
TYCHOWSKIE WIESCI
miesięcznik gminy Tychowo 1 (160)ISSN 1734-1418 ���������� ��������� 28  stycznia 2020 r.

O��������� -  ���. 8����� � ������ T������  - ���.  4 - 5

www.tychowo.pl

Z ����� GOK � T������� -  ���. 6

28 Finał WOŚP w Tychowie
z rekordową kwotą 61 645,52 zł!

o była prawdziwa letnia zadyma Tw środku zimy!! 
W tym roku 28 Finał WOŚP 

rozpoczęliśmy już 11 stycznia 
Noworocznym Halowym Turniejem 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Tychowa. Rozgrywki odbyły się w hali 
sportowej tychowskiej Szkoły 
Podstawowej. Od godziny 11.00, po 
uroczystym rozpoczęciu i powitaniu 
zawodników przez burmistrza Roberta 
Falanę oraz zastępcę burmistrza Jacka 
Rudzińskiego, 9 drużyn rozpoczęło 
zmagania.
Puchar Burmistrza Tychowa 
wywalczyły „Białe Koty” z Tychowa. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny: „Trend 
Meble”, „Kamyczki Warnino”, 
Szczawie Królewskie”, „Huragan 
Żytelkowo”, „Nord Team”. 
Udział wzięły również drużyny: 
„Pizzeria Pinokio” z Połczyna Zdroju, 
„Wybrzeże Klatki Schodowej” oraz 
„Siarka Sadkowo”.
Pieczę nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek sprawowali sędziowie: Jacek 
Kosmalski i Zbigniew Furman.
W tym dniu graliśmy razem z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Obecni 
na turnieju mieli okazję zasilić konto 
Fundacji WOŚP wrzucając darowizny 
do Stacjonarnej Puszki Sztabowej 
WOŚP. Również wpisowe drużyn 
zasiliło konto fundacji. Opiekunem SPS 
WOŚP była Ilona Jeremicz.
Organizatorem wydarzenia był Gminny 

Ośrodek Spotu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie. 
Dziękujemy kierownik Żanecie 
Zienkiewicz - Osieckiej oraz Robertowi 
Radziukowi - specj. ds. sportu za 
wspaniałe zorganizowanie turnieju.  
Dziękujemy wolontariuszom: Joannie 
Zimnickiej za organizację stoiska 
z pysznymi ciastami, Jadwidze Rosiak, 
Marcie Kubiczek, Karolinie Sypek, 
Aldonie Glugli oraz Ilonie Jeremicz za 
pomoc w organizacji turnieju.
   Kolejne Sztabowe Puszki Stacjonarne 
postawione były: w Urzędzie Miejskim 
w Tychowie – jej opiekunem była 
Agnieszka Chojniak oraz w „Galeryjce 
Smakiem Malowanej” w Tychowie – 
opiekunem była Aleksandra Gabrysiak. 
Łączna kwota zebrana w tych puszkach 
to 887,65 zł. Dziękujemy!

 niedzielę, 12 stycznia 65 WWolontariuszy wraz 
z rodzicami i opiekunami ze 

Szkoły Podstawowej w Tychowie 
i Szkoły Podstawowej w Dobrowie 
kwestowało w mieście oraz 
miejscowościach naszej gminy. 
Nasi wspaniali Wolontariusze uzbierali 
łącznie blisko 21 000 zł.
   Od godziny 15.00 w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie rozpoczął się 
28 Finał WOŚP. 
Imprezę poprowadziła Edyta Michalak.
Finał rozpoczęliśmy oglądając film od 
Jurka Owsiaka dedykowany 

mieszkańcom gminy Tychowo, po czym 
burmistrz Robert Falana uroczyście 
powitał wszystkich zebranych i życzył 
udanych licytacji.
Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury 
zaprezentowały się zespoły i wokaliści 
GOK: Indigo, Hałas, Chaos, Mirage 
i Aplauz a także uczniowie z Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie 
i Alicja Łukjaniec. Na zakończenie 
wystąpił Kris Talisman.
Bardzo Wam dziękujemy!

 trakcie 28 Finału WOŚP Ww Tychowie odbyły się trzy 
odsłony „licytacji” 

prowadzone przez zastępcę burmistrza 
Jacka Rudzińskiego oraz radnego Piotra 
Rakowskiego. Licytowano gadżety 
przekazane przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy oraz fanty 
i przedmioty przekazane przez lokalnych 
przedsiębiorców oraz ludzi dobrej woli 
o wielkich sercach. Za wszystkie 
ofiarowane dobra bardzo dziękujemy.
   Podczas tegorocznego finału mieliśmy 
również wyjątkową „licytację”. 
Otrzymaliśmy od Fundacji WOŚP 
limitowane Złote Serduszko z nr 96. 
Tą niesamowitą aukcję rozpoczęliśmy 

od kwoty 8.000 zł. Z wielkimi emocjami 
obserwowaliśmy walkę trzech osób. 
Złote serduszko WOŚP z nr 96 trafiło do 
rąk Agnieszki i Wojciecha Piaseckich 
z Białogardu. Konto Fundacji WOŚP 
zasiliła kwota 12500 zł! Zwycięzców 
nagrodzono ogromnymi brawami 
i wyrazami uznania za tak hojne serce. 
Dziękujemy!
    Jedną z niespodzianek tegorocznego 
Finału WOŚP w Tychowie były gadżety 
ze świata skoków narciarskich. 
Otrzymaliśmy cztery zestawy od Piotra 
Żyły Fanklub! Jeden z nich na aukcji 
internetowej został "zlicytowany" za 
kwotę 3850 zł.
Bardzo dziękujemy Bartłomiejowi 
z Piotr Żyła Fanklub za ofiarowane nam 
gadżety, dziękujemy także gorąco fanom 
naszych skoczków narciarskich za 
okazane serce.
Niespodzianką była również "licytacja" 
koszulki z płytą zespołu prowadzona 
przez Krisa Talismana. 
Zainteresowaniem cieszył się kiermasz 
ciast i rzeczy różnych prowadzony przez 
naszych wolontariuszy. Za ciasta 
ofiarowane przez darczyńców, które były 
dostępne podczas finału oraz 

Zwycięzca „licytacji” Złotego serduszka WOŚP z nr 96,
drugi od lewej - Wojciech Piasecki

Nagrodę w konkursie „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje...”
 dla Szkoły Podstawowej w Dobrowie odbiera Katarzyna Jabłońska

Nagrodę w konkursie  „Najpiękniejsze świąteczne 
iluminacje...”odbiera Mariusz Dyguda z Tychowa  

