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Rozpoczął się I etap Park miejski w Tychowie
gazyﬁkacji Tychowa! PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

R

ozpoczęła się długo
wyczekiwana
gazyﬁkacja Tychowa.
Co to oznacza?
Oznacza to, że komfort życia
wielu mieszkańców miasta
zmieni się na lepsze.
Mieszkańcy, którzy wnioskują
o przyłączenie do sieci gazowej
w ramach I etapu będą mogli
niebawem rozpocząć pobór gazu.
mina Tychowo
otrzymała PROMESĘ
od Polskiej Spółki
Gazownictwa Oddział Zakład
Gazowniczy w Koszalinie.
Spółka podjęła decyzję
o wprowadzeniu zadania dot.
gazyﬁkacji Tychowa do Planu
Inwestycyjnego na lata 2020 –
2022. Rozpoczęto już realizację
poprzez zlecenie postępowania
przetargowego na
zaprojektowanie i wybudowanie
sieci gazowej.
Do rozpoczęcia realizacji
przyczynili się mieszkańcy
Gminy, którzy wyrazili chęć
przyłączenia się do sieci,
wcześniej składając ankiety

G

w Urzędzie Miejskim
w Tychowie.
Obecnie w Urzędzie Miejskim
zbierane są wnioski o określenie
warunków przyłączenia.
każdy piątek
w godz. 10.00 –
13.00 otwarty jest
punkt doradczy ds. gazyﬁkacji
Tychowa, w którym można
otrzymać pomoc przy
wypełnianiu dokumentów
i uzyskać wszelkie informacje na
temat przedsięwzięcia. Wnioski
nie zobowiązują do przyłączenia
i nie generują żadnych kosztów,
jednak będzie to pierwszy krok

W

do przygotowania umów.
Na podstawie wniosków Spółka
określa rentowność
przedsięwzięcia i możliwość
przystąpienia do kolejnego etapu,
który zaplanowany jest od
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie, w kierunku
ul. Bobolickiej i ulic sąsiednich.
Wnioski o przyłączenie do sieci
gazowej obejmującej swym
zakresem II etap inwestycji
należy składać do 30 września
2019 r.
Izabela Wesołowska
Podinspektor ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy

I ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI

23 sierpnia br. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie
podpisano umowę na wykonanie
zadania pn. „Budowa miejskiego
parku w Tychowie” w formule –
zaprojektuj i wybuduj.
Umowę podpisali: z ramienia
Gminy Tychowo p. Robert
Falana – burmistrz Tychowa,
natomiast z ramienia
wykonawcy – właściciel
wyłonionej w przetargu ﬁrmy
F.H.U. SAVI-POL – p. Zbigniew
Sawicki.
Zgodnie z warunkami umowy
Wykonawca najpierw
zaprojektuje, a następnie
zagospodaruje wskazany teren
(działka nr 572/152 obręb 0001
miasto Tychowo) – przy
ul. Dolnej w Tychowie zgodnie
ze Specyﬁkacją Istotnych
Warunków Zamówienia,
Programem FunkcjonalnoUżytkowym, dokumentacją
projektową oraz złożoną ofertą.
Wartość inwestycji:
2.219.832,00 zł.
Na realizację tej inwestycji
Gmina Tychowo pozyskała
doﬁnansowanie w wysokości
85 % z POIŚ.

Przewidywane terminy
zakończenia prac to:
- 31 stycznia 2020 r. – na
wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na
budowę.

- 25.09.2020 r. – wykonanie
całej inwestycji pn. „Budowa
miejskiego parku w Tychowie”.
Lucyna Osiecka - Kachnowicz
Podinspektor
w referacie NBiŚ

Podpisanie umowy z OSP
w Tychowie
22 sierpnia br. podpisana została
umowa w sprawie przekazania
środków ﬁnansowych z budżetu
Gminy Tychowo na pokrycie
części kosztów zakupu nowego
wozu strażackiego.
W obecności Zastępcy
Burmistrza Jacka Rudzińskiego
umowę podpisali: Prezes OSP
w Tychowie Mirosław
Korzeniowski, Skarbnik OSP
w Tychowie Mieczysław Chwała
oraz Burmistrz Tychowa Robert
Falana i Skarbnik Gminy
Leokadia Sas.

