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„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok - Dobrym Czasem.”
K. I. Gałczyński

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek....
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia...
Tego życzą
Robert Falana Burmistrz Tychowa
oraz
Paweł Kowalski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie

Nowy traktor z przyczepą
w Gminie Tychowo
14 grudnia br. w Urzędzie Miejskim
w Tychowie podpisano umowę na
wykonanie zadania pn. „Zakup
traktora z przyczepą do remontów
dróg gminnych”.

Umowy podpisali:
z ramienia Gminy Tychowo p. Robert
Falana –Burmistrz Tychowa, natomiast
z ramienia wykonawcy – pełnomocnik
wyłonionej w przetargu ﬁrmy: Ursus
Dystrybucja – p. Dawid Pac.

W ramach zamówienia zostanie zakupiony traktor oraz
przyczepa, które przeznaczone będą do prac związanych
z utrzymaniem dróg gminnych.
Wartość inwestycji: to 219 727,00 zł, w tym doﬁnansowanie

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
49 974,53 zł. Odbiór zakupionego sprzętu planowany jest na
poniedziałek, 21 grudnia br.
Barbara Krawczyk
Podinsp. ds. budownictwa i zamówień publicznych
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

,,Strofy o Ojczyźnie- spotkanie z poezją''

J

est taki dzień w roku, kiedy
w szczególny sposób podkreślamy
skąd pochodzimy i kim jesteśmy.
11 listopada każdego roku obchodzimy
nasze narodowe Święto Niepodległości,
dla upamiętnienia wydarzeń z 1918
roku, gdzie po 123 latach zaborów,
Polska odzyskała Niepodległość.
O to ,,żeby Polska była Polską'' przez

lata niewoli walczyły całe pokolenia
Polaków. To im zawdzięczamy
WOLNOŚĆ i poczucie dumy
narodowej.
ziś Ojczyzna oczekuje od nas
tego, co najważniejsze pamięci o bohaterach i miłości
do ziemi ojczystej. Szanujmy więc
to co mamy...

D

Państwo Władysława i Teodor Ziętara

Ze względu na sytuację
epidemiologiczną w kraju, obchody
święta miały nieco inną formułę
niż do tej pory. Chcąc przyłączyć się
do wspólnego świętowania,
zorganizowaliśmy w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Tychowie
spotkanie z poezją w postaci on-line,
podczas którego mieszkańcy gminy

czytali wiersze o Ojczyźnie.
Spotkanie odbyło się z zachowaniem
wszelkich zasad reżimu sanitarnego.
erdeczne podziękowania kieruję
do osób czytających: Państwa
Aliny i Jarosława Mycio oraz
Władysławy i Teodora Ziętarów.
Dziękuję również za pomoc
w realizacji przedsięwzięcia

S

Państwo Alina i Jarosław Mycio

Dzień Pluszowego Misia 2020
25 listopada każdego roku na całym
świecie obchodzony jest Światowy
Dzień Pluszowego Misia. W ubiegłych
latach to święto gromadziło w bibliotece
wielbicieli pluszaków, czyli dzieci.
Jednak rok 2020 jest wyjątkowy.
Ze względu na reżim sanitarny
o imprezie nie mogło być mowy.
Zachęciliśmy jednak rodziców i dzieci
do wspólnej zabawy, której bohaterem
był oczywiście pluszowy miś. Każda
okazja jest dobra, aby sięgnąć po
książkę i wspólnie poczytać.
Agnieszka Tomczyk

niezastąpionej ﬁrmie A7-Film!
Film ze spotkania dostępny na stronie:
www.biblioteka-tychowo.pl lub na
portalu Facebook Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tychowie.
Agnieszka Tomczyk
p.o. Dyrektora GBP w Tychowie
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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!

