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Nowe siłownie zewnętrzne
- Grant Sołecki 2020 w gminie Tychowo
W

trzech sołectwach
gminy Tychowo
powstały nowe
siłownie zewnętrzne – Grant
Sołecki 2020 w gminie Tychowo
został zrealizowany.
Trzy sołectwa z gminy
Tychowo zostały laureatami
tegorocznej edycji konkursu
Grant Sołecki. Wszystkie
postawiły na rozwój małej
infrastruktury sportowej
i budowę siłowni zewnętrznych
dla mieszkańców.
Grant w wysokości 10 tysięcy

złotych na realizacje swoich
projektów otrzymały:
- Sołectwo Czarnkowo na
realizację projektu pod nazwą
„Siłownia plenerowa
w Czarnkowie. Od juniora
do seniora”,
- Sołectwo Wicewo na projekt
pn. „Aktywni razem - budowa
siłowni zewnętrznej w Osówku”
oraz
- Sołectwo Motarzyn na
realizację projektu pn. „Nad
nami tylko niebo - siłownia
w Doblu”.

Siłownie zewnętrzne oddane są
już do użytku mieszkańcom.
Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć wykonanych
inwestycji.
R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy
Na zdjęciu po prawej: siłownia
zewnętrzna w Czarnkowie,
na zdjęciach poniżej: siłownia
zewnętrzna w Osówku oraz
siłownia zewnętrzna w Doblu.

Finał z głową - takie jest hasło przewodnie kolejnej
edycji zbiórki organizowanej przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Tym razem Fundacja będzie się skupiać na zakupie sprzętu
dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Miło nam poinformować, że oﬁcjalnie otrzymaliśmy zgodę na utworzenie
Sztabu WOŚP w Tychowie w ramach 29. Finału WOŚP!
10 stycznia 2021 r. po raz kolejny w gminie Tychowo zagra największa Orkiestra Świata.
Sztab WOŚP w Tychowie również włącza się do ogólnonarodowej akcji
zbierania środków pieniężnych. O wszystkich działaniach sztabu informujemy
na bieżąco za pośrednictwem FB: WOŚP Sztab Tychowo.
Obecnie rekrutujemy wolontariuszy.
Ponownie umożliwimy Państwu prowadzenie Sztabowych Puszek Stacjonarnych,
uruchomimy e-Skarbonkę, prowadzić będziemy aukcje poprzez Allegro.
Masz pytania? Chcesz wspomóc akcję? A może chcesz, by w Twoim sklepie,
zakładzie obecna była Sztabowa Puszka Stacjonarna?
Napisz do sztabu: wosp@tychowo.pl
lub zadzwoń: tel. 94 31 60 253 w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Tychowie.
Szef Sztabu WOŚP nr 5504
Renata Bosak-Szewczyk
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Burmistrz Tychowa ogłasza konkurs na

NAJPIĘKNIEJSZE
ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE
NA TERENIE GMINY TYCHOWO W ROKU 2020/2021

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie
dekoracji świątecznej obejścia przydomowego,
witryny sklepowej lub placówki oświatowej i kulturalnej
oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej

Zgłoszenia wraz z fotograﬁami należy składać
w Urzędzie Miejskim w Tychowie
do 30 grudnia 2020 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Konkurs - Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są
na stronie www.tychowo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Tychowie pok. 21.
Więcej informacji pod nr telefonu: 94 31 60 253

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy!

TYCHOWSKIE WIESCI

BEZPIECZNA EDUKACJA
w Tychowie
Gmina Tychowo została
zakwaliﬁkowana do
doﬁnansowania w kwocie
78 499,74 zł w naborze
wniosków ogłoszonym przez
Wydział Współpracy Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego
w ramach projektu pn.
POMORZE ZACHODNIE BEZPIECZNA EDUKACJA
współﬁnansowanego przez Unię
Europejską. Wsparcie
Województwa Zachodniopomorskiego w zwalczaniu
Covid -19 kierowane było

do jednostek samorządu
terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych, prowadzących zgodnie z ustawą Prawo
Oświatowe – placówki
edukacyjne i instytucjonalne
formy opieki nad najmłodszymi
dziećmi. W gminie Tychowo
wsparcie w ramach projektu
uzyska 697 dzieci i 113
pracowników 4 placówek
edukacyjnych: Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie, Szkoły Podstawowej
w Dobrowie oraz Gminnego
Przedszkola „Dębowa Chatka”
i Żłobka w Tychowie.

Dzięki doﬁnansowaniu zostaną
zakupione m.in.: maski
ochronne, środki dezynfekcyjne
oraz środki do utrzymania
czystości redukujące ryzyko
zarażenia Covid - 19 a także
podkładki – siedziska dla
najmłodszych dzieci,
bezdotykowe dozowniki do
dezynfekcji rąk, 6 ozonatorów
powietrza oraz sprzęt czyszczący
w postaci automatów myjących
do doczyszczania i mycia
codziennego ciągów
komunikacyjnych dla szkół.
Beata Strzelecka
podinspektor ds. Rozwoju
gospodarczego gminy

INWESTYCJE
W GMINIE TYCHOWO

W

Dobrowie przed
budynkiem
mieszkalnym nr 37
na ukończeniu są już prace
remontowe, mające na celu
wymianę nawierzchni placu
(stan na 27.11 br.).
Nawierzchnia zostanie
wyrównana poprzez
przełożenie i wypoziomowanie
płyt betonowych oraz
uzupełnienie ubytków,
położone zostaną również
brakujące krawężniki.
Wkrótce nawierzchnia zyska
nowy wygląd.