Noworocznego Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Tychowa 
zebrano kwotę 3792,55 zł.
   W trakcie koncertu można było 
dokonywać wpłat darowizn poprzez 
terminal, nad którym pieczę sprawował 
burmistrz Falana. Ta forma płatności 
cieszyła się popularnością – kwota 
darowizn wpłaconych poprzez terminal 
wyniosła 9420 zł.
Dziękujemy wszystkim za ogromne 
zaangażowanie i przekazane darowizny, 
to dzięki Wam w Tychowie zagraliśmy 
naprawdę głośno!
   Podczas finału burmistrz Robert 
Falana wręczył nagrody i dyplomy 
zwycięzcom konkursu na 
„Najpiękniejsze świąteczne iluminacje 
na terenie Gminy Tychowo 
w 2019/2020 roku”. W kategorii 
najładniej udekorowane obejście 
przydomowe I m-ce otrzymał Mariusz 
Dyguda z Tychowa. W kategorii 
najładniej udekorowana placówka 
oświatowo kulturalna I miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa w Dobrowie. 
Gratulujemy!
Na zakończenie finału, tuż przed 
ogłoszeniem wyników, na scenie 
wystąpił gościnnie Kris Talisman.

ardzo dziękujemy wszystkim BWolontariuszom, ich 
Opiekunom, komisji 

przeliczającej pieniądze: Renacie 
Chwała, Jarosławowi Chwała, Monice 
Kurek, Ewie Łukjaniec, Renacie 
Chwała; nauczycielom pracującym 
z wolontariuszami: SP Tychowo 
Donacie Kłosowskiej – Babińskiej 
i Annie Janickiej- Głusek,  SP Dobrowo  
Katarzynie Jabłońskiej;  Lucynie 
Michalak – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tychowie: Marcie Pawlak, Agnieszce 
Węglarskiej, Magdalenie Czarnata, 
Małgorzacie Majcher i Maciejowi 
Rutkowskiemu; pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Tychowie: Izabeli 
Wesołowskiej i Angelice Frankowskiej; 

cd. na str 2



2 WIESCITYCHOWSKIE

28 Finał WOŚP w Tychowie cd. ze str. 1

druhom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tychowie oraz 
funkcjonariuszom Policji 
w Tychowie za czuwanie nad 
naszym bezpieczeństwem, 
dziękujemy wszystkim, którzy 
pracowali przy przygotowaniu 
i prowadzeniu Finału.
   Serdecznie dziękujemy 
darczyńcom, bez których 
licytacje nie mogłyby się odbyć 
– jest ich bardzo, bardzo wielu. 
Cieszy nas ogromnie Państwa 
hojność i wielkie serce. 
To dzięki Wam możemy cieszyć 
się zebraną rekordową kwotą.

    W Gminie Tychowo podczas 
28 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zebraliśmy: 
61 645,52 zł oraz 111,67 euro, 
6 rubli, 162 korony czeskie 
i 5,39 funtów. Tą kwotę już 
przekazaliśmy do mBanku na 
konto Fundacji WOŚP.
Do zobaczenia za rok!

Renata Bosak-Szewczyk
szef sztabu w Tychowie #5504
zdjęcia: Angelika Frankowska, 

R. Bosak-Szewczyk

Więcej zdjęć na www.tychowo.pl 

Uczestnicy Noworocznego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza TychowaKomisja w składzie, od lewej: Renata Chwała, Monika Kurek, Jarosław Chwała,
pomocnik komisji Filip, Renata Chwała i Ewa Łukjaniec.  

Ceny biletów: normalny 19 zł, ulgowy 17 zł, rodzinny 17 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 15 zł za każde dziecko.

Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem.

Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl  w zakładce KINO.
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Z  życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 

„Bóg się rodzi...”

   Przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie 0 c- 
Sówki spotkały się w gabinecie 
stomatologicznym z panią 
dentystką Joanną Maj. 
Dla niektórych spotkanie to było 
ogromnym przeżyciem oraz 
pierwszą w życiu wizytą 
u dentysty. Pani Joanna 
opowiedziała nam o swojej pracy, 
pokazała różne narzędzia 
i urządzenia potrzebne do 
leczenia zębów, przypomniała 
o zasadach dbania o higienę jamy 
ustnej, a także maluchy ćwiczyły 
prawidłową technikę mycia 

    20 grudnia uczniowie naszej 
szkoły mieli możliwość przeżyć 
JASEŁKA zatytułowane  „Bóg 
się rodzi” przygotowane przez 
Panią Dorotę Durys oraz Panią 
Lucynę Gołdyn. Uczniowie klas 
piątych w specjalnie 
przygotowanych kostiumach oraz 
w scenografii nawiązującej do 
Betlejem przedstawili sceny 
narodzin Jezusa Chrystusa. 
Była Święta Rodzina, Mikołaj, 
Aniołowie, Pasterze, Trzej 
Królowie, Król Herod, Śmierć 
i dzieci. 

Inscenizacja przeplatana była 
pięknymi kolędami, które przez 
grupę wokalno-instrumentalną 
były zagrane i zaśpiewane. 
Jasełka w wykonaniu młodych 
artystów wprowadziły 
wszystkich w świąteczny nastrój 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Po zakończeniu spektaklu głos 
zabrała Pani Katarzyna 
Kalbarczyk Dyrektor Naszej 
Szkoły, która podziękowała 
uczniom za występ oraz złożyła 
wszystkim Świąteczne życzenia.

Dorota Durys

Sówki w gabinecie stomatologicznym 
zębów. Dzieci mogły usiąść na 
fotelu dentystycznym, by 
osobiście przekonać się jak 
działają wszystkie urządzenia. 
Spotkanie sprzyjało opanowaniu 
lęku dzieci przed wizytami 
u stomatologa i zachęceniem do 
systematycznego kontrolowania 
zębów.Dodatkowo pani 
dentystka dla wszystkich 
dzielnych pacjentów 
przygotowała upominek. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
pani Joannie oraz pani Karolinie 
za poświęcony nam czas oraz 
niezwykle miłe spotkanie.  

 D.G.

W SKRÓCIE
STREFA CISZY – SALA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 
– REGULACJA EMOCJI DZIECKA

  Od drugiego semestru w naszej 
szkole wprowadzamy zajęcia 
terapeutyczne dla uczniów, którzy 
potrzebują takiego wsparcia 
i przestrzeni.
Zajęcia prowadzone będą podczas 
długich przerw w przygotowanym 
do tego gabinecie przez pedagoga 
szkolnego – p. Monikę Falanę.
Elementy treningu „Uważność 
i spokój żabki” prowadzone będą 
przez p. dyrektor – Katarzynę 
Kalbarczyk podczas lekcji muzyki 
w wybranych klasach.