29 FINAŁ WOŚP W TYCHOWIE
Szanowni Państwo,
bieżący rok jest wyjątkowy, również również jeśli chodzi o działania na rzecz WOŚP
w tychowskim sztabie. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane
z pandemią zrezygnowaliśmy m.in. z ﬁnału organizowanego w GOK w Tychowie.
Jednak będziecie mieli Państwo okazje wesprzeć Fundację WOŚP dzięki
Sztabowym Puszkom Stacjonarnym zlokalizowanym w następujących miejscach:
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy Grażyna i Krzysztof Kubisz, Dobrowo 29,
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy "Jowisz" Jadwiga Matejko, ul. Wolności 8 w Tychowie,
- Sklep Wielobranżowy Barbara Ziomek ul. Wolności 32 w Tychowie,
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy ANULA Patryk Jankowski, Zaspy Wielkie 18a,
- Sklep Wielobranżowy Grażyna Surdyk, Dobrowo 44,
- Kwiaciarnia WizJa Katarzyna Rudnik, ul. Kaszubska 2 w Koszalinie,
- Firma Friedrichs Polska w Doblu, Doble 22, opiekunem puszki jest p. Dobrosława
Bartusch.
Dostępna jest również eSkarbonka, czyli wirtualna puszka Sztabu WOŚP w Tychowie,
za pomocą której można dokonać wpłat za pomocą karty Mastercard i systemu PayU,
blikiem i przelewem elektronicznym. eSkarbonka jest dostępna na
https://eskarbonka.wosp.org.pl/ndmbn6 Kwota zebrana poprzez eSkarbonkę zostanie
przekazana automatycznie na konto Fundacji WOŚP.
W dniu ﬁnału WOŚP 31 stycznia 2021 r. tylko nieliczni wolontariusze będą kwestować
do puszek na ulicach naszego miasta.
Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy darami
w postaci przedmiotów lub innych dóbr prosimy o informację
poprzez: e-mail: wosp@tychowo.pl lub telefonicznie: 94 31 60 253.
Licytacje przekazanych dóbr i usług będą odbywały się
na portalu Allegro.
Zapraszamy!

SPORT

Turniej piłki nożnej Orlików
12 grudnia 2020 r. w hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Tychowie został
rozegrany turniej piłki nożnej Orlików.
Gospodarzem i organizatorem turnieju
byli: UKS Dąbek Tychowo i Gryf
Dobrowo Orlik/Żak.
Udział w rozgrywkach wzięło 6 drużyn,
w tym również zaproszona drużyna
UKS Unia Białogard, która wystawiła
do gry cztery składy.

Turniejowe zmagania obﬁtowały
w wiele ofensywnych akcji, z czego
wpadło mnóstwo pięknych bramek,
bo aż 55!
Ostatecznie wszyscy zostali
zwycięzcami, bo nasza liga nie jest
punktowana, a turnieje są chwilą radości
i sprawdzeniem swoich umiejętności
dla młodych adeptów.

Wszystko w przyjaznej atmosferze.
Bez presji na wynik.
Tym akcentem kończymy piłkarski rok
2020!
Wielkie podziękowania dla Burmistrza
Tychowa, Pana Roberta Falany
za uroczyste rozpoczęcie turnieju oraz
dla Pana Dariusza Lenio za pomoc
w organizacji.
UKS „Dąbek”

TYCHOWSKIE WIESCI

4

D

–

W świetlicach Gminy Tychowo
nastał przepiękny nastrój świąteczno –
zimowy dzięki znakomitym
dekoracjom. Panie świetliczanki
wykonały wiele kolorowych ozdób,
które stroją świetlice. Udekorowały
świetlice wewnątrz, a także na zewnątrz
budynków. Witraże, bombki, łańcuchy,
szopki, choinki i wiele, wiele innych
ozdób pojawiło się wszędzie tam, gdzie
było tylko choć trochę miejsca.
Całość utworzyła wspaniały
bożonarodzeniowy klimat.
Dziękujemy wszystkim za trud
i włożoną pracę.