W

Tychowie trwają
prace związane
z gazyﬁkacją miasta.
Na terenie Tychowskiej Strefy
Inwestycyjnej przy ulicy
Strefowej powstaje stacja LNG,

ZWYCIĘŻCZYNIE
KONKURSU PLASTYCZNEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŚRODKOWOPOMORSKĄ GRUPĘ DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIE KOSZALIN
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy,
że konkurs plastyczny pn. ,,Moja
gmina, moja mała ojczyzna,
moje ulubione miejsce” został
rozstrzygnięty. W konkursie
wzięli udział uczniowie klas
V-VIII szkół podstawowych

z wybranych gmin powiatów
koszalińskiego, sławieńskiego
oraz białogardzkiego. Komisja
konkursowa wyłoniła 15 prac
zwycięskich oraz 15 prac
wyróżnionych.
Powiat Białogardzki – Gmina
Tychowo:

Zwyciężczyni – Wiktoria
Starzyńska
Wyróżnienie – Maria Galińska
Koordynatorem konkursu była –
p. M. Falana (pedagog szkolny)
Na zdj. poniżej z lewej: Wiktoria
Starzyńska, z prawej: Maria
Galińska
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w obrębie ulic: Strefowej,
Białogardzkiej, Dworcowej,
Szczecineckiej i Wolności
prowadzone są roboty drogowe
polegającymi na układaniu
sieci rur do przesyłu gazu.

W najbliższym czasie mogą
pojawić się utrudnienia
w ruchu.
Za wszelkie niedogodności
przepraszamy.

pozyskała doﬁnansowanie
w wysokości 597 963,47 zł ze
środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Całkowita wartość inwestycji
wyniesie 599 365,14 zł.
W ramach tej inwestycji

przebudowany zostanie odcinek
drogi o łącznej długości 376 mb
z szerokością jezdni 4,5 m oraz
0,75 m pobocza, powstanie też
m.in. chodnik o dł. 249 mb
i szerokości 2 m.

P

rzy ul. Dolnej w Tychowie
również mogą pojawić
się chwilowe utrudnienia
w ruchu. Trwają tutaj prace
związane z budową Parku
Miejskiego w Tychowie.
Na realizację tej inwestycji
gmina pozyskała
doﬁnansowanie w wysokości
85% z POIŚ w ramach projektu
„Poprawa jakości środowiska
w miastach na terenie Związku
Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty”. Całkowita wartość
inwestycji to 2 572 765,65 zł.

W

dalszym ciągu trwa
przebudowa drogi
gminnej w Liśnicy.
Na dzień dzisiejszy prace
budowlane postępują zgodnie
z harmonogramem.
Na budowę tej drogi gmina

RBS
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SENIORZY
DLA NIEPODLEGŁEJ
Zakończyliśmy realizację
projektu: Seniorzy dla
Niepodległej.
Był on przygotowany we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Razem.
Przedsięwzięcie zrealizowano
w ramach programu: Społecznik
na lata 2019- 2021. Program
Marszałkowski.
W ramach zadania przygotowano
pogadanki o tematyce
historycznej dla seniorów.
Podkreślano znaczenie Bitwy
Warszawskiej 1920 r., omówiono
wszystkie działania Polaków
w walce o niepodległość.
Odbyły się warsztaty plastyczno
– techniczne oraz zajęcia
plastyczne, w czasie których
seniorzy wykonali piękne prace
o tematyce niepodległościowej.
Prace seniorów oraz dzieci

i młodzieży z terenu naszej
Gminy były ozdobą Tychowa
z okazji Święta 11 listopada.
W witrynach sklepów oraz
instytucji można było oglądać
wszystkie prace.
Dziękujemy: Burmistrzowi
Tychowa - Robertowi Falanie,
dyrektor Banku Spółdzielczego
w Tychowie - Milenie Mazur
oraz właścicielom sklepów
i zakładów (Polo Market,
I. S. Furmanek - Sklep ﬁrmowy
mięsny, B. Łowkis - Kwiaciarnia,
R. Wałaszewski - Zakład
stolarsko - tapicerski, B.Giedrojć
- Restauracja Jutrzenka za
udostępnienie miejsca na
ekspozycję prac. Można je było
oglądać również w oknach
naszego Ośrodka Kultury.

Urząd Miejski w Tychowie

L. Michalak – dyrektor GOK
w Tychowie.

Polo Market w Tychowie

R. Wałaszewski - Zakład stolarsko - tapicerski

B. Łowkis - Kwiaciarnia

Wyniki konkursu –
„Drogi Polaków do Niepodległości”
4 listopada 2020 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tychowie odbył się konkurs
plastyczny „Drogi Polaków do
Niepodległości” zorganizowany
dla dzieci, młodzieży, osób
dorosłych - indywidualnych
mieszkańców Gminy Tychowo.
Komisja w składzie:
A. Węglarska – przewodniczący
komisji, A. Tomczyk - członek
komisji, M. Pawlak - członek
komisji postanowiła przyznać
nagrody w następujących
kategoriach:
Przedszkole:
I miejsce – Julia Snoch –
świetlica w Pobądzu

B. Giedrojć - Restauracja Jutrzenka

II miejsce – Agata Misiak –
Przedszkole Dębowa Chatka
w Tychowie
III miejsce – Maciej Król –
Przedszkole Dębowa Chatka
w Tychowie
Uczniowie klas zerowych i klas
I-III:
I miejsce – Alicja Zaranek –
SP w Tychowie
II miejsce – Marcjanna
Jączkowska – świetlica
w Trzebiszynie
II miejsce – Hania Falana SP w Tychowie
III miejsce - Karolina
Szumska- świetlica
w Warninie

