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Gala Przedsiębiorczości

TYCHOWSKI HEROS już za nami!
    8 lutego 2020 r. w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie odbyła się uroczysta Gala 
Przedsiębiorczości „Tychowski Heros”.
Podczas gali uhonorowano firmy, które 
osiągają wysokie wyniki ekonomiczne 
a także wyróżniono osoby i organizacje, 
które swym działaniem przyczyniły się 
do tworzenia sprzyjających warunków 
dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju 
lokalnej społeczności.
Wyróżnieni zostali społecznicy, firmy 
i instytucje wspierające rozwój Gminy 
Tychowo we wszelkich dziedzinach 
w minionym 2019 r.
Gospodarzem uroczystości był 
Burmistrz Tychowa Robert Falana.

becnością swoją zaszczycili nas: OMałgorzata Prokop-Paczkowska 
– Poseł na Sejm RP, Stanisław 

Wziątek – Członek Zarządu Woj. 
Zachodniopomorskiego, Jerzy Żuk  - 
Radny  Powiatu Białogardzkiego, Paweł 
Kowalski  Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie, Dariusz 
Michalak – wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie, Zdzisław Polek 
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie, Radni Rady Miejskiej 
w Tychowie, Waldemar Miśko– 
Burmistrz Karlina, Jacek Smoliński - 
Wójt Gminy Białogard, 

Piotr Woś – Zastępca Burmistrza 
Karlina, Jacek Rudziński – Zastępca 
Burmistrza Tychowa, Krystyna 
Dobrzańska – Sekretarz Gminy 
Tychowo, Sołtysi Gminy Tychowo, 
Jerzy Bogusław Wicik -Nadleśniczy, 
Nadleśnictwo Tychowo, Milena Mazur- 
Dyrektor, Bank Spółdzielczy w 
Białogardzie Oddział 
w Tychowie, kom. Robert Brzozowski 
Komendant Powiatowy Policji 
w Białogardzie, asp. Krzysztof 
Gudełajski po. Kierownika Posterunku 
Policji  w Tychowie, st. bryg. mgr inż. 
Jacek Szpuntowicz – Komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Białogardzie, ppłk Daniel Mikołajczyk 
Dyrektor Aresztu Śledczego Koszalin, 
kpt. Marek Dankowski -Zastępca 
Dyrektora Aresztu Śledczego 
w Koszalinie, Oddział Zewnętrzny 
w Dobrowie, kpt. Grzegorz Rybiński- 
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego 
w Koszalinie, Oddział Zewnętrzny 
w Dobrowie, Rafał Słowik — Prezes 
Zarządu, Regionalne Wodociągi 
i Kanalizacjaw Białogardzie, Jarosław 
Jaszczyszyn Dyrektor techniczny -Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
w Koszalinie, Elżbieta Machowicz  - 
Mieleńska LGR, Anna Rydzkowska – 
Przewodnicząca Rady Powiatowej 

Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej, Prezesi OSP: Tychowo, 
Osówko, Kowalki, Sadkowo, Katarzyna 
Kalbarczyk- Dyrektor SP Tychowo, 
Andrzej Kozłowski -Z-ca Dyrektora SP 
Tychowo, Lucyna Michalak – Dyrektor 
GOK w Tychowie, Żaneta Zienkiewicz 
- Osiecka – kierownik GOSIGK oraz 
Jerzy Boczkowski – przewodniczący 
Rady Kultury w Tychowie.
Uroczystość prowadziła Lucyna 
Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie.

a wstępie Burmistrz Tychowa NRobert Falana powitał 
zebranych gości i zaprezentował 

pracę tychowskiego samorządu w 2019 
roku. Wymienił największe inwestycje 
oraz przedsięwzięcia a także plany 
rozwoju Gminy Tychowo na kolejne 
lata. Następnie wyróżniono laureatów 
konkursu „Tychowski Heros”.

   Statuetki w kategorii Firma Roku 
otrzymały firmy: Arla Foods SA, Firma 
Usługowo-Handlowa Drewmix Rafał 
Borowczak  oraz „TREND” Dariusz 
Murawski.

     W kategorii Mecenas Kultury 
i Sportu wyróżnienia przyznano firmie 
Pommernfisch Sp. z o.o.

     W kategorii: Jubileusz 20- lecia 
działalności wyróżnienia 

otrzymały firmy:
§ Usługi Leśno – Transportowe 

Zdzisław Winszewski,
§ Usługi Księgowo - Podatkowe 

Jarosław Jakimiuk,
§ Przyszłość 2000 Firma 

Ogólnousługowa Piotr Sawosz,
§ Szkoła Nauki Jazdy Mirosław Bodnar,
§ Zakład Usług Leśnych Borowczak 

Marian,
§ Usługowy Zakład Elektryczny 

„Eektron” Marek Dymitrów,
§ Usługi Spawalnicze Matusiak 

Krzysztof.