Świetlica w Kowalkach

A. Węglarska – promocja i reklama,
GOK w Tychowie

Świetlica w Tychowie

Świetlica w Bukówku

Świetlica w Słoninie

Świetlica w Borzysławiu

Świetlica w Dobrowie

Świetlica w Warninie

Świetlica w Kikowie

Świetlica w Smęcinie
Świetlica w Trzebiszynie

Świetlica w Pobądzu
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Z życia Przedszkola ”Dębowa Chatka” w Tychowie

Mikołaj w przedszkolu

J

uż od samego rana przedszkolaki
nasłuchiwały, czy nie słychać
dźwięku dzwonka Św. Mikołaja.
Pomimo braku białego puchu, jak co roku
we wczesnych godzinach rannych
w asyście swoich pomocników przybył
do Przedszkola Św. Mikołaj. Na jego
wizytę dzieci cierpliwie czekały.
Wcześniej nauczyły się wielu piosenek
i wierszy, które specjalnie dla Niego
przygotowały. Spotkanie z Mikołajem
minęło w bardzo miłej atmosferze.
Dzieci powitały gości piosenką
i wierszami. Na koniec po zapewnieniach,
że będą się starały zachowywać grzecznie
w domu i w przedszkolu, Mikołaj
obdarował je prezentami.
Miłe chwile z Mikołajem zostały
uwiecznione na zdjęciach. Szkoda, że taki
dzień zdarza się tylko raz w roku.
Iwona Wiśniewska

"Abra-kadabra, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.”
28 i 30 listopada zapanowała
u nas magiczna atmosfera, ponieważ
świętowane były Andrzejki.
Andrzejki to wieczór wróżb
odprawianych w wigilię św. Andrzeja,
czyli noc z 29 na 30 listopada.
Dawniej w przedostatni dzień listopada
wszystkie panny (później również
kawalerowie) wróżyli sobie,
aby dowiedzieć się, co czeka je
w przyszłości. Andrzejki były również
specjalną okazją do zorganizowania
ostatnich hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem.
Według dawnych wierzeń ta noc miała
magiczną moc, uchylającą wrota
do nieznanej przyszłości.
Andrzejki w Naszym Przedszkolu
to już tradycja. Ten dzień był dniem
radosnych zabaw i wróżb, w których
dzieci mogły poznać swoją bliższą
i dalszą przyszłość.
Podczas dyskoteki andrzejkowej
przeplatanej wróżbami nie zabrakło
ustawiania bucików, przekłuwania
serduszek z imionami, szczęśliwego
numerka, koloru itp.
Zabawa była przednia, dzieci wróciły
do domu w doskonałych humorach.

"Człowiek jest wspaniałą istotą
nie z powodu dóbr, które posiada,
ale jego czynów.
Nieważne jest to co się ma,
ale czym się dzieli z innymi".
Jan Paweł II
Nasze przedszkole wzięło udział
w dwóch akcjach mających na celu
pomoc innym - "Czysty Aniołek"
i "Razem na Święta". Przedszkolaki jak
zawsze spisały się na medal przynosiły
środki czystości, pracownicy
przedszkola wykonali kartki świąteczne.
Udział w akcjach miał na celu niesienie
pomocy potrzebującym, samotnym, jak
również budowanie więzi międzypokoleniowych. Ze względu na stan
epidemii nasze działania tym bardziej
są potrzebne, wiele osób czeka na
wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.
Przygotowane paczki ze środkami
czystości, życzeniami traﬁają do
najbardziej potrzebujących osób
w naszej Gminie.