III miejsce - Sabina Jarzębska
– świetlica w Sadkowie
Uczniowie IV-VIII:
I miejsce – Natasza Wojtków
- SP w Tychowie
II miejsce – Maria Galińska SP w Tychowie
II miejsce - Kuba Rudnik –
SP w Dobrowie
III miejsce - Maciej
Malinowski – świetlica
w Smęcinie
Uczniowie Szkół
Ponadpodstawowych:
I miejsce – Kinga Rynkun

Osoby dorosłe – indywidualne
mieszkańcy Gminy Tychowo:
I miejsce – Beata
Wawrzeńczyk
II miejsce – Marcin
Schmechel
Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział
w konkursie i życzymy dalszych
sukcesów.
A. Węglarska – promocja
i reklama, GOK w Tychowie

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

I. S. Furmanek - Sklep ﬁrmowy

KINO
SZKOŁA
Zajęcia Kino Szkoła
z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Tychowie
„Kino Szkoła”– to
Interdyscyplinarny Program
Edukacji Medialnej
i Społecznej. Jest to
ogólnopolski program złożony
z różnorodnych form
edukacyjnych, których
zasadniczym celem jest wzrost
świadomości oraz kompetencji
medialnych i społecznych
wśród przedszkolaków,
uczniów, nauczycieli.
X edycja programu Kino
Szkoła odbywa się wyłącznie
za pośrednictwem Internetu.
Pomimo, że nic nie zastąpi
spotkania na sali kinowej
i nie odtworzy atmosfery
dużego ekranu dobra
wiadomość jest taka,
że zajęcia online, to jedyna
okazja, gdzie w zajęciach mogą
uczestniczyć z uczniami także
ich rodzice.
W listopadzie w zajęciach
programu edukacji medialnej
Kino Szkoła uczestniczyły
dzieci z klas I – III i IV – VI
ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie oraz ze Szkoły
Podstawowej w Dobrowie.
W grudniu odbędą się zajęcia
online dla przedszkolaków
z Przedszkola „Dębowa
Chatka” w Tychowie oraz dla

uczniów klas 0 –VIII ze Szkoły
Podstawowej w Tychowie oraz
ze Szkoły Podstawowej
w Dobrowie.
Dzieci z przedszkola
i zerówki będą uczestniczyć
w zajęciach pt. ”Dlaczego nie
lubię być sam. Po co nam
rodzina.” - Starsza siostra
(seria: Pamiętniki Florki), reż.
Agata Mikina, Szczęśliwa
rodzinka (seria: Rodzina
Treﬂików), reż. Marek
Skrobecki, Zaginiony Treﬂik
(seria: Rodzina Treﬂików),
reż. Marek Skrobecki.
Uczniowie klas I – III obejrzą
ﬁlm pt. Czy jest magia świąt?
Magiczne święta Ewy,
reż. Anu Aun.
Uczniowie klas IV – VI
Dlaczego warto myśleć
o innych? Jak zostać świętym
Mikołajem? reż. Christian
Dyekjær .
Uczniowie klas VII – VIII
Co jest dla mnie sensem życia?
O wartościach Marona - psia
opowieść, reż. Anca Damian.
Dziękujemy Gminnej
Komisji Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tychowie za
wsparcie ﬁnansowe projektu
Kino Szkoła w GOK
w Tychowie.
A. Węglarska – promocja i reklama,
GOK w Tychowie

TYCHOWSKIE WIESCI
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Dzień Niepodległości w przedszkolu

Dzień Seniora

Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

W Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” z tej okazji
wszystkie grupy zebrały się
w holu, aby uroczyście
świętować ten wyjątkowy
dla nas – Polaków dzień.
Głównym celem spotkania
było kształtowanie miłości
i przywiązania do kraju

ojczystego, jego kultury i tradycji.
Dzieci z wszystkich grup
przedszkolnych w odświętnych
ubraniach wspólnie uczciły
to ważne święto. Symboliczne
odśpiewanie hymnu poprzedzały
zajęcia edukacyjne na temat
historii powstania naszego kraju.
Nie obyło się bez wspólnych

śpiewów piosenek i tańców.
Dumnie, przyjmując właściwą
postawę „na baczność”,
odśpiewały też hymn Polski
„Mazurek Dąbrowskiego”.
Dzień Niepodległości stał się
bardzo radosnym dniem
w naszym przedszkolu i mamy
nadzieję, że zapadnie on

w pamięci naszych „Małych
Polaków”.
Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach przedszkolaki
od najmłodszych lat uczą się
patriotyzmu, kształtują
pozytywne postawy i uczucia
patriotyczne.
M. Łopińska-Kubiczek

14 listopada obchodzimy
Ogólnopolski Dzień Seniora.
Święto ma na celu m.in. docenić
ogromną rolę seniorów
w społeczeństwie, zwiększyć
integrację międzypokoleniową.
Seniorzy pełnią bardzo ważną
rolę w każdej rodzinie - mają
bagaż doświadczeń i wspomnień,
którymi dzielą się z młodszym
pokoleniem. Ze względu na
pandemię i pozostanie seniorów

w domach przedszkolaki
przygotowały kolorowe laurki
które traﬁą do seniorów.
„Z okazji Dnia Seniora
składamy gorące życzenia
dużo zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności na
dalsze lata życia, optymizmu
życiowego, nieustającej miłości
z serc Waszych najbliższych
oraz szacunku ze strony
społeczeństwa.''
Małgorzata Kubiczek