Podczas tych zajęć uczniowie 
będą mogli się zrelaksować, 
trenować swoją uważność, 
uczyć się kontrolować emocje 
i włączać się w historyjki, gry 
i zabawy.
Podczas tych zajęć realizowane 
będą treningi relaksacyjne: 
Jacobsona i Schultza oraz 
elementy treningu „Moja 
Supermoc – uważność i spokój 
żabki” i dla starszych „Daj 
przestrzeń ….i bądź blisko”, 
muzyka relaksacyjna.

Monika Falana 
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Uczennica klasy VI c Szkoły 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie - 
Marysia Galińska 
zdobyła wyróżnienie w XIII 
Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym "Prawa Dziecka" 
oraz wyróżnienie 
w III  Wojewódzkim  Konkursie  
Plastycznym „PRAWA  
DZIECKA  OCZAMI  
DZIECI”. Gratulujemy!

   Nasza szkoła włączyła się 
w akcję Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Razem na Święta”. 
Placówka podjęła wiele działań 
związanych z przedświątecznym 
wolontariatem. 
We współpracy z GOPS 
zbieraliśmy środki czystości oraz 
żywność długoterminową dla 
osób starszych i potrzebujących 
z Gminy Tychowo, w ramach
akcji "Paczka Bożonarodzeniowa". 
Wolontariat objął także działania 
na rzecz Białogardzkiego 
Schroniska w Klępinie 

,,SOS dla bezdomnych zwierząt”. 
Dzieci zbierały karmę, koce, 
zabawki dla zwierząt. 
Do akcji włączyła się cała 
społeczność szkolna. 
Nasi uczniowie oraz pracownicy 
szkolni wykazali się dużą 
wrażliwością i empatią na 
potrzeby innych - ofiarowali 
siebie komuś, kto znajduje się 
w trudnej sytuacji.
W taki sposób byliśmy RAZEM 
NA ŚWIĘTA.

K. Kowalska

   Andrzejki to stara, polska 
tradycja –  wróżenie, 
przewidywanie przyszłości 
zawsze ciekawiło ludzi. 
Listopadowe, długie wieczory 
na pewno sprzyjają atmosferze 
tajemniczości, ale i chęci do 
dobrej zabawy, która poprawi 
humory w czasie jesiennej 
pluchy.  I na taką – Andrzejkową 
Dyskotekę, pełną magii, wróżb, 
a przede wszystkim świetnej 
zabawy –  czekali Uczniowie 
naszej szkoły. W czwartek (30 
listopada) Samorząd Uczniowski 
przypomniał najpopularniejsze 
wróżby – na kilku stoiskach 
można było sprawdzić swoją 
przyszłość – było wróżenie 
z serc, losowanie swojego 

przyszłego zawodu, itp.  
Wróżeniu towarzyszyła 
oczywiście zabawa przy 
muzyce – o to zadbali 
nieocenieni Chłopcy 
z nagłośnienia. Przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego 
Nikola Rojewska urozmaiciła 
również zabawę, prowadząc 
różnego rodzaju konkurencje 
sprawnościowe oraz karaoke.
Muzyka wprowadziła 
biorących udział w imprezie 
w odpowiedni nastrój, dzięki 
czemu wszyscy świetnie się 
bawili. Mimo zmęczenia 
zabawą, uczniowie zakończyli 
dyskotekę w doskonałych 
humorach. 

Opiekun SU K. Kowalska 
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   Rok 2019 już za nami. 
Czas na jego podsumowanie. 
Styczniowym Turniejem Siłacza 
w Białogardzie rozpocząłem 
sezon sportowy 2019. 
W marcu na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski w trójboju 
siłowymn- Zalesie zdobyłem 
3 ZŁOTE medale. 

  Kwiecień to Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski MASTERS 
w podnoszeniu ciężarów-
Kwidzyn i ZŁOTY medal. 
   W czerwcu na Mistrzostwach 
Europy MASTERS 
w podnoszeniu ciężarów - 
Rovaniemi SREBRNY medal. 

  Wrzesień to Puchar Bałtyku 
w Koszalinie i 2 miejsce. 
Nove Zamky na Słowacji to 
Mistrzostwa Świata 
w trójboju siłowym 
i 2 SREBRNE medale. 
   I na koniec 2 ZŁOTE medale 
na Mistrzostwach Europy  
w Pabianicach. 
   W 2019 r. zdobyłem 9 medali 
w tym 6 złotych i 3 srebrne, 
co daje łącznie 75 medali. 
Udział w tych zawodach był 
możliwy dzięki sponsorom.  
Chcę im wszystkim serdecznie 
podziękować. 
Nie będę ich wymieniał, bo nie 
pytałem o zgodę czy mogę użyć 
nazwy firmy czy nazwiska. 
  Mamy już 2020 r. i czas na 
kolejne starty. Czy znajdą się 
sponsorzy to czas pokaże.

Zbigniew Cabaj

    Z ogromną przyjemnością 
informujemy, że realizacja 
drugiego etapu gazyfikacji 
Tychowa jest już pewna.
Mieszkańcy Tychowa złożyli 
odpowiednią liczbę wniosków 
oraz podpisali umowy 
przyłączeniowe, aby Polska 
Spółka Gazownictwa mogła 
realizować przedsięwzięcie 
w szerszym zakresie.
Przypomnijmy:
Sieć gazowa w I etapie 
inwestycji realizowana będzie na 
odcinku od Tychowskiej Strefy 
inwestycyjnej przy ul. Strefowej, 
gdzie zlokalizowana będzie 
stacja regazyfikacji LNG, przez 
ulicę Białogardzką, Dworcową 
i Wolności do budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury.
   W II etapie inwestycji nastąpi 
rozwój sieci gazowej od 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
dalej idąc ul. Wolności do ulic: 
Bobolickiej, Leśnej, Topolowej,
Jaśminowej, Klonowej, 
Akacjowej, Brzozowej, Lipowej 
i Bukowej.
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    Informujemy, że istnieje 
możliwość przyłączenia do sieci 
gazowej obiektów 
zlokalizowanych przy trasie 
gazociągu I i II etapu inwestycji 
tj. domów jednorodzinnych, 
wielorodzinnych a także 
obiektów handlowo - usługowych 
i produkcyjnych.
Osoby zainteresowane 
przyłączeniem do sieci, które 
jeszcze nie złożyły wniosku 
o wydanie warunków 
przyłączeniowych, zachęcamy do 
ich składania w Oddziale Zakładu 

Gazowniczego w Koszalinie, 
ul. Połczyńska 55/57.
   W punkcie informacyjnym 
przy Urzędzie Miejskim 
w Tychowie mieszkańcy 
otrzymają niezbędne informacje 
dotyczące procesu podłączenia do 
sieci gazowej oraz pomoc przy 
wypełnieniu wniosku.
Po wybudowaniu sieci gazowej 
przewidzianej dla II etapu 
inwestycji, będzie istniała 
możliwość dalszej jej rozbudowy 
pod warunkiem spełnienia 
technicznych i ekonomicznych 
warunków przyłączenia.