Paczki zostały odebrane przez
pracownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychowie.
DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy
zaangażowali się w te działania.
Dyr. Genowefa Kuczmera

Dzień
Pluszowego Misia

Małgorzata Łopińska-Kubiczek

Światowy
Dzień Praw Dziecka
W 1989 r. Organizacja Narodów
Zjednoczonych przyjęła uniwersalny
dokument, gwarantujący wszystkim
dzieciom na świecie ich prawa.
Chronią one dzieci, ale i wspierają je
w prawidłowym rozwoju. Znajomość
praw pozwala najmłodszym uchronić się
przed różnymi niebezpieczeństwami.
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie
o to, aby prawa dziecka były
przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy
o prawach dziecka. Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka z UNICEF
to wydarzenie, które jednoczy wszystkie
dzieci na świecie. W tym dniu celem jest
okazanie wsparcia i solidarności
z dziećmi, których prawa nie są
respektowane.
Nasze Przedszkole przyłączyło się
do obchodów tego dnia poprzez ubranie
się w kolorze niebieskim. Podczas zajęć
dzieci wzbogaciły zasób wiadomości
na temat pochodzenia etnicznego dzieci,
tolerancji, praw dzieci, ale i obowiązków.

Czysty Aniołek

Na zakończenie dzieci wykonały wspólną pracę.
Małgorzata Łopińska-Kubiczek

25 listopada dzieci z naszego
przedszkola, jak co roku, obchodziły
bardzo ważne święto „Dzień
Pluszowego Misia”. Przedszkolaki
zostały zaproszone do wspólnej zabawy
w misiowej krainie. Poznały historię
święta, wspólnie recytowały wiersze
o misiach, bawiły się przy piosenkach:
„Dwa malutkie misie”, „Jadą, jadą
misie”, oglądały jedną ze starszych

bajek, którą pamiętają z pewnością
rodzice przedszkolaków „Miś Uszatek”. Dla dzieci w tym dniu
w przedszkolu przygotowano wiele
atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne,
konkursy, quizy, zgadywanki, śpiewanie
piosenek, misiowe tańce.
Ten dzień w przedszkolu pełen
był uśmiechu oraz wspólnej zabawy.
Małgorzata Łopińska - Kubiczek
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Z życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

75 lat minęło

Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka
Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już
mieszkaniec, obywatel i już człowiek.
Nie dopiero będzie, a już. […].
Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
Janusz Korczak

20 listopada 2020 r. w klasach
najmłodszych obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Prawa Dziecka.
Data ta upamiętnia podpisanie
najważniejszego dokumentu
gwarantującego prawa wszystkim
dzieciom – Konwencji o prawach
dziecka. Uczniowie klas zerowych
uświadomieni zostali, że każdemu
dziecku przysługują prawa dziecka tak
jak każdemu dorosłemu przysługują
prawa człowieka. Praw tych nikt nie

może dziecko pozbawić. Tego dnia
wspólnie z naszymi uczniami
rozmawialiśmy także o mniejszych
i większych obowiązkach dzieci.
„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
to święto, o którym warto pamiętać.
To okazja, aby przypomnieć sobie, że
każdemu dziecku, niezależnie od jego
pochodzenia, miejsca zamieszkania,
koloru skóry czy wyznania, przynależą
takie sam prawa – prawa człowieka.
Dziecko jako istota dopiero ucząca się,
rozwijająca i nabierająca doświadczenia,
potrzebuje szczególnej ochrony, którą
powinni zapewnić dorośli”.

Anna Janus

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym
dla Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie, świętuje ona
bowiem swoje 75 urodziny.
Pierwszym etapem uczczenia tego
wydarzenia był Międzypokoleniowy
Turniej Szachowy– został on
przeprowadzony 29 sierpnia 2020 r.
(szczegółowa relacja z turnieju znajduje
się w wydarzeniach z życia szkoły na
stronie internetowej).
Kolejnym etapem miała być uroczysta
akademia, mnóstwo gości i wielkie

przyjęcie urodzinowe …
Rzeczywistość pozwoliła nam na
opracowanie ﬁlmu poświęconego naszej
szkole, do którego obejrzenia serdecznie
Państwa zachęcamy. Jest on
umieszczony na stronie internetowej
szkoły w zakładce „Wydarzenia z życia
szkoły” (sptychowo.edupage.org),
można go także obejrzeć na YouTube.
Serdeczne dziękuję za udzielenie
wywiadu i podzielenie się
wspomnieniami związanymi ze szkołą
byłym dyrektorom oraz naszym

szanownym absolwentom:
- Panu Dyrektorowi Tadeuszowi
Bodziochowi,
- Pani Dyrektor Alinie Mycio,
- Pani Dyrektor Renacie Kołodziej,
- Panu Bronisławowi Gajewskiemu,
- Pani Katarzynie Wronie,
- Panu Krzysztofowi Pluskocie,
- Pani Małgorzacie Maślak.
Katarzyna Kalbarczyk
– dyrektor szkoły