III ETAP INWESTYCJI

Na podstawie umowy OSP
w Tychowie otrzyma dotację
celową w wysokości 200.000 zł
na zakup fabrycznie nowego
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4.
Szacunkowy koszt zakupu
nowego wozu strażackiego to
760.000 zł.
Zakup zostanie sﬁnansowanych
ze środków pochodzących z:
- dotacji udzielonej przez
Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej
w kwocie 450.000 zł,
- dotacji celowej udzielonej
przez Gminę Tychowo w kwocie
200.000 zł,
- dotacji w kwocie 110.00 zł,
na której udzielenie OSP
w Tychowie złożyła wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Renata Bosak-Szewczyk
Podinspektor ds. Promocji Gminy
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DELEGACJA Z NIEMIEC Z WIZYTĄ Otwarta Strefa Aktywności
w Tychowie
W GMINIE TYCHOWO
rzeźbiarzem Panem Zdzisławem
Polkiem, któremu złożyli wizytę
w jego rodzinnej miejscowości –
Dobrowie.
Pod wrażeniem pięknej kolekcji
artysty, zagraniczni Goście
zaoferowali ekspozycję prac na
wystawach w Niemczech.
Jest to ogromne wyróżnienie,
tym bardziej, że w delegacji

uczestniczyły osoby bezpośrednio
związane z kulturą i sztuką.
Pani Simone Beatrice Gurk właścicielka klubo - kawiarni
w Trollenhagen, gdzie od wielu
lat odbywają się różnego rodzaju
przedsięwzięcia kulturalne wraz
z wystawami różnych artystów.
W klubokawiarni tej 7 września
br. odbędzie się oﬁcjalne
otwarcie wystawy Pana
Zdzisława Polka. Pani Simone
jest również członkinią
stowarzyszenia na rzecz kultury
w Trollenhagen oraz właścicielką
galerii „petite galerie Beatrice”
w Neubrandenburgu, w której
również już od 14.09 br. będzie
można podziwiać rzeźby Pana
Zdzisława.
Pani Barbara Roetger - malarka,
członkini stowarzyszenia
działającego na rzecz kultury
w Trollenhagen, Pan Bernhard
Roetger – członek
stowarzyszenia działającego na
rzecz kultury w Trollenhagen,
Pan Reinhard Graefe - znany
malarz z Neubrandenburga.
Z dumą możemy pogratulować
artyście Zdzisławowi Polkowi,
życzyć wielu sukcesów
i podziękować za piękną
promocję polskiej twórczości
poza granicami naszego państwa.
Zapraszamy we wrześniu do
obejrzenia ekspozycji.
Izabela Wesołowska
Podinspektor ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy

29 lipca br. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie podpisano
umowę na Budowę Otwartej
Strefy Aktywności w Tychowie
przy ul. L. Mroczkiewicza.
Umowę podpisali: z ramienia
Gminy Tychowo p. Robert Falana
– burmistrz Tychowa oraz p.
Leokadia Sas – Skarbnik Gminy,
natomiast z ramienia wykonawcy
prezes wyłonionej w przetargu
ﬁrmy UNION INWEST
Sp. z. o. o. – p. Łukasz Żywicki.
Całkowita wartość inwestycji
wyniesie 120.074,17 zł.
Część wydatków, w wysokości
50.000,00 zł, stanowi
doﬁnansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (FRKF) w ramach
Programu rozwoju małej
infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) edycja
2019.
W drugiej połowie sierpnia
rozpoczęły się pierwsze prace
przy budowie obiektu.
Przewidywany termin
wykonania zamówienia to 23
września 2019 r.
L. Osiecka - Kachnowicz
Podinspektor
w referacie NBiŚ

Wspólne Polsko - Niemieckie
poznawanie tradycji rolnych w Tychowie

13 - 15 września 2019 r.
w Tychowie
PROGRAM:
13 września
- przyjazd delegacji z partnerskiej gminy Neverin w Niemczech,
spotkanie integracyjne uczestników polsko - niemieckiego projektu

14 września
Wspólne polsko-niemieckie poznawanie tradycji rolnych w Tychowie
13.00 - Msza Święta na Stadionie Miejskim w Tychowie
14.00 - oficjalna część uroczystości, wręczenie statuetek Rolnik Roku
15.00 - występy zespołów: FANFARENZUNG z Niemiec
oraz „Remont” z Bobolic i „Indigo” z Tychowa
- Partnerski Turniej Sołectw i drużyny z Niemiec
18.00 - ogłoszenie wyników
19.00 - koncert Agaty Sobocińskiej z zespołem
20.00 - 1.00 - zabawa taneczna

15 września

Atrakcje:

- zwiedzanie polskiego gospodarstwa rolnego
- spotkanie ewaluacyjne i pożegnanie delegacji niemieckiej

- stoisko gości z Niemiec
- parada motocyklowa MOTOORŁY Karlino
- stoiska branżowe, gastronomiczne
- wystawy rękodzielników
- STREFA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
- strefa zabaw dla dzieci

Design by P.T.