GAZYFIKACJA TYCHOWA
I i II ETAP 
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FERIE w gminie Tychowo
SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCHOWIE 
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ZAPISY NA ZAJĘCIA: KREATYWNE I BUDOWLE Z PLASTELINY DO 31 STYCZNIA 2020 r.

ZAPISY I WPŁATA 10 ZŁ NA WYJAZD DO PODBORSKA DO 31 STYCZNIA 2020 r.

W SEKRETARIACIE GOK W TYCHOWIE. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie, ul. Wolności 7   78-220 Tychowo tel. 94 314 68 94
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Świetlica w Dobrowie

Świetlica w Sadkowie

Świetlica w Smęcinie

Świetlica w Bukówku

   Wyniki konkursu pt. 
„Dekoracje świąteczno – 
zimowe”  zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Tychowie dla świetlic Gminy 
Tychowo.
I miejsce – 
świetlica w Sadkowie, 
świetlica w Pobądzu, 
świetlica w Dobrowie.
II miejsce – 
świetlica w Trzebiszynie, 
świetlica w Borzysławiu, 
świetlica w Kowalkach.
III miejsce – 
świetlica w Bukówku, 
świetlica w Kikowie, 
świetlica Słoninie, 
świetlica w Smęcinie, 
świetlica w Tychowie.
    Gratulujemy i dziękujemy za 
włożony trud i pracę w 
przygotowanie tak pięknych 
dekoracji.

A. Węglarska – promocja 
i reklama GOK Tychowo

Świetlica w Kikowie

Świetlica w Dobrowie Świetlica w Sadkowie

Świetlica w SmęcinieŚwietlica w BukówkuŚwietlica w Pobądzu

   Wyniki konkursu pt. 
„Dekoracje świąteczno – 
zimowe”  zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Tychowie dla świetlic Gminy 
Tychowo.
I miejsce – 
świetlica w Sadkowie, 
świetlica w Pobądzu, 
świetlica w Dobrowie
II miejsce – 
świetlica w Trzebiszynie, 
świetlica w Borzysławiu, 
świetlica w Kowalkach
III miejsce – 
świetlica w Bukówku, 
świetlica w Kikowie, 
świetlica Słoninie, 
świetlica w Smęcinie, 
świetlica w Tychowie.
    Gratulujemy i dziękujemy za 
włożony trud i pracę w 
przygotowanie tak pięknych 
dekoracji.

A. Węglarska – promocja 
i reklama GOK Tychowo

Świetlica w Smęcinie
Świetlica w Smęcinie

Świetlica w Sadkowie

Świetlica w SmęcinieŚwietlica w BukówkuŚwietlica w Pobądzu

   Wyniki konkursu pt. 
„Dekoracje świąteczno – 
zimowe”  zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Tychowie dla świetlic Gminy 
Tychowo.
I miejsce – 
świetlica w Sadkowie, 
świetlica w Pobądzu, 
świetlica w Dobrowie
II miejsce – 
świetlica w Trzebiszynie, 
świetlica w Borzysławiu, 
świetlica w Kowalkach

Świetlica w Kowalkach

III miejsce – 
świetlica w Bukówku, 
świetlica w Kikowie, 
świetlica Słoninie, 
świetlica w Smęcinie, 
świetlica w Tychowie.
    Gratulujemy i dziękujemy za 
włożony trud i pracę w 
przygotowanie tak pięknych 
dekoracji.

A. Węglarska – promocja 
i reklama GOK Tychowo

Świetlica w Kowalkach

Świetlica w Dobrowie

Świetlica w SłoninieŚwietlica w Trzebiszynie

Świetlica w Kowalkach

Świetlica w Borzysławiu

Świetlica w Tychowie

Świetlica w Pobądzu

Świetlica w Pobądzu

Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka

BOHATERON

Z  życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 

„Bóg się rodzi...”

   Przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie 0 c- 
Sówki spotkały się w gabinecie 
stomatologicznym z panią 
dentystką Joanną Maj. Dla 
niektórych spotkanie to było 
ogromnym przeżyciem oraz 
pierwszą w życiu wizytą 
u dentysty.
Pani Joanna opowiedziała nam 
o swojej pracy, pokazała różne 
narzędzia i urządzenia potrzebne 
do leczenia zębów, przypomniała 
o zasadach dbania o higienę jamy 
ustnej, a także maluchy ćwiczyły 
prawidłową technikę mycia 
zębów. Dzieci mogły usiąść na 
fotelu dentystycznym, by 
osobiście przekonać się jak 
działają wszystkie urządzenia. 
Spotkanie sprzyjało opanowaniu 
lęku dzieci przed wizytami 

    20 grudnia uczniowie naszej 
szkoły mieli możliwość przeżyć 
JASEŁKA zatytułowane  „Bóg 
się rodzi” przygotowane przez 
Panią Dorotę Durys oraz Panią 
Lucynę Gołdyn. Uczniowie klas 
piątych w specjalnie 
przygotowanych kostiumach oraz 
w scenografii nawiązującej do 
Betlejem przedstawili sceny 
narodzin Jezusa Chrystusa. 
Była Święta Rodzina, Mikołaj, 
Aniołowie, Pasterze, Trzej 
Królowie, Król Herod, Śmierć 
i dzieci. 
Inscenizacja przeplatana była 
pięknymi kolędami, które przez 
grupę wokalno-instrumentalną 
były zagrane i zaśpiewane. 
Jasełka w wykonaniu młodych 
artystów wprowadziły 

wszystkich w świąteczny nastrój 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Po zakończeniu spektaklu głos 
zabrała Pani Katarzyna 

Kalbarczyk Dyrektor Naszej 
Szkoły, która podziękowała 
uczniom za występ oraz złożyła 
wszystkim Świąteczne życzenia.

Dorota Durys

w gabinecie stomatologicznym
Sówki 

u stomatologa i zachęceniem do 
systematycznego kontrolowania 
zębów.
Dodatkowo pani dentystka dla 
wszystkich dzielnych pacjentów 
przygotowała upominek. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
pani Joannie oraz pani Karolinie 
za poświęcony nam czas oraz 
niezwykle miłe spotkanie.
D.G.

Z  życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 

„Bóg się rodzi...”

   Przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie 0 c- 
Sówki spotkały się w gabinecie 
stomatologicznym z panią 
dentystką Joanną Maj. 
Dla niektórych spotkanie to było 
ogromnym przeżyciem oraz 
pierwszą w życiu wizytą 
u dentysty. Pani Joanna 
opowiedziała nam o swojej pracy, 
pokazała różne narzędzia 
i urządzenia potrzebne do 
leczenia zębów, przypomniała 
o zasadach dbania o higienę jamy 
ustnej, a także maluchy ćwiczyły 
prawidłową technikę mycia 

    20 grudnia uczniowie naszej 
szkoły mieli możliwość przeżyć 
JASEŁKA zatytułowane  „Bóg 
się rodzi” przygotowane przez 
Panią Dorotę Durys oraz Panią 
Lucynę Gołdyn. Uczniowie klas 
piątych w specjalnie 
przygotowanych kostiumach oraz 
w scenografii nawiązującej do 
Betlejem przedstawili sceny 
narodzin Jezusa Chrystusa. 
Była Święta Rodzina, Mikołaj, 
Aniołowie, Pasterze, Trzej 
Królowie, Król Herod, Śmierć 
i dzieci. 

Inscenizacja przeplatana była 
pięknymi kolędami, które przez 
grupę wokalno-instrumentalną 
były zagrane i zaśpiewane. 
Jasełka w wykonaniu młodych 
artystów wprowadziły 
wszystkich w świąteczny nastrój 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Po zakończeniu spektaklu głos 
zabrała Pani Katarzyna 
Kalbarczyk Dyrektor Naszej 
Szkoły, która podziękowała 
uczniom za występ oraz złożyła 
wszystkim Świąteczne życzenia.

Dorota Durys

Sówki w gabinecie stomatologicznym 
zębów. Dzieci mogły usiąść na 
fotelu dentystycznym, by 
osobiście przekonać się jak 
działają wszystkie urządzenia. 
Spotkanie sprzyjało opanowaniu 
lęku dzieci przed wizytami 
u stomatologa i zachęceniem do 
systematycznego kontrolowania 
zębów.Dodatkowo pani 
dentystka dla wszystkich 
dzielnych pacjentów 
przygotowała upominek. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
pani Joannie oraz pani Karolinie 
za poświęcony nam czas oraz 
niezwykle miłe spotkanie.  

 D.G.

W SKRÓCIE
STREFA CISZY – SALA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 
– REGULACJA EMOCJI DZIECKA

  Od drugiego semestru w naszej 
szkole wprowadzamy zajęcia 
terapeutyczne dla uczniów, którzy 
potrzebują takiego wsparcia 
i przestrzeni.
Zajęcia prowadzone będą podczas 
długich przerw w przygotowanym 
do tego gabinecie przez pedagoga 
szkolnego – p. Monikę Falanę.
Elementy treningu „Uważność 
i spokój żabki” prowadzone będą 
przez p. dyrektor – Katarzynę 
Kalbarczyk podczas lekcji muzyki 
w wybranych klasach.

Podczas tych zajęć uczniowie 
będą mogli się zrelaksować, 
trenować swoją uważność, 
uczyć się kontrolować emocje i 
włączać się w historyjki, gry i 
zabawy.
Podczas tych zajęć realizowane 
będą treningi relaksacyjne: 
Jacobsona i Schultza oraz 
elementy treningu „Moja 
Supermoc – uważność i spokój 
żabki” i dla starszych „Daj 
przestrzeń ….i bądź blisko”, 
muzyka relaksacyjna.

Monika Falana 
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Uczennica klasy VI c Szkoły 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie - 
Marysia Galińska 
zdobyła wyróżnienie w XIII 
Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym "Prawa Dziecka" 
oraz wyróżnienie 
w III  Wojewódzkim  Konkursie  
Plastycznym „PRAWA  
DZIECKA  OCZAMI  
DZIECI”. Gratulujemy!

   Nasza szkoła włączyła się 
w akcję Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Razem na Święta”. 
Placówka podjęła wiele działań 
związanych z przedświątecznym 
wolontariatem. 
We współpracy z GOPS 
zbieraliśmy środki czystości oraz 
żywność długoterminową dla 
osób starszych i potrzebujących 
z Gminy Tychowo, w ramach
akcji "Paczka Bożonarodzeniowa". 
Wolontariat objął także działania 
na rzecz Białogardzkiego 
Schroniska w Klępinie ,,SOS dla 

bezdomnych zwierząt”. Dzieci 
zbierały karmę, koce, zabawki 
dla zwierząt. 
Do akcji włączyła się cała 
społeczność szkolna. Nasi 
uczniowie oraz pracownicy 
szkolni wykazali się dużą 
wrażliwością i empatią na 
potrzeby innych - ofiarowali 
siebie komuś, kto znajduje się 
w trudnej sytuacji.
W taki sposób byliśmy RAZEM 
NA ŚWIĘTA.

K. Kowalska

   Andrzejki to stara, polska 
tradycja –  wróżenie, 
przewidywanie przyszłości 
zawsze ciekawiło ludzi. 
Listopadowe, długie wieczory na 
pewno sprzyjają atmosferze 
tajemniczości, ale i chęci do 
dobrej zabawy, która poprawi 
humory w czasie jesiennej 
pluchy.  I na taką – Andrzejkową 
Dyskotekę, pełną magii, wróżb, 
a przede wszystkim świetnej 
zabawy –  czekali Uczniowie 
naszej szkoły. W czwartek (30 
listopada) Samorząd Uczniowski 
przypomniał najpopularniejsze 
wróżby – na kilku stoiskach 
można było sprawdzić swoją 
przyszłość – było wróżenie 
z serc, losowanie swojego 

przyszłego zawodu, itp.  
Wróżeniu towarzyszyła 
oczywiście zabawa przy 
muzyce – o to zadbali 
nieocenieni Chłopcy 
z nagłośnienia. Przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego 
Nikola Rojewska urozmaiciła 
również zabawę, prowadząc 
różnego rodzaju konkurencje 
sprawnościowe oraz karaoke.
Muzyka wprowadziła 
biorących udział w imprezie 
w odpowiedni nastrój, dzięki 
czemu wszyscy świetnie się 
bawili. Mimo zmęczenia 
zabawą, uczniowie zakończyli 
dyskotekę w doskonałych 
humorach. 