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada to Dzień Pluszowego
Misia. Data ta nie jest przypadkowa,
bo właśnie tego dnia przypada rocznica
powstania tej cudownej maskotki.
Pluszowe misie to najwierniejsi
przyjaciele dzieci, dlatego święto
to chętnie jest obchodzone przez
najmłodszych.
Uczniowie klas zerowych także
z wielką radością obchodzili święto
Pluszowego Misia. Wszyscy przynieśli
swoje ukochane misie które
towarzyszyły im w trakcie zajęć
i zabawy. Nasi najmłodsi przypomnieli
sobie także znane misie z bajek, które
oglądają, a także chętnie wykonywali
misiowe karty pracy.
Anna Janus

Mikołajki w klasach zerowych -

Spotkanie z Mikołajem
7 grudnia do najmłodszych
uczniów naszej szkoły zawitał
św. Mikołaj. Dzieci ubrane
w mikołajowe opaski oraz
odświętne stroje z uśmiechem
na buziach przywitały długo
wyczekiwanego Gościa.
Św. Mikołaj bardzo chętnie
rozmawiał z dziećmi, pytał

o różne rzeczy, oglądał prace
świąteczne dzieci, sprawdzał jak
przystrojone są klasy i czy
znajduję się w nich choinka.
Na zakończenie Mikołaj
wszystkie dzieci obdarował
drobnymi prezentami. Odbierając
prezenty przedszkolaki mogły
porozmawiać z Mikołajem oraz

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Oczekiwana cały rok wizyta św.
Mikołaja minęła w bardzo miłej
atmosferze i przyniosła naszym
najmłodszym uczniom wiele
radości. Dzień ten na długo
pozostanie w pamięci wszystkich
przedszkolaków.
Anna Janus

Podziękowania
Uczniowie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Tychowie
serdecznie dziękują
Panu Jerzemu Wicikowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tychowo
za przekazanie szkole drzewek świerkowych.
Ukłony przekazujemy również pracownikom GOSiGK w Tychowie
za pomoc w ich dostarczeniu.

Dziękuję
Pani ANNIE SOKOŁOWSKIEJ
za przekazanie do świetlicy szkolnej dużej ilości puzzli.
Katarzyna Kalbarczyk - dyrektor SP Tychowo
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HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2021 ROKU W GMINIE TYCHOWO
Miejscowość

rodzaj odpadu

sierpień wrzesień październik listopad grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

11, 25

08, 22

08, 22

08, 19

04, 17, 31

14, 28

12, 26

09, 23

06, 20

04, 18

02, 15, 29

13, 27

12, 26

09, 23

09, 23

06, 19

06, 17, 31

14, 28

12, 26

09, 23

06, 20

04, 18

03, 16, 30

14, 28

04, 29

26

26

23

21

18

16

13

10

08

05

03, 31

07

04

04

01, 29

27

24

22

19

16

14

10

09

28

25

25

22

20

17

15

12

09

07

04

02, 30

rodzaj odpadu

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień wrzesień październik listopad