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Narodowe Święto Niepodległości - 11 LISTOPADA
Rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości, a wraz
z nią uroczyste świętowanie tego
wielkiego wydarzenia, na stałe
wpisała się w kalendarz
szkolnych uroczystości.
11 listopada przypomina nam,
że wolność raz zdobyta
i niepodległość raz osiągnięta nie
jest czymś trwałym, tylko czymś
danym, co trzeba pielęgnować,
o czym należy pamiętać.
Historia Polski jest niezwykle
ważna dla wszystkich Polaków,
dzięki minionym wydarzeniom
jesteśmy wolnymi ludźmi
w wolnym kraju, a w naszych
sercach jest ogromna odwaga
i waleczność.

Dla upamiętnienia tak ważnego
wydarzenia 10 listopada
dokładnie o godzinie 11:11
uczniowie klas najmłodszych –
zerówek wraz
z wychowawczyniami, dyrekcją
szkoły oraz innymi
nauczycielami uroczyście
odśpiewali hymn Polski na holu
naszej szkoły.
Na zajęciach najmłodsi
uczniowie zapoznawali się
z historią naszej ojczyzny,
wykonywali prace plastyczne
zgodne z tematyką, oglądali
ﬁlmy edukacyjne o Polsce i jej
symbolach narodowych.
Anna Janus

Twój dom - Wanda Chotomska
Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich
ptaków
i w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.

Dzień Dyni Wokół symboli narodowych
W piątek 30 października klasy
najmłodsze obchodziły Święto
Dyni.
Wszyscy uczniowie ubrani
byli na pomarańczowo i mieli
pomarańczowe opaski na
głowach.
Na zajęciach poznaliśmy różne
odmiany dyń a także ich
budowę.

Wspólnie zajrzeliśmy do środka
dyni, wyciągnęliśmy
z niej pestki, rozmawialiśmy
o tym co można z niej
przyrządzić.
Na koniec zajęć uczniowie
wykonywali różne prace
plastyczno-techniczne, które
zdobiły korytarze naszej szkoły.
Anna Janus

30.10.2020 r. w Szkole
Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie
odbyła się VI Edycja konkursu
„Wokół symboli narodowych”
z Baśką Murmańską w tle dla
klas II i III z województwa
zachodniopomorskiego oraz
północnej części województwa
lubuskiego organizowanego
przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział
w Szczecinie.
Dzieci zmagały się z obszernym
arkuszem pytań otwartych
i zamkniętych. Stopień trudności
zadań był bardzo wysoki.
Uczniowie musieli wykazać się
znajomością mapy, znajomością
dat, które są najważniejsze
dla historii Polski i Świata oraz
znajomością postaci
historycznych z czasów I i II
wojny światowej, jak również
wielu symboli z tych okresów.
W konkursie wzięło udział
18 osób.
Zwycięzcami konkursu w naszej
szkole zostali uczniowie, którzy
uzyskali największą ilość
punktów.

I miejsce
Magdalena Janus 2b
Sandra Oleksiuk 2b
Hanna Falana 3a
II miejsce
Szymon Kowalczyk 3c
III miejsce
Karolina Rudzińska 2b
Jakub Solecki 2a
Wyróżnienie :
Antonina Chrzanowska 2b
Julianna Szczepanek 2b
Zoﬁa Woźniak 2c
Jakub Starzyński 2c
Maria Głowińska 2c
Maja Wojtyłko 3a |
Antoni Galiński 3b
Szymon Wiktorski 3b
Nikodem Kucharski 3b
Nina Zienkiewicz 3b
Aleksandra Gryga 3c
Maciej Rakowski 3c
Gratulujemy zwycięzcom!!!
Koordynatorzy konkursu
D. Galińska i J. Rudzińska
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Nowe zasady bezpieczeństwa - etapy i terminy
stan obowiązujący na dzień: 27 listopada 2020 r.

(źródło: samorzad.pap.pl)

ETAP STABILIZACJI

NARODOWA
KWARANTANNA

(najwcześniej od 28.12)

ETAP
BEZPIECZNIK
(obecnie)

ODPOWIEDZIALNOŚCI

(obecnie)
od 28.11 do 27.12

NOWA CZERWONA
(cała Polska)
19 tys. zachorowań
(średnia z 7 dni)

Przemieszczanie

os. < 16 r.ż.
8.00 - 16.00 pn - pt

os. < 16 r.ż.
8.00 - 16.00 pn - pt

os. < 16 r. ż.
8.00 - 16.00 pn - pt

Wydarzenia
kulturalne, kina

zakaz działalności

zakaz działalności

Komunikacja
publiczna

50% siedzących/
30% wszystkich

Kult religijny

NOWA ŻÓŁTA
(część powiatów)
9,4 tys. zachorowań
(średnia z 7 dni)

NOWA ZIELONA
(część powiatów)
3,8 tys. zachorowań
(średnia z 7 dni)

w przypadku przekroczenia
ost. progu bezpieczeństwa lub
niewydolności służby zdrowia

brak ograniczeń

brak ograniczeń

os. < 16 r.ż. 8.00-16.00
pn - pt/ wyjścia z domu
tylko do pracy, lekarza,
po zakupy, w celach
bytowych i religijnych

25% publiczności

25% publiczności

50% publiczności

zakaz działalności

50% siedzących/
30% wszystkich

50% siedzących/
30% wszystkich

50% siedzących/
30% wszystkich

100% siedzących/
50% wszystkich

50% siedzących/
30% wszystkich

1 os. / 15 m2

1 os. / 15 m2

1 os. / 15 m2

1 os. / 7 m2

1 os. / 4 m2

1 os. / 20 m2

Zgromadzenia
i spotkania

zgromadzenia 5 os.
spotkania 20 os.

zgromadzenia 5 os.
spotkania 5 os.

zgromadzenia 5 os.
spotkania 5 os.

zgromadzenia 25 os.

zgromadzenia 100 os.

zgromadzenia 5 os.
spotkania 5 os.