     W kategorii: Jubileusz 25 – lecia 
działalności wyróżnienie otrzymała: 
Restauracja „Jutrzenka” – Pokoje 
Gościnne Barbara Giedrojć.

    W kategorii: Jubileusz 30 – lecia 
działalności wyróżnienie otrzymał 
Zakład Wędliniarski Irena i Stefan 
Furmanek.
  W kategorii Działalność Społeczna 
Tychowskiego Herosa otrzymali:
§ Renata Chwała,
§ Renata Chwała,
§ Renata i Jarosław Chwała,
§ Ewa Łukjaniec,
§ Karolina Sypek,
§ Marta Krawczyk,

Nagrodzeni w kategorii „Działalność społeczna” 

§ Sylwia Czerwiak,
§ Krystian Stelmach,
§ Piotr Rakowski,
§ Monika Kurek,
§ Aldona Glugla,
§ Jadwiga Rosiak, 
§ Katarzyna Rudnik,
§ Marta Kubiczek,
§ Klaudia Kubiczek,
§ Daria Białaszczyk, 
§ Joanna Zimnicka,
§ Sandra Chwała,
§ Szymon Gołdyn,
§ Iwona Haśkiewicz,  
§ Jacek Rudziński,
§ Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kowalkach,
§ Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku,
§ Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie,
§ Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowie,
§ Stowarzyszenie ECCE HOMO.

 „Tychowskiego Herosa” 
o charakterze specjalnym w tym roku 
z rąk Burmistrza otrzymał Zbigniew 
Cabaj.
     Podczas gali wystąpiła Anastazja 
Studzińska, utalentowana skrzypaczka 
z Kołobrzegu, która zagrała utwory 

cd. na str 2
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zarówno dawnych 
kompozytorów jak 
i tych współczesnych,  m.in. 
walc Johanna Straussa „Nad 
pięknym modrym Dunajem” 
oraz „Hallelujah” Leonarda 
Cohen. Młodą artystkę 
nagrodzono gromkimi brawami.
Po części oficjalnej Burmistrz 
zaprosił gości na bankiet.
     Laureatom życzymy 
wszelkiej pomyślności 
i kolejnych owocnych lat pracy 
na rzecz naszej małej Ojczyzny.

Gala Przedsiębiorczości... cd. ze str. 1

  Turniej odbył się 22 lutego br. 
w hali sportowej tychowskiej 
Szkoły Podstawowej.  Zawody 
otworzyli Zastępca Burmistrza 
Tychowa  Jacek Rudziński oraz  
kierownik GOSiGK w Tychowie 
Żaneta  Zienkiewicz- Osiecka.  
W zawodach udział wzięło 41 
zawodników reprezentujących 
gminę Tychowo oraz Koszalin, 
Goleniów, Białogard, Karlino, 
Połczyn Zdrój, Węgorzyno, 
Świdwin czy Żytelkowo. Turniej  
odbył się z podziałem na grupy;  
jedną grupę stanowili zawodnicy 
posiadający licencje PZTS 
grający w lidze, druga to 
zawodnicy nie posiadający 
licencji – amatorzy, trzecią grupę 
tworzyli dziewczęta i chłopcy do 
15 roku życia. Zawodnicy grali 
systemem „każdy z każdym’. 

Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Tychowa

Po fazie pucharowej zawodnicy 
zostali  przydzieleni do grupy 
i zagrali systemem rosyjskim. 
W Turnieju w kategorii  do lat 
15  zwyciężyli:
I miejsce – Góra Marcel
II miejsce- Szmyt Dominik 
 III miejsce – Kula Marcel 
IV miejsce – Basiński 
Bartłomiej 
W kategorii amator; 
I miejsce –  Płuciennik Edward
II miejsce -  Lipiński Grzegorz
III miejsce –Rakowski Piotr
IV miejsce –Klasiński Zdzisław 
W kategorii zawodnicy 
z licencją:
I miejsce- Lewandowski Roman
II miejsce – Polewczak Roman
III miejsce-  Znajewski Dariusz

Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Roganowska Jadwida, 
najmłodszym zawodnikiem 
turnieju okazał się Cezary 
Ogorzałek a najbardziej 
doświadczonym zawodnikiem 
Kacprzyński Wojciech. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a najlepsi 
puchary i statuetki. 
Organizatorem Turnieju był 
Urząd Miejski  w Tychowie 
i GOSiGK w Tychowie, 
fundatorem nagród w kategorii 
do lat piętnastu  były Ludowe 
Zespoły Sportowe Gminy 
Białogard. 

Specjalista d\s    
 Radziuk Robert

Tychowski Heros w kategorii „Mecenas kultury i sportu” 

Tychowski Heros w kategorii „Jubileusz 20 - lecia działalności” Tychowski Heros w kategorii „Jubileusz 25 - lecia działalności”

Tychowski Heros w o charakterze specjalnym Tychowski Heros w kategorii „Firma roku” 

     Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy pracowali nad 
tym, aby gala i bankiet mogły 
mieć tak uroczysty i podniosły 
charakter.