zmieszane

04, 18

01, 15

01, 15, 29

12, 26

10, 24

07, 21

05, 19

02, 16,30

13, 27

11, 25

08, 22

06, 20

05, 19

02, 16

02, 16, 30

12, 26

10, 24

07, 21

05, 19

02, 16,30

13, 27

11, 25

09, 23

07, 21

22

19

19

16

14

11

09

06

03

01, 29

26

24

21

18

18

15

13

10

08

05

02, 30

28

25

23

14

11

11

08

06

10

01, 29

26

23

21

18

16

Borzysław, Buczki,
zmieszane
Czarnkowo, Dobrochy,
Drzonowo Białogardzkie,
bio
Dzięciołowo, Gizałki,
Kowalki, Pobądź, Smęcino,
Solno, Trzebiszyn,
papier i tektura
Tyczewo, Warnino,
Wełdkowo, Wełdkówko,
tworzywa
Bukowo, Bukówko,
sztuczne
Dobrowo, Dobrówko,
Modrolas, Podborsko,
Retowo, Skarszewice,
szkło
Słonino, Zaspy Wielkie.

Miejscowość

Gmina
Tychowo

Tychowo, Doble, Kikowo,
bio
Krosinko, Liśnica,
Motarzyn, Nowe Dębno
Osówko, Rudno, Sadkowo, papier i tektura
Sławomierz, Stare Dębno
tworzywa
Trzebiec, Wicewo,
sztuczne
Żukówek

szkło

grudzień

Odpady w dniu odbioru należy wystawić przed posesję do godziny 6:00
Miejscowość

rodzaj odpadu

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

zmieszane

04, 18

01, 15

01, 15, 29

08, 12,
19, 26

10, 17,
24, 31,

07, 14,
21, 28

05, 12,
02, 09,
19, 26 16, 23, 30

06, 13,
20, 27

04, 11, 18,
25

08, 22

06, 20

bio

05, 19

02, 16

02, 16, 30

06, 12,
19, 26

10, 17,
24, 31,

07, 14,
21, 28

05, 12,
02, 09,
19, 26 16, 23, 30

06, 13,
20, 27

04, 11, 18,
25

09, 23

07, 21

22

19

19

16

14

11

09

06

03

01, 29

26

24

21

18

18

15

13

10

08

05

02, 30

28

25

23

14

11

11

08

06

10

01, 29

26

23

21

18

16

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

08, 22

08, 22

08, 19, 30

17, 31

14, 28

12, 26

09, 23

06, 20

04, 18, 30

15, 29

13, 27

18

18

15

13

10

08

05

02, 30

28

25

23

Tychowo (tylko wspólnoty
papier i tektura
mieszkaniowe z
powołanym zarządem)
tworzywa
sztuczne
szkło

Miejscowość
rodzaj odpadu styczeń
Nieruchomości kolonijne
zmieszane i
(trudnodostepne)
11, 25
bio
Drzonowo B. 22; Kowalki
nr 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
56; Motarzyn nr 27, 28, 29, papier i tektura
30, 31, 32, 34, 35, 36;
Osówko nr 4, 5, 29, 30, 31,
tworzywa
32, 34, Sadkowo nr 1, 2, 3,
21
sztuczne
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 43,
44; Stare dębno nr 38, 39,
Warnino 2, Wicewo nr 22,
szkło
22/1, Zastawa

lipiec

sierpień wrzesień październik listopad

sierpień wrzesień październik listopad

grudzień

grudzień

Odpady wielkogabarytowe
Szanowni mieszkańcy!
W związku z ustawowym obowiązkiem
składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz aktualizacji tych
deklaracji- zgodnie z liczbą osób
faktycznie zamieszkujących daną
nieruchomość, informuję, że zgodnie
z dyspozycją art.6m, ust.1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2020.1439 t.j.) deklarację należy
złożyć w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
W przypadku zmiany liczby
mieszkańców zamieszkałych daną
nieruchomość, właściciel zobowiązany
jest złożyć nową deklarację w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
Burmistrz Tychowa
Robert Falana

15.02 - 19.02.2021

16.08 - 20.08.2021

17.05 - 21.05.2021

15.11 - 19.11.2021
Mycie pojemników

10.05 -14.05.2021

13.09 - 17.09.2021

Odpady w dniu odbioru należy wystawić
przed posesję do godziny 6:00
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Podziękowania