5 sierpnia 2019 r. Zastępca
Burmistrza Tychowa Jacek
Rudziński serdecznie przywitał
w Urzędzie Miejskim 4 osobową delegację z Niemiec,
która w ramach współpracy
polsko – niemieckiej odwiedziła
naszą gminę. Szanowni Goście
przyjechali z zamiarem
współpracy z naszym lokalnym

Patronat medialny:

TYCHOWSKIE WIESCI
Organizatorzy:

GMINA TYCHOWO
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Dożynki Gminne
14 września 2019 r.
Stadion Miejski ul. Leśna 21
w Tychowie
-

PROGRAM:
.
.
od

.
.
.

- Msza Święta na Stadionie Miejskim w Tychowie
- Oficjalna część uroczystości, wręczenie statuetek Rolnik Roku

.

- występy zespołów: FANFARENZUNG z Niemiec
oraz „Remont” z Bobolic i „Indigo” z Tychowa
- Partnerski Turniej Sołectw i drużyny z Niemiec

- Ogłoszenie wyników konkursów
- Koncert Agaty Sobocińskiej z zespołem

- .

- Zabawa taneczna

Atrakcje:
- parada motocyklowa MOTOORŁY Karlino
- STREFA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
- stoisko gości z Niemiec
- stoiska branżowe, gastronomiczne, wystawy rękodzielników
- strefa zabaw dla dzieci

hówka
Darmowa groc
dla wszystkich
prezy !!!
uczestników im

rojektu:
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Bank
Spółdzielczy
w Białogardzie

Design by P.T.

Wspierają nas:
Organizatorzy:

Patronat medialny:

GMINA TYCHOWO

Pommernsch

TYCHOWSKIE WIESCI

4

TYCHOWSKIE WIESCI

„A

...”

IR
16 sierpnia 2019 r. po raz
pierwszy w Tychowie odbyła
się wystawa pojazdów
zabytkowych poprzedzona
I Rajdem Turystycznym
„A MOŻE MORZE”
w ramach XV Spotkania
Integracyjno – Turystycznego
Pojazdów Zabytkowych.
Spotkanie zorganizowane było
przez Stowarzyszenie
Miłośników Dawnej
Motoryzacji w Kołobrzegu,
pod Patronatem Burmistrza
Tychowa. Rajd otworzył Pan
Andrzej Kowalczyk z ramienia
Polskiego Związku
Motorowego oraz Pan Robert
FalanaBurmistrz Tychowa,
który po oﬁcjalnym
rozpoczęciu wydarzenia
udzielał kierowcom
ceremonialnego sygnału do
startu. Piękne perełki

T
motoryzacji ruszyły trasą ze
Stadionu Miejskiego
w Tychowie w kierunku
miejscowości: Warnino,
Kowalki, Czarnkowo,
Sadkowo, Stare Dębno,
Połczyn-Zdrój, Sława,
Żytelkowo, Dobrowo,
Modrolas.
W wyznaczonych punktach
uczestnicy wykonywali zadania
i zwiedzali okolicę. W Gminie
Tychowo odwiedzili m.in.
stawy paciorkowe, Kościół
w Starym Dębnie, pomnik
upamiętniający alianckich
lotników w Modrolesie,
tulipanowiec w Czarnkowie
i pałac w Dobrowie.
Po powrocie z trasy na
stadionie odbyła się wystawa
aut i uroczyste wręczenie
pucharów zwycięzcom Rajdu.
Podczas wydarzenia obecny

był także Pan Jacek Rudziński
Zastępca Burmistrza Tychowa.
Mieszkańcy Gminy mogli
obejrzeć m.in. takie znakomite
samochody jak: Citroen BL11
z 1950 r., Kabriolet DKWF9
z 1951 r., Syrena BOSTO
z 1979 r., Mercedes W123
wersja kombi z 1984 r.
Dziękujemy bardzo

wszystkim zaangażowanym
w organizację wydarzenia,
szczególnie mieszkańcom
Sołectw: Borzysławia,
Czarnkowa, Dobrowa,
Drzonowa Białogardzkiego,
Kikowa, Kowalek, Modrolasu,
Sadkowa, Starego Dębna,
Warnina, Wicewa za
upieczenie pysznych ciast,

którymi mogli częstować się
wszyscy uczestnicy imprezy.
Dzięki uprzejmości Pani
Katarzyny Kalbarczyk –
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Tychowie oraz Pań kucharek
każdy mógł też skosztować
pysznej grochówki.
Cieszymy się, że mieliśmy
okazję współpracować ze