Wesela, komunie,
konsolacje

zakaz

zakaz

zakaz

limit 50 os.

limit 100 os.

zakaz

Targi i wydarzenia

wyłącznie on-line

wyłącznie on-line

wyłącznie on-line

wyłącznie on-line

1 os. / 4 m2

wyłącznie on-line

Parki rozrywki

zamknięte

zamknięte

zamknięte

1 os. / 7 m2

1 os. / 4 m2

zamknięte

Edukacja

zdalnie

zdalnie

klasy I-III
stacjonarnie

nauczanie hybrydowe

nauczanie hybrydowe

zdalnie

Sklepy i galerie

w galeriach tylko wybrane
sklepy: 1 os. / 15 m2

1 os. / 15 m2

1 os. / 15 m2

1 os. / 7 m2

brak ograniczeń

w galeriach tylko wybrane
sklepy: 1 os. / 20 m2

Godziny dla seniorów

pn - pt 10.00 - 12.00
dla os. > 60 r.ż.

pn - pt 10.00 - 12.00
dla os. > 60 r.ż

pn - pt 10.00 - 12.00
dla os. > 60 r.ż.

brak

brak

pn - pt 10.00 - 12.00
dla os. > 60 r.ż.

Hotele

tylko służbowo: dla
sportowców, medyków

tylko służbowo: dla
sportowców, medyków

tylko służbowo: dla
sportowców, medyków

brak ograniczeń

brak ograniczeń

tylko służbowo: dla
sportowców, medyków

Gastronomia

wyłącznie na wynos
i na dowóz

wyłącznie na wynos
i na dowóz

wyłącznie na wynos
i na dowóz

otwarte
w godz. 6.00 - 21.00

brak ograniczeń

wyłącznie na wynos
i na dowóz

Fryzjer, kosmetyczka

min. 1,5 m odstępu

min. 1,5 m odstępu

min. 1,5 m odstępu

brak ograniczeń

brak ograniczeń

zakaz działalności

Siłownie, kluby ﬁtness,
aquaparki

zakaz działalności

zakaz działalności

zakaz działalności

limit 1 os. / 7 m2
aquaparki: 50% obłożenia

limit 1 os. / 7 m2
aquaparki: 50%
obłożenia

zakaz działalności

Treningi na otwartej
przestrzenie,
współzawodnictwo
sportowe

obowiązkowe maseczki:
z wyjątkiem
profesjonalistów
i terenów zielonych

limit 250 os.

obowiązkowe maseczki:
z wyjątkiem profesjonalistów
i terenów zielonych

Współzawodnictwo
i wydarzenia sportowe

bez udziału publiczności:
maks. 250 uczestników,
zakaz biegania
i jazdy na rowerze

50% widowni

bez udziału publiczności

obowiązkowe maseczki:
obowiązkowe maseczki:
obowiązkowe maseczki:
z wyjątkiem
z wyjątkiem
z wyjątkiem
profesjonalistów i terenów profesjonalistów i terenów profesjonalistów i terenów
zielonych
zielonych
zielonych

bez udziału publiczności

bez udziału publiczności

25% widowni
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ODPADY
KOMUNALNE

Z ŻYCIA SOŁECTW - SOŁECTWO KOWALKI

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2019 zakończony!
Program Operacyjny Pomocy
Żywnościowej Podprogram 2019
dobiegł końca. Nie był to łatwy
czas, pandemia i związane z nią
restrykcje nie pozwoliły, aby
wydawanie żywności odbyło się
tak jak do tej pory, jednak nie ma
rzeczy niemożliwych.
Przygotowałam 4396 paczek
żywnościowych, odwiedziliśmy
285 rodzin co daje łącznie 719
osób, do najbardziej
potrzebujących rodzin traﬁły 42
tony żywności.
Nie zapomnieliśmy również
o seniorach do których traﬁło 530
paczek żywnościowych. Nie
udało by się to gdyby nie pomoc
wolontariuszy.
Podziękowania kieruję do
następującym osób i instytucji:
- Robert Falana Burmistrz
Tychowa za wyposażenie nas
w środki ochrony osobistej,
- OWES Koszalin za płyny do
dezynfekcji,
- WOPR Oddział Powiatowy
Koszalin,
- GRUPA Poszukiwawczo-

Ratownicza WOPR Powiatu
Białogardzkiego,
- Katarzyna Rudnik,
- Dariusz Michalak,
- Iwona Wiśniewska,
- Krzysztof Niemiec,
- Sylwia Czerwiak,
- Zdzisław Polek,
- Sylwia Walkusz,
- Robert Radziuk,
- Piotr Rakowski,
- Anna Szrajner,
- Beata Wawrzeńczyk,
- Renata Mazurkiewicz,