Kącik literacki
Nieustające wiatry samotności
W ciszy i w zadumie trwają
Każdy kwiat potrzebuje miłości
Niestety nie każde ją posiadają
Nie drwij młodziaku ze starości
Nie szukaj uciechy i humoru
Bo każdy chce radości
Mniej młody trochę honoru

Deszcz po policzku spływa
Samotności czas godzina
Niestety tak czasem bywa
Że w sercu zostaje drwina
Niech każdy potrzebny będzie
Niech raduje się i uśmiech ma
Niech pomoc odnajdzie wszędzie
Bo wtedy dobro powróci tam

Bardzo serdecznie dziękujemy
Panu Mariuszowi Kłopocińskiemu
oraz Nadleśnictwu Tychowo
za piękne choinki dostarczone do przedszkola i żłobka.
Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Przedszkola „Dębowa
Chatka” w Tychowie

Solka

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

W Bożego Narodzenia czas,
niech miłość będzie w nas,
niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem króluje!
Cudownych, białych, miłych, radosnych, pogodnych,
spokojnych i zdrowych Świąt upływających we wspaniałej
atmosferze.
Życzą Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka”
w Tychowie.

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim
najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności
oraz samych sukcesów
w nadchodzącym 2021 roku.
Niech ten świąteczny czas
będzie dla wszystkich czasem
radości, wypoczynku i reeksji.
Radna Iwona Wiśniewska
oraz
Sołtys Anna Sokołowska

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
rychłego spełnienia każdego marzenia,
ciepła, wiary i życzliwości,
w Nowym Roku wszelkiej pomyślności
życzy Rada Sołecka Sołectwa Kikowo

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania
Państwu Marzenie i Piotrowi Rakowskim
za zorganizowanie Mikołajek
dla dzieci z naszego Sołectwa.
Sołtys Kikowa
Bogdan Brzozowski

Z okazji
nadchodzących
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
spokoju i reeksji przy świątecznym stole
a przede wszystkim dużo zdrowia i samych
dobrych chwil
w nadchodzącym Nowym 2021 Roku,
mieszkańcom gminy Tychowo
życzą:
Radny Zdzisław Polek
i Ala Sołtys
z Dobrowa

Zdrowych, pogodnych
i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia
a także wielu wspaniałych chwil spędzonych
w gronie najbliższych
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy Radny Robert Radziuk

Na Święta
Bożego Narodzenia
oraz na nadchodzący
Nowy 2021 Rok
dużo radości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój
błogosławieństwa Bożego
życzy
Sołtys Słonina Grzegorz Sikorski

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu wykazu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychowo:
1. W trybie przetargu ustnego otwartego, stanowiących:
a) działkę gruntową oznaczoną nr 321/7 położoną w obrębie
ewidencyjnym Drzonowo Białogardzkie, o powierzchni 0,3066 ha,
opisaną w ewidencji gruntów jako B, dla której Sąd Rejonowy
w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00041937/1,
zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 63,9 m2
oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 156,9 m2,
położone w Drzonowie Białogardzkim, pod adresem Drzonowo
Białogardzkie 2,
b) niezabudowane działki gruntowe oznaczone jako działki
o nr od 361/2 do 361/7 położone w obrębie ewidencyjnym 0001m.
Tychowo, o powierzchni:
- 361/2: 0,0855 ha,
- 361/3: 0,0906 ha,
- 361/4: 0,0955 ha,
- 361/5: 0,0965 ha,
- 361/6: 0,1323 ha,
- 61/7: 0,1310 ha,
opisane w ewidencji gruntów jako RV, dla których Sąd Rejonowy
w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016870/9,