Opiekun SU K. Kowalska 
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CO START TO MEDAL
SPORT

   Rok 2019 już za nami. 
Czas na jego podsumowanie. 
Styczniowym Turniejem Siłacza 
w Białogardzie rozpocząłem 
sezon sportowy 2019. 
W marcu na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski w trójboju 

siłowymn- Zalesie zdobyłem 
3 ZŁOTE medale. 
Kwiecień to Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski MASTERS 
w podnoszeniu ciężarów-
Kwidzyn i ZŁOTY medal. 
W czerwcu na Mistrzostwach 

Europy MASTERS 
w podnoszeniu ciężarów 
- Rovaniemi SREBRNY 
medal. 
Wrzesień to Puchar 
Bałtyku w Koszalinie 
i 2 miejsce. 
Nove Zamky na Słowacji 
to Mistrzostwa Świata 
w trójboju siłowym 
i 2 SREBRNE medale. 

I na koniec 2 ZŁOTE medale na 
Mistrzostwach Europy  
w Pabianicach. 
W 2019 r. zdobyłem 9 medali 
w tym 6 złotych i 3 srebrne, co 
daje łącznie 75 medali. 
Udział w tych zawodach był 
możliwy dzięki sponsorom. 
Chcę im wszystkim serdecznie 
podziękować. Nie będę ich 
wymieniał, bo nie pytałem 
o zgodę czy mogę użyć nazwy 
firmy czy nazwiska. 
Mamy już 2020 r. i czas na 
kolejne starty. Czy znajdą się 
sponsorzy to czas pokaże.

Zbigniew Cabaj

   17 stycznia 2020 r. na 
zaproszenie Gminnego Ośrodka 
Kultury, do Tychowa zawitała 
słynna  trójka zielonogórskich 
artystów w składzie: Adrianna 
Borek – kobieta, potrafiąca 
wcielić się w każdą postać, 
Tomasz Marciniak i Kamil Piróg. 
Odbyły się dwa spektakle. 
Pokazano nowe skecze, nowe 
postacie. Nie obyło się 
oczywiście bez słynnej na całą 
Polskę „Krystyny”. Publiczność 
bawiła się doskonale. Tym 
bardziej, że Kabaret Nowaki 
podejmuje się trudnej 
i ryzykownej rozmowy 
z publicznością, co przeradza się 

we wspólną i niepowtarzalną 
zabawę. Oczywiście były bisy. 
Najwytrwalsi widzowie  mogli 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z artystami oraz poprosić 
o autografy.
Tychowo było pierwszą 
miejscowością na 
rozpoczynającej się właśnie trasie 
koncertowej Kabaretu  
z nowym programem: „Za 
granicą żartu”. Tychowska 
publiczność miała sposobność  
poznać charakterystyczną dla 
„Nowaków” ekspresję 
i oryginalny sposób poruszania 
tematyki obyczajowej. 

L. Michalak – Dyrektor GOK.

  20 listopada 2019 r.  
w świetlicy w Pobądzu odbyła 
się pogadanka o prawach 
dziecka. Przeprowadziła ją Pani 
Genowefa Kuczmera. 
Omówiono prawa dziecka, 
a także i obowiązki. 
Wyświetlony został film 
przedstawiający potrzeby dzieci 
z całego świata i ich problemy. 
Wysłuchaliśmy piosenki na 
temat praw dziecka. Pani 
Kuczmera przeczytała również
wiersz Marcina Brykczyńskiego 
pt,, O prawach dziecka". 
Dzieci kolorowały ilustracje 
i bardzo zaangażowały się 
w rozmowę.

Bardzo dziękujemy 
Pani G. Kuczmerze za 
przeprowadzoną pogadankę.

 L. Michalak – dyrektor GOK, 
M. Tomczyk – opiekunka świetlicy 

oraz wdzięczne dzieci. 

   4 stycznia 2020 r. zespoły 
ludowe z naszej gminy: Radość 
i Dobrowianki uczestniczyły 
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
w Sianowie. 
Spotkanie miało na celu 
krzewienie polskiej tradycji 
śpiewania kolęd i pastorałek oraz 
łączenie pokoleń poprzez 
wspólne kolędowanie.

   5 stycznia 2020 r. Zespół 
Ludowy Dobrowianki wziął 
udział w V Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek w Turowie.
    Gratulujemy i dziękujemy 
Radości i Dobrowiankom za 
wieloletnie zaangażowanie 
i promocję naszej Gminy 
w regionie.

A. Węglarska – promocja i reklama 
GOK w Tychowie

Kabaret Nowaki w Tychowie

O prawach dziecka 
w Pobądzu

Radość i Dobrowianki
PROMUJĄ GMINĘ TYCHOWO

Zespół Dobrowianki w Sianowie 

Zespół Radość w Sianowie 

Zespół Dobrowianki w Sianowie 

Wyniki konkursu pt. „Dekoracje 
świąteczno – zimowe w świetlicach” 2020 r.
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Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie 

   17 grudnia 2019 r. odbyło się 
ostanie już w tamtym roku 
kalendarzowym spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Tym razem dyskutowaliśmy 
o twórczości i książkach 
Magdaleny Witkiewicz. 
Miłym akcentem spotkania były 
świąteczne pocztówki 
z życzeniami i dedykacją 
przesłane od autorki.
Na czym w ogóle polega DKK?
Dyskusyjne Kluby Książki 
działają już na terenie całej 
Polski (w województwie 
zachodniopomorskim działa ich 
aż 93). To spotkania ludzi, którzy 
kochają czytać. Zakupu książek 
dokonuje Instytut Książki, 
a biblioteka zamawia konkretne 
tytuły. Każdy klubowicz dostaje 
książkę, którą czyta, a na 
spotkaniu zwraca egzemplarz, 
wyrażając swoje przemyślenia 
i wrażenia po lekturze. 

Oczywiście dyskusja o książkach 
nie zamyka się na jednym tytule. 
Czytelniczki polecają sobie 
nawzajem książki warte 
przeczytania. Dzięki działalności 
DKK udało się stworzyć 
przestrzeń i miejsce do którego 
klubowicze przychodzą 

z radością. Możliwe było także 
zorganizowanie spotkania 
autorskiego. Ale najważniejszą 
zaletą jest wspólne, wartościowe 
spędzanie czasu z wyjątkowymi, 
wspaniałymi ludźmi.