- OSP Osówko,
- OSP Kowalki,
- Teresa Jakimiuk,
- Grażyna Kubisz,
- Jacek Rudziński,
- Monika Kaczmarek,
- Ewa Kaźmierczak za pomoc
w dostarczaniu paczek
żywnościowych.
Informuję jednocześnie,
iż w przygotowaniu jest
Podprogram 2020, będę na
bieżąco informowała Państwa
o postępach w jego realizacji.
Iwona Haśkiewicz

Sportowy Turniej
Miast i Gmin 2020
Pandemia koronawirusa nie
pokrzyżowała planów
zorganizowania Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2020.
W dniach od 14 do 20 września
2020 r. na terenie całej Polski
w ramach XII Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
przeprowadzony został XXVI

Sportowy Turniej Miast i Gmin
2020, w którym uczestniczyła
również nasza Gmina. Centralna
Komisja Turniejowa
opublikowała wyniki
tegorocznego Turnieju: gmina
Tychowo w swojej grupie (od 5
do 7,5 tys. mieszkańców) zajęła
IV miejsce w Polsce uzyskując

42 pkt. Pierwsze miejsce
zdobył Kalisz Pomorski 45 pkt.
II miejsce Mirosławiec 42 pkt.
III miejsce Tymbark 42 pkt.
Natomiast w kwaliﬁkacji
w województwie
zachodniopomorskim gmina
Tychowo zajęła III miejsce
Radziuk Robert

Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego LZS

W

sobotę 31.10.2020.
w Połczynie Zdroju
odbyły się
Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego LZS
w piłce siatkowej mężczyzn.
Zawody odbyły się zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa,

ale i na bardzo wysokim
poziomie zarówno sportowym
jak i organizacyjnym .
Reprezentanci Gminy Tychowo
w składzie, Walaszczyk
Krystian, Mesjasz Party, Szulc
Łukasz, Szulc Miłosz, Witczak
Dominik, Grzyb Kamil,

Kazimierczak Piotr, Kośka
Grzegorz, reprezentowali Powiat
Białogardzki w turnieju i zajęła
III miejsce, najlepszym
zawodnikiem został Kośka
Grzegorz.
Robert Radziuk

Szanowni Mieszkańcy Gminy
Tychowo,
Ze względu na wzrost
kosztów obsługi systemu
gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie naszej
gminy zaistniała konieczność
zmiany stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Przeprowadzone
zostało postępowanie
przetargowe na odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych,
niestety wybór najkorzystniejszej
oferty będzie prowadził
do podwyższenia opłaty
za gospodarowanie odpadami.
Przewidywana wysokość
wydatków powoduje
konieczność zwiększenia
dochodów z tytułu opłaty
w celu zrównoważenia budżetu
tego zadania i w konsekwencji
zaplanowania nowej stawki
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zgodnie ze złożoną ofertą przez
ﬁrmę Remondis Sanitech
Poznań, kosztami
zagospodarowania odpadów
oraz wszystkimi niezbędnymi
wydatkami administracyjnymi,
wydatki na realizację systemu
gospodarowania odpadami
w 2021 r. wyniosą
1 606 257,00 zł.
Zmiana stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi podyktowana jest
koniecznością zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania
systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z założeniami ustawy
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach koszty
funkcjonowania
przedmiotowego systemu winny
być pokrywane z pobranych
opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach określa
dokładnie jakiego rodzaju
wydatki Gmina pokrywa
z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami tj.:
1) odbierania, transportu,
zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania
punktów selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych;
3) obsługi administracyjnej
tego systemu;
4) edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami
komunalnymi.
Tak więc tylko te wydatki są
brane pod uwagę przy
kalkulacji wysokości opłaty.
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach określa
również sposób obliczenia
opłaty na podstawie:
1) liczby mieszkańców
zamieszkujących daną
nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej
nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu
mieszkalnego.
Gmina nie może zarabiać na
systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi, opłaty
są bowiem przeznaczane
wyłącznie na pokrywanie

kosztów funkcjonowania
systemu, dlatego w celu
uszczelnienia systemu
gospodarowania odpadami
Gmina przygotowała Radnym
Rady Miejskiej w Tychowie
dwie propozycje uchwał
w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
1) Pierwsza metoda: opłata
naliczona zostanie od ilości
rzeczywiście zamieszkałych
mieszkańców pomnożona przez
stawkę (od nowego roku stawkę
ustalono na 26 zł)
2) Druga metoda: opłata
naliczona zostanie na podstawie
ilości zużytej wody na danej
nieruchomości pomnożona
przez stawkę (11 zł za m3).
Druga zaproponowana metoda
jest najbardziej sprawiedliwa
w stosunku do mieszkańców
gminy. Do tej pory w wielu
przypadkach deklarowana ilość
mieszkańców posesji, według
której dotychczas liczona była
opłata za gospodarowanie
odpadami, była zaniżana, osoby
wynajmujące domy często nie
zgłaszały rzeczywistej ilości
osób, na co wskazywało
rzeczywiste zużycie wody i ilość
wystawianych odpadów.
Zgodnie z danymi,
pochodzącymi z ewidencji
ludności liczba osób
zameldowanych na terenie
gminy wynosi 6825, natomiast
liczba osób zamieszkujących na
terenie gminy zgodnie ze
złożonymi deklaracjami wynosi
5109 (stan na 30.09.2020 r.)
Metoda określenia opłaty na
podstawie zużycia wody
pozwala ograniczyć opisane
powyżej negatywne zjawisko,
gdyż każda zamieszkująca
nieruchomość osoba (i osoba
tam przebywająca) generuje
zużycie wody niezależnie, czy
została przez właściciela
nieruchomości zgłoszona jako
wytwórca odpadów czy też
obowiązek ten nie został
dopełniony.
Poniżej przedstawiam
przykładowy koszt za
gospodarowanie odpadami
dla 5 – osobowej rodziny:
a) W przypadku rozliczania
od ilości zużytej wody:
5 osobowa rodzina, która
miesięcznie zużywa około 10 m3
wody będzie zobowiązana do
uiszczania opłaty za odpady
w wysokości 110 zł miesięcznie,
b) W przypadku rozliczania od
ilości zamieszkałych osób;
5 osobowa rodzina będzie
musiała miesięcznie uiszczać
opłatę w wysokości 130 zł.
Rozliczanie się od ilości zużytej
wody jest również dużym
ułatwieniem dla osób starszych,
które zużywają małe ilości wody.
Przy zakładanym miesięcznym
zużyciu wody w ilości 1-2 m3,
koszt za odpady będzie
w granicach 11- 22 zł
miesięcznie, natomiast przy
stawce od mieszkańca będzie
to już 26 zł miesięcznie.
Zaznaczyć należy również, że
do ilości zużytej wody, nie
wlicza się ilości bezpowrotnie
zużytej wody, np. używanej
do podlewania ogródków
(konieczny jest wówczas
dodatkowy wodomierz).