c) działkę gruntową oznaczoną nr 224/14 położoną w obrębie
ewidencyjnym 0001 m. Tychowo, o powierzchni 0,0893 ha,
opisaną w ewidencji gruntów jako B, dla której Sąd Rejonowy
w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00041937/1,
zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy
84 m2, położonym w Tychowie przy ul. Bobolickiej,
d) niezabudowaną działkę gruntową oznaczoną jako działka 173/1
położona w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Tychowo,
o powierzchni 0,0161 ha, opisana w ewidencji gruntów jako Bp,
dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą
nr KO1B/00001552/7,
2. W trybie bezprzetargowym na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
niezabudowaną działkę gruntową oznaczoną jako działka 146/12
położona w obrębie ewidencyjnym Stare Dębno, o powierzchni
0,0199 ha, opisana w ewidencji gruntów jako Bi, dla której
nie ma prowadzonej księgi wieczystej.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Tychowie.

Podziękowania
Za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość
DZIĘKUJEMY!
Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychowie składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie
i wsparcie akcji ,,Czysty Aniołek”.
„Czysty Aniołek”, to kolejna edycja zbiórki paczek ze środkami
czystości zorganizowana w Gminnym Przedszkolu
,,Dębowa Chatka'' w Tychowie, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Tychowie.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Dzieciom oraz Dyrekcji
i Pracownikom Gminnego Przedszkola ,,Dębowa Chatka''
w Tychowie zaangażowanym w to wydarzenie - bez Waszej przychylnej
postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.
W tym roku mogliśmy dotrzeć do grona osób starszych, wręczając
im nie tylko dar rzeczowy ale także poczucie, że tychowska społeczność
pamięta o ludziach, którzy przez lata kształtowali naszą Gminę.
Dobroć i hojność tych, którzy wykonali paczki przyniesie wiele radości
naszym Seniorom.
Czasami, tak niewiele potrzeba, by na twarzy
człowieka zagościł uśmiech.
Paczki zostały przekazane przez Opiekunki
Środowiskowe GOPS Tychowo osobom, które są
objęte pomocą usługową.
Agnieszka Jankowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychowie.

APEL
do właścicieli/zarządców
nieruchomości,
na których znajdują się
otwarte zbiorniki wodne
W związku z nadchodzącym
okresem zimowym, zwracam się
z prośbą do właścicieli,
zarządców i innych posiadaczy
gruntów z terenu Gminy
Tychowo, o dokonanie przeglądu
nieruchomości gruntowych
będących w Państwa posiadaniu,
pod kątem zagrożenia,
jakie mogą nieść dla osób
postronnych otwarte zbiorniki
wodne znajdujące się na terenie
Państwa nieruchomości.
Z uwagi na wypadki, jakie
co roku zimą zdarzają się
na zamarzniętych zbiornikach
wodnych, i związane są
z pęknięciem lodu, co niestety
często kończy się tragicznie,
zwracam się z prośbą o zadbanie
o odpowiednie zabezpieczenie
wszelkich stawów, oczek
wodnych, zbiorników
pożarowych i innych miejsc,
w których może gromadzić się
woda i które mogą być
wykorzystywane przez
mieszkańców Gminy, zwłaszcza
tych najmłodszych, jako
lodowiska.

Należy podjąć wszelkie
działania mogące
zminimalizować ryzyko
lub zapobiec wypadkom,
w szczególności takie jak
ogrodzenie zbiornika lub
naprawa istniejącego już
ogrodzenia, odpowiednie
oznakowanie informujące
o zakazie wstępu lub
istniejącym zagrożeniu,
zwłaszcza niewielkich
zbiorników wodnych, które
na pierwszy rzut oka mogą
być niewidoczne, np. kiedy
taﬂa lodu jest przykryta
śniegiem lub z uwagi na
wcześnie zapadający zmrok
w okresie zimowym.
Łagodne zimy panujące
w ostatnich latach powodują,
że pokrywa lodowa jest zbyt
cienka, aby można było po niej
bezpiecznie chodzić, dlatego
należy podjąć wszelkie
działania, które mogą zapobiec
nieszczęśliwym wypadkom,
niestety najczęściej
przydarzającym się osobom
najmłodszym.
Burmistrz Tychowa
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