Moderator DKK - Halina Rożek

Spotkanie DKK

Wigilia w przedszkolu
    17 grudnia w Gminnym 
Przedszkolu "Dębowa Chatka" 
odbyła się uroczysta Wigilia 
i Jasełka. Grupa Motyli pod 
opieką pani Katarzyny Korolak, 
Katarzyny Wiśniewskiej, Sylwii 
Chołodniak wprowadzili nas 
w świąteczny nastrój 
przedstawiając Jasełka. 
Dzieci wcieliły się w rolę Józefa, 
Maryi, pastuszków. Święta 
Bożego Narodzenia to 
wyjątkowy czas dla wszystkich, 
jednak te dni są szczególnie 
ważne dla dzieci, które atmosferę 
rodzinnych świąt oraz związane 
z nim tradycje zapamiętują na 
całe życie. 
W tym dniu nie zabrakło wśród 
nas gości:  Burmistrz Tychowa 
Robert Falana, 
Zachodniopomorski wicekurator 
Oświaty Bogusław Ogorzałek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Kowalski, sekretarz 

Z  życia Przedszkola ”Dębowa Chatka” w Tychowie 

Gminy Krystyna Dobrzańska, 
ks Wikariusz Juliusz Kisiel, 
Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Tychowie Milena Mazur, 
przedstawiciel Nadleśnictwa 
Tychowo Aleksandra Półtorak -
Tomecka, Przewodnicząca Rady 

Rodziców Danuta Grzyb.
    Dziękujemy wszystkim za 
życzenia i wspólnie spędzony 
czas oraz składamy serdeczne 
podziękowania dla rodziców za 
pomoc w zorganizowaniu 
jasełek.

K. Korolak,  I. Wiśniewska     

   04.01.2020 r.  w przedszkolu 
odbył się " Bal karnawałowy”. 
Nauczycielki dołożyły wszelkich 
starań, by wystrój sali balowej 
wprowadził dzieci w radosny, 
bajkowy nastrój oraz zachęcał do 
wesołej zabawy. Tego dnia już 
od rana w przedszkolu pojawiały 
się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, księżniczki, 
delikatne motylki, rycerzy, 
kopciuszka, biedronki, strażaków, 

BAL KARNAWAŁOWY
Spider-Mana, Batmana... 
Nie sposób zliczyć i wymienić 
tych wszystkich postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo 
trudno.
W pierwszej kolejności 
przedszkolaki  miały możliwość 
pozowania do zdjęcia grupowego 
oraz zdjęć indywidualnych.
Na tę wyjątkową okazję 
zaprosiliśmy do prowadzenia 
balu  parę przezabawnych 
klaunów Kulka i Kulek, którzy 
zapewnili maluchom świetną 
zabawę. 

Bal umożliwił dzieciom 
spędzenie czasu w miłej 
i bajkowej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości 
naszym przedszkolakom, a to 
było głównym celem tego balu.  
   Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych 
balowych strojów. Kolejny bal 
karnawałowy już za rok. 
Serdecznie dziękujemy 
rodzicom za przygotowanie 
strojów dla swoich pociech.

Iwona Wiśniewska

Przypominamy, że w marcu 

prowadzone będą zapisy dzieci 

do Żłobka i Gminnego Przedszkola 

„Dębowa Chatka” w Tychowie 

do wszystkich grup wiekowych.

Dyrektor
                               Genowefa Kuczmera 

KONKURS PLASTYCZNY

„BOHATER KSIĄŻKI, 
KTÓRĄ OSTATNIO 
PRZECZYTAŁEM” 

Czas trwania konkursu: 10 - 21 luty 2020 r.
Dzieci w wieku 6 - 13 lat

Technika dowolna, format prac A4, 
praca podpisana na odwrocie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TYCHOWIE
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Materiały do styczniowego wydania „Tychowskich Wieści” 

prosimy nadsyłać do 20 lutego 2020 r. 

Tychowskie Wieści

Uczniowie oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Tychowie serdecznie dziękują 

Panu Jerzemu Wicikowi – nadleśniczemu Nadleśnictwa Tychowo

za przekazanie szkole drzewek choinkowych.

Składamy serdeczne podziękowania 
za nieodpłatne przekazanie choinek do przedszkola i żłobka 
panu M. Kłopocińskiemu i panu nadleśniczemu J. Wicikowi.

Choinki jak co roku zdobiły nasze sale i dały dzieciom wiele radości.

Dyrektor Genowefa Kuczmera

Podziękowania

SZANOWNY HODOWCO!
  Biorąc pod uwagę konieczność 
wprowadzenia działań zapobiegawczych, 
związanych z zagrożeniem wysoce zjadliwą 
grypa ptaków wywołanej wirusem grypy A 
podtypu H5 i H7 zakazuje się:
1) pojenia drobiu i ptaków oraz czyszczenia 
  pomieszczeń wodą pochodzącą spoza 
  gospodarstwa  tzn. ze zbiorników wodnych 
  i rzek.
2) wnoszenia i wwożenia na teren 
   gospodarstwa, w którym utrzymywany 
   jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz 
   ptaków łownych.
Ponadto w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.04.2017r. 
w sprawie zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób 
  ograniczający jego kontakt z dzikimi 
  ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza 
  weterynarii miejsc, w których jest 
  utrzymywany drób lub inne ptaki, 

  z wyłączeniem ptaków utrzymywanych 
  stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób 
  wykluczający jego dostęp do zbiorników 
  wodnych, do których dostęp mają dzikie 
  ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków 
  w sposób zabezpieczający przed kontaktem 
  z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków 
  utrzymywanych w niewoli w sposób 
  zabezpieczający paszę i wodę przed 
  dostępem dzikich ptaków oraz ich 
  odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed 
  wejściami i wyjściami z budynków 
  inwentarskich, w których jest utrzymywany 
  drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie
  wejść i wyjść z tych budynków – 
  w przypadku ferm, w których drób jest 
  utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzące 
  do budynków inwentarskich, w których 
  jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej 
  oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych 

  do użytku wyłącznie w danym budynku – 
  w przypadku ferm, w których drób jest 
  utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowanie przez osoby wykonujące 
  czynności związane z obsługą drobiu zasad 
  higieny osobistej, w tym mycie rąk przed 
  wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi 
  używanych do obsługi drobiu przed każdym 
  ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które 
  w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły 
  w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania 
  czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu 
  stad drobiu wraz z prowadzeniem 
  dokumentacji zawierającej w szczególności 
  informacje na temat liczby padłych ptaków, 
  spadku pobierania paszy lub nieśności.
Uczula się hodowców, aby przypadki 
padnięcia ok. 2-3 szt. drobiu w krótkim 
okresie czasu – tzn. tygodnia zgłaszać do
lekarza weterynarii lub Inspekcji Weterynaryjnej.
Uwaga!
Padniętego drobiu nie należy grzebać.

UWAGA - PTASIA GRYPA!