W przypadku braku
wodomierza na terenie
nieruchomości, zgodnie
z rozporządzaniem Ministra
Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętych norm
zużycia wody oraz osób
faktycznie zamieszkujących
nieruchomość przyjmuje się
przeciętną normę zużycia wody
na jednego mieszkańca
miesięcznie wynoszącą 3 m3
(dotyczy mieszkańców
rzeczywiście zamieszkałych na
danej nieruchomości).
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach określa
także zadania i obowiązki
gminy oraz obowiązki
właścicieli nieruchomości.
Gmina zobowiązana jest
do zorganizowania odbioru
odpadów z nieruchomości
zamieszkałych zgodnie
z obowiązującymi przepisami
(Prawo zamówień publicznych)
– nie ma możliwości
podpisywania indywidualnych
umów na tę usługę przez
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
Szanowni mieszkańcy gminy
Tychowo, podwyższanie opłaty
ze gospodarowanie odpadami
jest bardzo trudnym tematem
dla nas wszystkich.
W tegorocznym przetargu
złożone były tylko dwie oferty.
Niestety ﬁrmy narzucają nam
coraz wyższe ceny, które
spowodowane są m.in.:
1) Zwiększonymi kosztami
składowania i przetwarzania
odpadów w Instalacjach
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych,
2) Wzrostem tzw. opłaty
marszałkowskiej - w 2017 r.
stawka wynosiła 24,15 zł za
tonę odpadów, w roku 2018
wzrosła do 140 zł za tonę,
a w 2019 aż do 170 zł za tonę.
W roku 2020 stawka ta wynosi
już 270 zł za tonę. W ciągu
trzech lat wzrosła zatem
o ponad 1000%.
3) Brakiem mocy
przerobowych w Instalacjach
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych,
4) Wzrostem wynagrodzeń
pracowników ﬁrm
odbierających odpady,
5) Zmianą przepisów prawa wzrastające poziomy
procentowe obowiązkowego
recyklingu i odzysku odpadów
komunalnych,
6) Wzrostem ilości odbieranych
odpadów komunalnych od
mieszkańców z terenu gminy,
7) Brakiem rynków zbytu dla
surowców wtórnych.
Sytuacja małych gmin jest
trudna. Musi dojść do zmian
ustrojowych, inaczej sytuacja
w gospodarce odpadowej
będzie się pogarszać.
W chwili obecnej trwają prace
nad rozwiązaniami, które
pozwolą na wprowadzenie
działań pomocnych
w zahamowaniu wzrostu
kosztów zagospodarowania
odpadów.
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Kącik literacki
,,WOLNA''
Ojczyzna to kraj przodków,
Dom, gdzie się rodziłeś.
Szczęśliwy w dzieciństwie byłeś.
Ona jak rodzice
Opieką Cię otaczała
Uczyła, chleb Ci dawała
Dobrobyt tworzyłeś sam…
Miasta budowałeś, ciężko pracowałeś
Odwdzięczając się jej
Za opiekę i swobodę
Wolnym jesteś, w wolnym kraju
Nie zawsze tak dobrze było
Przodkowie o wolność

Miejsca powstawania
tlenku węgla:

Podziękowania

Wciąż walczyć musieli.
Ginęli za Nią i dla nas
Ginęli w powstaniach, na wojnie
O wolnej Polsce marzyli
Cenę życia płacili
Ceńmy wolność nam podarowaną
Krwią żołnierzy wywalczoną
Szanujmy to, co dziś mamy
Nie szkalujmy się, nie skłócajmy się
Kompromisów szukajmy
Szanujmy wolność tak ciężko
odzyskaną.
Władysława Ziętara

Dziękujemy to za mało z naszej strony…
za mało by wyrazić wdzięczność za wszystko,
co dla nas czynicie..
Serdeczne podziękowanie
dla Pani Genowefy Kuczmery
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tychowie,
Grona Pedagogicznego
oraz Pracowników Administracji i Obsługi,
za życzenia, pamięć oraz wsparcie
składają Emeryci Gminnego Przedszkola
w Tychowie.