Stowarzyszeniem Miłośników
Dawnej Motoryzacji
w Kołobrzegu, poznać wiele
wspaniałych osób z całej
Polski biorących udział
w Rajdzie oraz podziwiać
piękne zabytkowe pojazdy.
Izabela Wesołowska
Podinspektor ds. Rozwoju
Gospodarczego Gminy
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KOCHANE LATO
K

OCHANE LATO – to
cykliczna impreza
plenerowa dla rodzin
z dziećmi organizowana
w sierpniu, przed budynkiem
Ośrodka Kultury w Tychowie.
Cel zawsze ten sam:
organizacja zabaw dla rodzin.
Za każdym razem staramy się
przygotować inne atrakcje.
Były już: przedstawienia
teatralne, eksperymenty
ﬁzyczne, pokazy capoeiry,
przedstawienia magików,
animacje, warsztaty
wikliniarskie, rzeźbiarskie,
zabawy w glinie, piankolinie
itp. Organizatorzy starają się
co roku zaskoczyć
mieszkańców.
W tym roku, 9 sierpnia, na
dzieci i ich rodziny czekały:
Kino 7 D, które okazało się
strzałem w dziesiątkę (kolejka
do niego była dla bardzo
wytrwałych) oraz zabawy
w gry wielkogabarytowe typu:
Chińczyk, Smerfolandia,
Bierki, Puzzle itp.
Przez ponad trzy godziny
animatorki z ﬁrmy ENjoy
z Koszalina prowadziły
z dziećmi ciekawe zabawy
i gry. Zrobiły to profesjonalnie.
Dzieci bardzo chętnie i licznie
brały udział w zabawach.
Atrakcją każdej imprezy
plenerowej są oczywiście
dmuchańce, stoiska

gastronomiczne oraz kramy
z zabawkami dla dzieci.
Wszystko to zapewnili: Firma
BLINEX, Sołectwo Wicewo
oraz pan Wiśniewski
z Połczyna Zdroju.
Radość dzieciom sprawili
strażacy z OSP z Tychowa.
Można było wsiąść do wozu
strażackiego, obejrzeć auto
z każdej strony, łącznie
z wyposażeniem.
Nad bezpieczeństwem
uczestników imprezy oprócz
OSP czuwali: ratownik
medyczny – Konrad Adler oraz
Policjanci z Posterunku Policji
w Tychowie, z Kierownikiem
Marcinem Wesołowskim na
czele.
Jak co roku, w imprezie
Kochane Lato udział wzięły
dzieci ze świetlic naszej
Gminy. Opiekę nad nimi
sprawowały niezastąpione
panie opiekunki.
Dziękujemy GOSiGK za
współpracę i zorganizowanie
w tym dniu transportu dla
naszych podopiecznych ze
świetlic.
Impreza odbyła się dzięki
wsparciu ﬁnansowemu:
Gminnej Komisji Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Koła
Łowieckiego „ Czajka” oraz
radnego , przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury

i Sportu – Dariusza Michalaka.
Dziękujemy radnej, Sylwii
Czerwiak, oraz Firmie COPY
SYSTEM z Piły, za artykuły
podarowane na loterię fantową.
Bardzo dziękujemy
mieszkańcom, którzy
skorzystali tak licznie z naszej
oferty. Uśmiech zadowolonych
dzieci jest dla nas wielką
radością i dowodem
wdzięczności.
L. Michalak – Dyrektor GOK
w Tychowie
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Mały Festiwal Filmowy

INTEGRACJA TY I JA

W

e wrześniu 2019 r.
po raz drugi
odbędzie się
w Tychowie Mały Festiwal
Filmowy organizowany
w ramach Europejskiego
Festiwalu Filmowego Integracja
Ty i Ja, który w 2019 r.
odbędzie się już po raz
szesnasty.

Festiwal ten przez ponad
dekadę zdążył przetrzeć szlaki
tematowi niepełnosprawności
w mediach, kulturze, przestrzeni
społecznej, nie tylko
koszalińskiej, ale również
polskiej i europejskiej.
Już niebawem przedstawimy
Państwu pełną listę
proponowanych do obejrzenia
ﬁlmów.

