowanki, drapanki.
Coraz częściej spotyka się osoby,
które przed Wielkanocą
w tradycyjny ręczny sposób
wykonują pisanki.

Wszyscy wykazali się
wspaniałą kreatywnością
i aktywnością twórczą. Powstały
istne pisankowe cudeńka.
Po tak ciekawych warsztatach
dzieci odwiedziły manufakturę
słodyczy "Cuksik" w Koszalinie.

T

W manufakturze poznali sposób
produkcji lizaków - wywołało to
duże zainteresowanie i wiele
pytań. Po pokazie każdy
samodzielnie zrobił lizaka
i spróbował własnoręcznie
robionych cukierków.
Celem wycieczki
było wzbogacanie
przeżyć dzieci,
rozwijanie ich
zainteresowań
i zaspokajanie
dziecięcej
ciekawości.
Ale to była słodka
wycieczka! :)
D.G.

T
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Pierwsza część turnieju to
rywalizacja w grze pojedynczej,
druga to gry deblowe.
W grze pojedynczej zwyciężyli :
I miejsce - Rudka Mirosław –
Białogard
II miejsce - Kogut Daniel –
Karlino
III miejsce Banaś Waldemar –
Tychowo
IV miejsce - Rudziński Jacek Tychowo
Wyniki końcowe gier deblowych:
I miejsce – Starostwo Białogard
(Rudka M., Drużba E.)

rodziców oraz obecnych na
rozgrywkach kibiców.
Na wszystkich uczestników
czekały medale, nagrody
rzeczowe i oczywiście doskonała
zabawa, a wszystko odbyło się
w atmosferze fair play i przy
oprawie godnej największych
światowych turniejów.
Podczas swojej historii Turniej
był początkiem piłkarskiej
przygody dla wielu obecnych
reprezentantów Polski:
Arkadiusza Milika, Piotra
Zielińskiego, Bartosza
Bereszyńskiego, Tomasza
Kędziory, Bartosza Salamona
czy Marcina Kamińskiego.
W drużynie z Tychowa zagrali
1. Stanisław Podstawka
2. Jakub Babiński
3. Maciej Rakowski
4. Maciej Lenio
5. Adam Nowak
6. Brajan Wojtyłko
7. Dominik Zalewski
Trener: Wojtek Szatkowski
Specjalista d\s sportu R. Radziuk

P
II miejsce - Gmina Karlino
(Plichta W., Kogut D.)
III miejsce – Gmina Tychowo
(Rudziński J., Rakowski P.)
IV miejsce – Gmina Tychowo
(Niemiec K., Banaś W.)
Organizatorem Turnieju był
Urząd Miejski w Tychowie,
Starostwo Powiatowe
w Białogardzie, GKPiRPA,
GOSiGK w Tychowie, UKS
„Dąbek” z Tychowa.
Specjalista d\s sportu
R. Radziuk

Samorządowy Turniej w Piłkę Siatkową
o Puchar Przechodni Wójta Gminy Białogard
16.marca w Pomianowie w hali
sportowej odbył się po raz
pierwszy Samorządowy Turniej
w Piłkę Siatkową o puchar
Wójta Gminy Białogard.
W zawodach tych wystąpiła
reprezentacja Gminy Tychowo
która wywalczyła drugie miejsce.
Skład drużyny z Tychowa:
1. Szyjkowska Katarzyna
2. Rudziński Jacek
3. Stelmach Krystian
6. Matejko Marcin
4. Giedrojć Grzegorz
7. Drozdowski Arkadiusz
5. Szatkowski Wojciech

8. Witczak Konrad.
R. Radziuk
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NABÓR WNIOSKÓW
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wiosna
Przyszła do nas wiosna z dalekiego kraju
Piła srebrną rosę, u źródeł ruczaju.
Szła Wiosna przez pola, lasy
i przez łąki.
W górze pod chmurami śpiewały
skowronki.
Przyleciały boćki, szpaki i jaskółki.
W murach gniazda robią puchate pustułki.
Czas zacząć porządki opelić grządki,
Czas już zacząć siewy i posadzić krzewy
Kwitną w sadach wiśnie, jabłonie i grusze,
Od tej całej bieli, aż się serce wzrusza
Wiosno, Wiosno co Ty na to,
Wnet od nad odejdziesz.
Ale za to przyjdzie do nas
ukochane Lato.
RG.

Utwory do publikacji na łamach
„Tychowskich Wieści”
można przesyłać na adres Redakcji:
wiesci@tychowo.pl

ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORSTW
Stowarzyszenie Środkowopomorska
Grupa Działania informuje, że został
ogłoszony nabór wniosków
w ramach przedsięwzięcia Rozwój
przedsiębiorstw.
Alokacja przewidziana w konkursie
wynosi 3 023 643,00 zł.
Na podstawie bieżących analiz
stopnia wdrażania LSR i realizacji
poszczególnych wskaźników do
konkursu zostały wprowadzone
dodatkowe warunki udzielenia
wsparcia: wnioskowana kwota
wsparcia wynosi nie więcej niż 215
974,00 zł, a złożenie wniosku
o płatność końcową nastąpi nie
później niż 30 czerwca 2021 r.
Wnioski o przyznanie pomocy
można składać w terminie
od 02 maja 2019 r. do 31 maja
2019 r. w biurze SŚGD przy
ul. Partyzantów 17 w Koszalinie.
Bezpłatne szkolenie dotyczące
zasad przyznawania pomocy
w ramach konkursu odbędzie się
18 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00 14.00 w Delegaturze
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Koszalinie,
ul. Władysław Andersa 34, sala 190
(I piętro).