- uszkodzony lub zatkany komin
- brak mikrowentylacji
- używanie urządzeń i pojazdów
napędzanych benzyną
w zamkniętych pomieszczeniach

7

3
1

6

4

5

Typowe źródła tlenku węgla

2

7 Komin
3 Kominek 5 Grill
1 Kocioł
2 Ogrzewacz 4 Kuchenka 6 Samochód

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),
art. 39 i art. 54 Ustawy z dnia
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 2020 r.
poz. 283 z późn. zm.) oraz
w związku z Uchwałą
Nr XVII/110/19 Rady Miejskiej
w Tychowie z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tychowo
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tychowo
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach od
8 grudnia do 29 grudnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Tychowie, ul. Bobolicka 17,
78-220 Tychowo, w biurze
podawczym (parter) oraz

o publikacji na stronie
internetowej:
http://bip.tychowo.pl.
Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie zmiany
Studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 9 grudnia
2020 r. o godz. 12.00 w Sali
konferencyjnej, w siedzibie
Urzędu Miejskiego
w Tychowie, ul. Bobolicka 17,
78-220 Tychowo.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne i ﬁzyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu
zmiany Studium. Uwagi mogą
być wniesione na piśmie do
Burmistrza Gminy Tychowo,
ul. Bobolicka 17, 78-220
Tychowo albo w formie
elektronicznej poprzez pocztę
elektroniczną na adres e-mail:
umig@tychowo.pl lub za
pomocą platformy ePUAP, z
podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu oraz
oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 19 stycznia 2021 r.
Zgodnie z art. 39 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania
na środowisko, informuję
o możliwości składania uwag
i wniosków do prognozy
oddziaływania na środowisko
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 stycznia 2021 r.,
w formie pisemnej lub ustnie
do protokołu w siedzibie
Urzędu Miejskiego
w Tychowie, ul. Bobolicka 17,
78-220 Tychowo, albo za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail:
umig@tychowo.pl lub za
pomocą platformy ePUAP,
bez konieczności opatrywania
ich kwaliﬁkowanym podpisem
elektronicznym.
Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag jest
Burmistrz Gminy Tychowo.
Wyłożenie projektu zmiany
Studium oraz dyskusja
publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu
sanitarnego i wszystkich
środków ostrożności zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami
Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz
wewnętrznymi regulacjami
funkcjonowania Urzędu
Miejskiego w Tychowie.
Przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych odbywać się
będzie na podstawie art. 6 ust. 1
lit c) RODO w związku z
ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na
podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób
ﬁzycznych w związku
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Informuję, że szczegółowa
klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych
osobowych znajduję się na
stronie:
http://www.bip.tychowo.pl
w zakładce „Ochrona Danych
Osobowych”.
Burmistrz Tychowa

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tychowie zaleca:

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

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

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

NIE! DLA CZADU
C

?

Tlenek węgla jest bezbarwnym
i bezwonnym silnie trującym
gazem. Dostaje się do
organizmu przez układ
oddechowy, a następnie jest
wchłaniany do krwiobiegu.
Uniemożliwia prawidłowe
rozprowadzenie tlenu we krwi
i powoduje uszkodzenia mózgu
oraz innych narządów.
Jeżeli używasz węgla i drewna,
dokonuj okresowych
przeglądów nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące.
Gdy używamy gazu ziemnego
czy oleju opałowego - nie
rzadziej niż raz na pół roku.
Zarządca budynku lub
właściciel ma obowiązek
m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej
niż raz w roku.

J

?

Należy zapewnić mu dopływ
świeżego powietrza:
< natychmiast otwórz okna
i drzwi, by z pomieszczenia
usunąć truciznę,
< jak najszybciej wynieś go na
świeże powietrze,
< rozluźnij ubrania - rozepnij
pasek, guziki, ale nie rozbieraj
go, gdyż nie można
doprowadzić do jego
przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże
powietrze zaczadzony nie
oddycha, niezwłocznie przystąp
do wykonania sztucznego
oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze:
pogotowie ratunkowe - tel. 999,
straż pożarną - tel. 998 lub 112.

C

J

,

?

< zapewnić prawidłową

?

wentylację pomieszczeń,

ból głowy,
ogólne zmęczenie,
duszności,
trudności z oddychaniem,
oddech przyspieszony,
nieregularny,
< senność,
< nudności.
Osłabienie i znużenie, które
czuje zaczadzony, a także
zaburzenia orientacji
i zdolności oceny zagrożenia
powodują że jest on całkowicie
bierny (nie ucieka z miejsca
nagromadzenia się trucizny),
traci przytomność i - jeśli nikt
nie przyjdzie mu z pomocą umiera.
<
<
<
<

999
998
112

< stosuj mikrowentylację okien

i drzwi,
< nigdy nie zasłaniaj kratek

wentylacyjnych,
< z pomocą fachowców dokonuj

okresowych przeglądów
komina, urządzeń grzewczych
i instalacji wentylacyjnej,
< nie spalaj niczego
w zamkniętych
pomieszczeniach, jeśli
nie są wentylowane,
< zainstaluj czujki tlenku węgla
w tej części domu, w której
sypia twoja rodzina. To bardzo
skuteczne urządzenia, które
niejedno życie już uratowały.
Tylko czujka pozwoli Ci
stwierdzić obecność tlenku węgla.
W sprzedaży oprócz czujek tlenku
węgla są także urządzenia
wykrywające jednocześnie tlenek
węgla i inne groźne substancje.
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