Z

apraszamy do śledzenia
naszej strony
internetowej oraz proﬁlu
FB. Ukażą się też plakaty!
Przedstawiamy ich wzór!
Niebawem ukażą się na słupach
i w tablicach ogłoszeń.
L. Michalak – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie

Z
C

zas wakacji to okres
beztroskiej zabawy.
W świetlicach naszej
Gminy, oprócz zajęć
kreatywnych i sportowych,
podejmowane są również
ciekawe inicjatywy.
W Słoninie, młodzież
postanowiła wesprzeć radę
Sołecką i Sołtysa. Młodzi
chłopcy: Damian i Kamil
Cyran, Adam i Mariusz
Maliccy, Maciej Bąk, Paweł
Gasek, pomogli
w przygotowaniu opału na zimę.
Super! Brawo dla nich!
W Dobrowie, dzieci wraz
z Panią świetliczanką oraz
radnym, Panem Zdzisławem
Polkiem podjęli się super
zadania – sprzątanie wsi.
Za taką inicjatywę spotkała ich
nagroda- pieczone kiełbaski
i lody, ufundowane przez Panią
Grażynę Surdyk.
Gratulujemy tak wspaniałej
inicjatywy. Świetlica
w Dobrowie zyskała też nowe
dekoracje. Dziękujemy Panu
Józefowi Wilgosowi za
własnoręcznie wykonane
artykuły z wikliny.
L. Michalak- Dyrektor GOK
w Tychowie

ZAKŁADAMY

KLUB SENIORA
W GMINIE TYCHOWO

2 września 2019 r. rozpoczynamy
realizację projektu: Zakładamy Klub Seniora
w Gminie Tychowo. Zadanie zostało
sﬁnansowane w ramach programu:
„Społecznik na lata 2019-2021 – Program
Marszałkowski”.
Jego realizacja potrwa do 8 listopada 2019 r.
Projekt jest skierowany do mieszkańców
Gminy Tychowo w wieku 60+.
Jego zadaniem jest organizacja czasu
wolnego mieszkańców. Zakłada on cykl
zajęć z gotowania, zajęcia z nordic walking,
pogadanki dla seniorów z zakresu zdrowia

oraz bezpieczeństwa oraz wspólne
przygotowanie Dnia Seniora.
Realizatorzy projektu to grupa nieformalna
w składzie: Lucyna Michalak, Alicja
Jączkowska, Jerzy Boczkowski.
Wniosek mógł zostać zrealizowany dzięki
wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Razem
w Tychowie.
Osoby zainteresowane udziałem
w przedsięwzięciu prosimy o kontakt :
sekretariat GOK, tel. 94 314 68 94,
gok.tychowo@wp.pl
Autor i koordynator projektu:
Lucyna Michalak
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ZDROWO AKTYWN E
W POBĄDZU

W

świetlicy
w Pobądzu od lipca
realizowany jest
projekt: Zdrowo i aktywnie
w Pobądzu. Jest on
doﬁnansowany w ramach
programu: „Społecznik na
lata 2019-2021 – Program
Marszałkowski”.
W Pobądzu realizowane są
zadania: 19 lipca odbyło się
spotkanie z panią dietetyk,
która opowiedziała o zasadach
zdrowego odżywiania,
zaplanowano cykl spotkań
wolontariuszek: Agnieszki
Tomczyk, Agnieszki
Mielnickiej, Marty Tomczyk
oraz Etiry dla mieszkańców
w celu wspólnego
przyrządzania zdrowych
potraw np.: pieczenie chleba
bez mąki, sporządzanie
dietetycznego masełka, koktajli
owocowych.
Starsze mieszkanki opowiedzą
o tym jak dawniej przyrządzało
się posiłki, podadzą przepisy
na zdrowe dania.
12 lipca odbył się zbiór ziół,
z których po wysuszeniu,
mieszkanki przygotowały
pyszne herbatki.
5 sierpnia odbyła się ich
degustacja połączona
z wypiekami zdrowych,