Wymagane jest wcześniejsze
zgłoszenie uczestnika pod numerem
tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie
na adres:
biuro@stowarzyszeniesgd.pl
Uczestnictwo w szkoleniu jest
punktowane w ramach oceny
zgodności projektu z lokalnymi
kryteriami wyboru w ramach
kryterium wyboru nr 4. Jednocześnie
informujemy, że w celu spełnienia
przedmiotowego kryterium
obowiązkiem wnioskodawcy jest
osobiste uczestnictwo i złożenie
podpisu na liście obecności przez
osobę uprawnioną do
reprezentowania ﬁrmy (wskazaną
w CEDIG lub KRS).
Zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców obszaru do kontaktu
z biurem Stowarzyszenia. Informacje
są dostępne na stronie internetowej
www.stowarzyszeniesgd.pl.
Szczegółowych informacji udziela:
Stowarzyszenie Środkowopomorska
Grupa Działania
ul. Partyzantów 17
75 - 411 Koszalin
Tel/Fax.: (94) 340 24 58

MIELEŃSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
OGŁASZA
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
operacji w ramach Priorytetu 4.
"Zwiększenie Zatrudnienia i Spójności Terytorialnej
objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020".

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
ogłasza nabór wniosków
o doﬁnansowanie operacji w ramach
Priorytetu 4." Zwiększenie
Zatrudnienia i Spójności Terytorialnej
objętego Programem Operacyjnym
Rybactwo i Morze 2014-2020".
Termin składania wniosków: od 23
kwietnia 2019 r. do 20 maja 2019 r.
do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków: Biuro
Mieleńskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej ul. Nadmorska 27, 76-034
Sarbinowo w dniach: poniedziałek piątek w godzinach 8.00-16.00.
Szczegółowe informacje dostępne są
na: www.tychowo.pl oraz
www.mlgr.pl
Bezpłatne szkolenia z pisania
wniosków o doﬁnansowanie odbędą
się w biurze MLGR w Sarbinowie ul.
Nadmorska 27 w dniach: 26 kwietnia
2019 r. (piątek) o godz. 11.00 oraz 6
maja 2019 r. (poniedziałek) o godz.
14.00.
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Podczas szkolenia wnioskodawca
będzie miał możliwość konsultacji
swojego wniosku.
Natomiast na terenie Urzędu
Miejskiego w Tychowie przewidziane
są tzw. dyżury eksperckie
organizowane w przypadku
zgłoszenia zapotrzebowania (dla
grupy min. 5 osób).
Zapotrzebowanie na tzw. dyżur
ekspercki prosimy zgłaszać do
koordynatora MLGR w Urzędzie
Miejskim w Tychowie pod numerem
telefonu 94 31 60 275 w terminie do
23 kwietnia br.

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania Paniom:
Irenie Ciepłej oraz Monice Korolak
za zaangażowanie i pomoc w świetlicy w Borzysławiu.
L. Michalak – Dyrektor GOK ,
Patrycja Saworska – Opiekunka świetlicy

WYPADKI RADIOLOGICZNE

Zdrowych, spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka
i mokrego dyngusa
życzy
Radny
Robert Radziuk

Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzą
Radna Iwona Wiśniewska
oraz
Sołtys Wicewa Anna Sokołowska
z Radą Sołecką

Zanim wystąpi wydarzenie:
1. Bądź przygotowany do ewakuacji lub do schronienia się
w swoim domu.
2. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia.
3. Gdy w czasie katastrofy członkowie rodziny są
rozdzieleni, (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli
są w pracy, a dzieci w szkole) miej przygotowany plan ich
powrotu do domu.
Podczas wydarzenia:
1. Nasłuchuj w radiu i w telewizji oﬁcjalnych komunikatów.
2. Jeśli jest to zalecane – pozostań w domu.
3. Zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu.
4. Zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna.
5. Wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe
6. Zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe.
7. Udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej
powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze
ogłoszą, że jest już bezpiecznie.
8. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym
ręcznikiem. Bądź przygotowany do ewakuacji lub
schronienia się na dłuższy czas w swoim domu.
9. Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
· spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
· włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby
i szczelnie ją zamknij.
10. Jeżeli zarządzono ewakuację:
· nasłuchuj w radiu i telewizji komunikatów o drogach
ewakuacji, tymczasowych schronach i sposobach
postępowania,
· minimalizuj możliwości skażenia w domu,
· zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna,
· wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe,
· zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe,
· zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy,
· pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować
pomocy przy małych dzieciach, starszych ludziach lub przy
niepełnosprawnych.
Po wydarzeniu:
Gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, unikaj spożywania
żywności z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów i kóz,
dopóki nie będą zbadane przez urząd sanitarny.

PRACA CZEKA NA CIEBIE!
BG Production w Białogardzie
BP Production Sp. z o.o. w Białogardzie poszukuje pracowników
do nowo otwieranej linii produkcyjnej (ﬁletowanie ryb)
w zakładzie mieszczącym się przy ul. Kołobrzeskiej 62
w Białogardzie.
Pracodawca zapewnia dojazd do pracy.
Oferowana stawka wynagrodzenia wynosi 14 zł netto.
Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne
z przedstawicielami spółki BP Production,
które odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 15.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.
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