 
USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO W 2020 R.
Gmina Tychowo informuje, iż Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór 
wniosków na udzielenie dofinansowania ze 
środków Funduszu w formie dotacji na 
zadania z zakresu usuwania barszczu 
Sosnowskiego na terenie województwa 
zachodniopomorskiego na rok 2020 r.
   W związku z zamiarem złożenia przez 
Gminę Tychowo wniosku do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie na dofinansowanie zadań 
związanych z usuwaniem barszczu 
Sosnowskiego osoby zainteresowane 
udziałem w projekcie, prosimy 

o składanie wypełnionego i podpisanego 
formularza zgłoszeniowego wraz 
z załącznikami w terminie do 31 stycznia br. 
Z właścicielami nieruchomości 
zakwalifikowanych do udziału w realizacji 
zadania usuwania Barszczu Sosnowskiego 
Gmina Tychowo zawrze pisemne 
porozumienie regulujące zasady uczestnictwa 
i finansowania zadania. 
Dofinansowanie zadania przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska wynosi 
maksymalnie 75% netto kosztów 
kwalifikowanych. Właściciel nieruchomości 
zakwalifikowanej do udziału w zadaniu 
obowiązany będzie do wpłaty wkładu 
własnego w wysokości minimum 25% 

wartości netto przewidywanych kosztów 
zadania oraz podatku VAT wynikającego 
z wykonanej na ich nieruchomości usługi 
(ze 100 % wartości netto).
     Dodatkowo informujemy, że mieszkańcy 
którzy brali udział w realizacji zadania 
„Usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu 
Gminy Tychowo” w 2019 r., mają ważne 
porozumienia również na rok 2020.
   Więcej informacji na możliwości 
przystąpienia do zadania można uzyskać 
telefonicznie pod nr 94 316 02 76 lub 
osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Tychowie, pok. nr 20, w godzinach pracy 
urzędu.   

NABÓR WNIOSKÓW NA ZADANIE Z ZAKRESU

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie paczek 
mikołajkowych dla dzieci ze świetlicy w Słoninie.

Dziękujemy: rmie Drewmix- braci Borowczak, 
Jaś, Master die Casting oraz  

Tomaszowi Wajsowi i  Krzysztofowi Ponikwia.

Podziękowania  kierujemy również w stronę osób, które zakupiły 
bombki na choinkę: Państwu Jadwidze i Grzegorzowi Sikorskim, 

Beacie i Grzegorzowi Ułanek, Aleksandrze Kiełbus.

L. Michalak – Dyrektor GOK, G. Kotus – opiekunka świetlicy 
w Słoninie oraz wdzięczne dzieci. 

Podziękowania

„ Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... - wtedy proste - 
Dziękuję - zawiera wszystko co chcemy wyrazić.”

Składam serdeczne podziękowanie za dary obte i bezcenne wsparcie 
„Szlachetnej Paczki” wszystkim mieszkańcom, 

Klubowi Sportowemu „Gryf” Dobrowo, p. Leszkowi Rudnik.

Dzięki Waszej pomocy mogliśmy wesprzeć 
najbardziej potrzebujących mieszkańców naszych miejscowości.

Składam również podziękowania p. Anecie Szulc - opiekunce 
świetlicy, KGW  „Babeczki”, Dobrowiankom oraz Radzie Sołeckiej 

za pomoc w przygotowaniu „Mikołaja” i Wigilii.

                              Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli,    
                      na których zawsze można polegać.  

                                                      Sołtys Dobrowa Grażyna Kubisz

Podziękowania

Po raz kolejny została przeprowadzona 
Akcja zbiórka żywności i środków czystości dla osób i rodzin 

najbardziej potrzebujących z miasta i gminy Tychowo. 

Od kilku lat zaangażowani w akcję są Wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

 w Tychowie oraz Gminne Przedszkole ,,Dębowa Chatka" 
w Tychowie.

Serdecznie DZIĘKUJEMY  
Opiekunom Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Tychowie –  
Pani Donacie Kłosowskiej- Babińskiej  i Pani Kindze Kowalskiej, 
Pani Genowee Kuczmera- Dyrektorowi Gminnego Przedszkola, 

a szczególnie Wolontariuszom, 
za zaangażowanie i bezinteresowną pracę.

DZIĘKUJEMY również niezawodnym Darczyńcom, 
którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy 

i przyłączyli  się do  akcji.
Kilkanaście paczek trało do osób i rodzin potrzebujących 

jeszcze przed świętami.
DZIĘKUJEMY!

                             Kierownik, Pracownicy i Podopieczni 
                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                          w Tychowie

Podziękowania

W uznaniu za serce, wrażliwość, współpracę i zaangażowanie 
w pomoc dla osób najuboższych wyrażam serdeczne podziękowania

Pani Marcie Tarneckiej
Liderowi Szlachetnej Paczki Rejonu Białogard oraz Wolontariuszy 

Dziękuję za tegoroczne wsparcie
kilkunastu rodzin z terenu miasta i gminy Tychowa.                               

Podziękowania

Agnieszka  Jankowska - 
Kierownik GOPS Tychowo

OSP OSÓWKO
KRS:0000116212

Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku 

Osówko 26A,   78-220 Tychowo

dla

OSP TYCHOWO
przekaż

podatku
1%

KRS 0000116212
Jako cel szczegółowy wpisz nazwę OSP i jej adres:

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

 W imieniu Zarządu 
i Wszystkich członków Stowarzyszenia Amicus w Tychowie 
składam podziękowanie WSZYSTKIM DARCZYŃCOM 

za 1% podatku z rozliczeń za 2018 rok. 
Równocześnie proszę o dalsze wspieranie naszej działalności, 

bo dzięki WAM nadal możemy realizować pomoc nie tylko dla 
niepełnosprawnych, ale pozyskiwać fundusze na realizację 

innych projektów pomagając także Seniorom. 
Nadal można korzystać gratisowo z naszej pomocy związanej 

z rozliczaniem z Urzędem Skarbowym.
Osoby zainteresowane rozliczeniem z podatku za 2019 rok 

mogą się skontaktować: 
osobiście lub telefonicznie nr tel.: 94 311 52 54 lub 780 081 878.

 Z poważaniem - Zoa Jarzębska

Mieszkańcy sołectwa Wicewo serdecznie dziękują 
Andrzejowi Lubienieckiemu oraz 

Katarzynie i Leszkowi Rybałkiewiczom za okazaną pomoc.
Dzięki Wam w kościół w Wicewie przyozdobiony został 

pięknymi choinkami. 

                                                  Dziękujemy!

Podziękowania S������������� 
W������� S�������

 Celem Stowarzyszenia jest 
wsparcie Sołectwa Wicewo oraz renowacji zabytkowego kościoła w Wicewie 

Gorąco prosimy o wsparcie naszych działań. 

 Darowizny można wpłacać na nr konta bankowego w BS Białogard o/Tychowo:

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy, Prezes  Stowarzyszenia Anna Sokołowska 

Wsparcie Sołectwa Wicewo: 05 8562 0007 0054 2581 2000 0010

Renowacja kościoła w Wicewie: 47 8562 0007 0054 2581 2000 0030 