dietetycznych ciasteczek.
Finałem spotkań kulinarnych
będzie napisana przez
uczestników spotkań broszurka
dostępna w świetlicy wiejskiej
i Bibliotece Gminnej pt:
Pobądzkie przepisy kulinarne
Organizowane są ponadto
cykliczne zajęcia ruchowe
w świetlicy: są to ćwiczenia
gimnastyczne dla dorosłych
i dzieci, prowadzone przez
wolontariuszkę z PobądzaAnnę Malcherek.
Finałem będzie piknik wiejski,
na którym będą przygotowane
przez dużych i małych
mieszkańców, wspólnie,
wszystkie zdrowe potrawy
przygotowane wg przepisów
z broszurki.
W czasie pikniku rozegrane
będą konkurencje sportowe dla
starszych i młodszych
mieszkańców.
W ramach projektu zakupiono:
naczynia i urządzenia do
przyrządzania żywności, piłki
i maty do ćwiczeń
gimnastycznych oraz skakanki.
Realizatorzy projektu to
grupa nieformalna w składzie:
Agnieszka Tomczyk, Marta
Tomczyk, Agnieszka
Mielnicka.

„R

Autorem i koordynatorem projektu jest Lucyna Michalak –
Dyrektor GOK w Tychowie.

,
” Uroczyste odsłonięcie murala w Tychowie i podsumowanie projektu!

18 sierpnia 2019 r. na placu
przed muralem na ulicy
Szczecineckiej w Tychowie miało
miejsce uroczyste podsumowanie
projektu pn. Rewitalizacja historią
malowana, sposobem na
aktywność społeczną” z udziałem
mieszkańców rewitalizowanej
strefy, mieszkańców Tychowa
i nie tylko, realizatorów projektu
tj. Stowarzyszenia „Tychowska
Akademia Filantropii”,
zaproszonych gości a także
przedstawicieli Koszalińskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. Przy muzyce zespołu
rockowego INDIGO z Tychowa
i przysmakach serwowanych przez
KGW „Babeczki” z Dobrowa
mieszkańcy świętowali odsłonięcie
murala świetnie się przy tym
bawiąc.
Podsumowanie wypadło bardzo
okazale, gdyż pomimo niepewnej

pogody, przy Szczecineckiej
zjawiło się tego dnia bardzo wiele
osób.
Liderka projeku - Pani Beata
Maziarska podziękowała
wszystkim sponsorom za pomoc
przy realizacji projektu tj.: Panu
Mirosławowi Adamczykowi i jego
ﬁrmie budowlanej, Państwu
Barbarze i Zygmuntowi Ziomek,
Składom Budowlanym Klein
z Koszalina, Hurtowni Budowlanej
„Szczęsny” z Połczyna Zdroju
oraz Panu Jerzemu Wicikowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Tychowo. Podziękowania również
dla OSP Tychowo, dla zespołu
„Indigo”, KGW „Babeczki” i dla
ﬁrmy Blinex.
Przypomnijmy: pozyskana
kwota na rewitalizację ulicy
Szczecineckiej w Tychowie to
ok. 21 500 zł.
Projekt współﬁnansowany był

przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020.
Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane dzięki staraniom
członków społeczności lokalnej,
którą to zachęciła do pomysłu,
działania i pracy Radna Rady
Miejskiej-Sylwia Walkusz, która
wspierała uczestników projektu
na każdym etapie prac
projektowych.
Swoją obecnością podczas
wydarzenia zaszczycił
Mieszkańców Poseł na Sejm RP
Pan Stefan Strzałkowski, który
przekazał bardzo ważną
informację dotyczącą remontu
drogi na ul. Szczecineckiej, która
to będzie dopełnieniem
rewitalizacji tego też obszaru.
Remont drogi ujęty zostanie
w planie remontów dróg powiatu
białogardzkiego na kolejny rok
a to dzięki ścisłej współpracy
Pana Posła Stefana
Strzałkowskiego, Starostów
Powiatu Białogardzkiego Piotra
Pakuszto i Sebastiana Balcerzaka
a także Radnej Miejskiej Sylwii
Walkusz.
Na koniec Prezes
Stowarzyszenia ”Tychowska

Akademia Filantropii” Pan
Michał Walkusz zapewnił
uczestników, że będą czynione
dalsze starania w kierunku
kontynuacji rewitalizacji ul.
Szczecineckiej i utworzenia
w efekcie ścieżki historycznej
dawnego Tychowa, złożonej
z murali. Więc trzymajcie
Państwo kciuki!

Wniosek mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu
Stowarzyszenia Rozwoju Razem w Tychowie.

ŚWIETLICA
DZIENNEGO WSPARCIA
W okresie od 15.09 do 15.12. 2019 r.
Stowarzyszenie Amicus w Tychowie rozpoczyna realizację
zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
Zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej im.
A.Mickiewicza w Tychowie przez 2 dni tygodnia od godziny
8.30-11.30. Zapraszamy na zajęcia dorosłe osoby
niepełnosprawne z terenu gminy Tychowo.
Dojazd do Tychowa w ramach dowozu uczniów do placówek
oświatowych z terenu gminy Tychowo.
Zajęcia ﬁnansowane przez Gminę Tychowo i Stowarzyszenie
Amicus w ramach realizacji zadania publicznego - „Działanie
na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Dni zajęć zostaną ustalone po rozpoczęciu roku szkolnego,
po ustaleniu graﬁku dowozów uczniów do Tychowa.
Kontakt telefoniczny:780081878 lub 943115254 (Zoﬁa
Jarzębska).
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Kącik literacki
Jak mam żyć
nie mów
nie stawiaj zasad
regulaminu
barier
ograniczasz moje serce odejdź
wynoś się
zabieraj manatki z mojej głowy
***
Złap za rękę
i pokaż mi niebo
ja tu samotnie liczę gwiazdy
w głuchą noc
nasłuchuję noc
nasłuchuję Twego głosu
***
Nieprzytomna nadzieja znów łudzi mnie
szepcze zawistnie staraj się staraj
nie wspomni o tym że cierpienie
czai się za rogiem
***
Nieprzytomnie
zbudziło mnie cicho
wykrzyczał odchodzę
wrócę
gdy wyśnisz mnie do końca
Lucyna Król

Z okazji
rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020
życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą,
odkrywaniem nauki oraz rozwojem własnych zainteresowań.
Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości i wielu przyjaźni.
Nauczycielom i Wychowawcom życzymy wielu sukcesów pedagogicznych,
które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, a także
radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy.

Składam serdeczne podziękowania
Sołtysowi Słonina
za ufundowanie i wykonanie ławek
przy drodze tzw. „lipowej” w Słoninie.
Danuta Ponikwia

Szanowni Rodzice, Wam natomiast życzymy wytrwałości
w mobilizowaniu i wspieraniu swoich dzieci
oraz wiele radości z ich osiągnięć.
Paweł Kowalski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Falana
Burmistrz Tychowa

UWAGA RODZICE!
Przypominamy o corocznym obowiązku aktualizacji dokumentów dzieci dowożonych
przez Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie do Zespołu
Szkół Specjalnych w Białogardzie oraz do Ośrodka „NOREW” w Karlinie w roku
szkolnym 2019/2020.
W tym celu należy złożyć podanie o objęcie dziecka dowozem oraz dołączyć aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do danej
placówki. W/w dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim - pokój
nr 8. Więcej informacji pod numerem 94 3160281.
Kierownik GOSiGK

BURMISTRZ TYCHOWA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Tychowo:
1.działka nr 555/17, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo o powierzchni
0,2434 ha, KW nr KO1B/00051305/5, cena wywoławcza miesięcznego
czynszu dzierżawy: 800,00 zł netto + VAT,
2.działka nr 555/18, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo o powierzchni
0,4396 ha, KW nr KO1B/00051305/5, cena wywoławcza miesięcznego
czynszu dzierżawy: 800,00 zł netto + VAT.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie.

UWAGA !
Informujemy mieszkańców, że w dniach 04, 05, 11 i 12 września 2019 r.
ﬁrma odbierająca odpady przeprowadzi okresowe mycie pojemników na
odpady komunalne. Mycie pojemników
prowadzone będzie bezpośrednio po
odebraniu odpadów, zgodnie
z obowiązującym harmonogramem.
W związku z powyższym prosimy
o pozostawienie pojemników przed
posesjami do czasu ich umycia.

SUSZA 2019 R. – INFORMACJE
Burmistrz Tychowa, w związku
z wystąpieniem zjawiska suszy na
terenie Gminy Tychowo, w oparciu
o System Monitoringu Suszy
Rolniczej prowadzony przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
- PIB w Puławach, informuje, iż
rolnicy, których uprawy zostały
dotknięte w/w niekorzystnym
zjawiskiem atmosferycznym, mogą
składać wnioski o oszacowanie szkód
suszowych. W VIII okresie
raportowania obejmującym okres od
01 czerwca do 31 lipca, susza
dotknęła następujące gatunki roślin
uprawnych: uprawiane na glebach
kat. I - bardzo lekkiej, silnie podatnej
na suszę: piasek luźny, piasek luźny
pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek
słabo gliniasty pylasty: zboża ozime
i jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę,
ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa
gruntowe, krzewy i drzewa owocowe,
truskawki, rośliny strączkowe;
uprawiane na glebach kat.II lekkiej, podatnej na suszę: piasek
gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki
pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek
gliniasty mocny pylasty: zboża jare,
kukurydza na ziarno i kiszonkę, tytoń,
warzywa gruntowe, krzewy owocowe,
truskawki, rośliny strączkowe;

Podziękowania

„... i nowa bije już godzina, nowy rok szkolny się zaczyna.
Już czeka szkoła i koledzy i w książkach nowy zasób wiedzy.” Jan Brzechwa

uprawiane na glebach kat. III średniej, mało podatnej na suszę: glina
lekka, glina lekka pylasta, pył
gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty:
- krzewy owocowe.
Informujemy, iż mapa kategorii
glebowych znajduje się pod adresem:
www.susza.iung.pulawy.pl/mapakategorii/ Szczegółowe inf. na temat
szacowania szkód suszowych wraz
z wnioskiem o szacowanie znajdują się
na stronie: www.szczecin.uw.gov.pl/…
Do wniosku producent rolny jest
zobowiązany dołączyć kserokopię
aktualnego wniosku o płatności
bezpośrednie. Podstawą do
rozpoczęcia szacowania strat
w uprawach rolnych przez Komisję
jest potwierdzone przez IUNG
zagrożenie wystąpienia suszy
w poszczególnych kategoriach
glebowych. W związku
z powyższym na razie szkody będą
szacowane przez Komisję tylko na
wyżej wymienionych uprawach.
Ustalenia wysokości szkody dokonuje
komisja w terminie do dwóch
miesięcy od dnia zgłoszenia przez
producenta rolnego wystąpienia tych
szkód, nie później jednak niż do czasu
zbioru plonu głównego danej uprawy
albo jej likwidacji.

OGŁOSZENIE

1
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo oraz
w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo
wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na
środowisko, które odbędzie się od 5 września 2019 r. do 4
października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, pokój nr
17 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna odbędzie się 24 września 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka
17, 78-220 Tychowo, w sali konferencyjnej, o godz. 15 00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art.
39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na
środowisko skutków ustaleń zmiany planu, może wnieść
uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu i/lub prognozy
oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do
Burmistrza Tychowa, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19 października 2019 r.
Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy
oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie
pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym.
Uwaga powinna zawierać także oświadczenie
wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych na potrzeby procedury
sporządzania planu, stosownie do przepisów ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Burmistrz Tychowa

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom oraz
mieszkańcom miejscowości Słonino za udział oraz pomoc
w organizacji Festynu Wakacyjnego. Dziękuję również za upieczone
ciasta oraz inne potrawy. Podziękowania kieruję do:
Pani Justyny Komornickiej
Pani Jadwigi Nowackiej
Pani Jolanty Krowickiej
Pani Jadwigi Sikorskiej
Pani Danuty Ponikwia
Pana Krzysztofa Baranowskiego
Pana Sławomira Derleckiego
Pana Krzysztofa Ponikwia
Pani Zuzanny Kulin
Pani Agnieszki Wrzesińskiej
Pani Danuty Kaweckiej
Pani Grażyny Kotus
Pana Henryka Dmocha
Pana Andrzeja Dmocha
Pana Henryka Indyckiego
Pana Grzegorza Boczka
Pana Andrzeja Smolarskiego
Pana Jarosława Boczka
Państwa Barbary i Henryka Malickich
Państwa Aleksandry i Rafała Kiełbus
Pana Leopolda Budniewskiego z dziećmi
Pana Andrzeja Wrzesińskiego
Państwa Norberta i Pauliny Szymczak
oraz do wszystkich tych, którzy pomogli w organizacji festynu :)
Sołtys Grzegorz Sikorski z Radą Sołecką

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

się tam ostrzeżenia
hydrologiczne, informacje
drogowe, stany wód
i informacje ogólne.
Komunikaty i ostrzeżenia
w aplikacji RSO są na
bieżąco aktualizowane.
Przypominamy, że aplikację
RSO można ściągnąć na
telefon. Szczegółowe
informacje na temat
aplikacji RSO znaleźć
można na stronie
tychowo.pl w dziale „Dla
mieszkańca”.
Jednocześnie informujemy,
że od grudnia 2018 r.
funkcjonuje system Alert
RCB. Szczegóły na stronie:
rcb.gov.plna
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