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

fot. Angelika Frankowska
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   28 stycznia 2020 r. podczas 
XVIII Sesji Rady Miejskiej 
w Tychowie Burmistrz Tychowa 
Robert Falana oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie Paweł Kowalski 
wręczyli pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody pieniężne za 
osiągnięte wyniki sportowe 
sportowcom z gminy Tychowo 
zgłoszonym przez ULKS 
Tychowo.
Nagrody otrzymały: Kornelia 
Kalinowska, Małgorzata 
Bekisz i Małgorzata Maślak.
„Serdecznie gratuluję wspaniałej 
formy, kondycji i umiejętności. 
Życzę dużo zdrowia, pogody 
ducha i siły w realizacji 
zamierzonych celów oraz wielu 
sukcesów sportowych 
w kolejnych latach” – mówił 
burmistrz Falana dziękując za 
wielokrotne reprezentowanie 
gminy Tychowo na 
wojewódzkich zawodach 
sportowych.
Nagrody zostały przyznane na 
podstawie Uchwały XI/91/15 
Rady Miejskiej w Tychowie 
z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
w sprawie ustanowienia nagród 
i wyróżnień za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz za osiągnięcia 
w działalności sportowej.
    Podczas sesji oficjalnie 
powitaliśmy w gronie sołtysów 
nowo wybraną Sołtys sołectwa 
Czarnkowo – p. Ewę 
Kaźmierczak. Gratulujemy oraz 
życzymy pomyślności
i wytrwałości w pracy 
społecznej, wielu cennych 
inicjatyw oraz udanej współpracy 
z mieszkańcami sołectwa.

R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Na zdj. od lewej: Wiceprzewodniczący RM w Tychowie Z. Polek,  Burmistrz R. Falana, Sołtys E. Kaźmierczak, 
Wiceprzewodniczący RM w Tychowie D. Michalak oraz Przewodniczący RM w Tychowie P. Kowalski. 

KONKURSY: SOŁTYS ROKU  2020

oraz GRANTY SOŁECKIE 2020 

   13 lutego 2020 r. w Szczecinie 
odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Gminy Tychowo 
z przedstawicielami partnerskich 
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Gmin z siedzibą w Neverin.
Spotkanie miało na celu 
omówienie wspólnych 
przedsięwzięć i projektów 

transgranicznych zaplanowanych 
do realizacji w 2020 r. tj. 
Dożynki Gminne i Kiermasz 
Bożonarodzeniowy w Tychowie, 

Międzynarodowy Festyn Letni 
w Chemnitz. 

Ponadto w tegorocznym 
spotkaniu podjęto rozmowę 
o wspólnych zadaniach 
inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury sportowej.
W spotkaniu uczestniczyli: 
Robert Falana Burmistrz 
Tychowa, Jacek Rudziński 
Zastępca Burmistrza Tychowa, 
Peter Enthalter Burmistrz Gminy 
Trollenhagen oraz Naczelnik 
Urzędu w Neverin, Petra Niewelt 
sekretarz Urzędu Gminy w 
Neverin, Andrea Schubert 
Burmistrz Gminy Blankenhof 
oraz Torsten Blauch - prezes 
klubu sportowego SV 1950 
Chemnitz e.V.

Izabela Wesołowska
Podinspektor ds. Rozwoju 

Gospodarczego Gminy

Na zdj. od lewej:Burmistrz R. Falana, Wiceprzewodniczący RM w Tychowie Z. Polek, Prezes ULKS w Tychowie 
J. Grabarczyk, M. Maślak, K. Kalinowska, M. Bekisz z tatą oraz Przewodniczący RM w Tychowie P. Kowalski.  

Przestępcy podając się za 
fałszywych policjantów 
oszukali kilka osób w woj. 
zachodniopomorskim.
Policjanci ostrzegają przed 
oszustami i apelują 
o wzmożoną ostrożność.
Do oszustw doszło na 
przestrzeni ostatnich kilku dni 
w różnych powiatach naszego 
województwa.
   Scenariusz zawsze jest niemal 
ten sam na telefon stacjonarny 
seniora dzwoni mężczyzna, 
podaje się za funkcjonariusza 
CBŚP lub policjanta innej 
jednostki. W trakcie krótkiej 
rozmowy informuje, że 
najbliższy członek rodziny 
(córka, syn,wnuk lub wnuczka 
seniorów) uczestniczył 
w wypadku samochodowym 
i w związku z tym potrzebne są 
pieniądze na kaucję, na tzw. 
„wykupienie” zatrzymanego, 
wpłacenie kaucji. W innej 
wersji oszust podający się za 
policjanta manipuluje swoją 
ofiarą mówiąc, że trwają 
działania przeciwko osobom 
wykradającym pieniądze z kont 
bankowych i żeby je "ratować" 
to wymuszają na rozmówcy 
wypłacanie gotówki.
  Oszuści namawiają starsze 
osoby do przekazania gotówki 
lub nawet zaciągnięcie kredytu 
w banku. A Ci przekonani, że 
działają na rzecz pomocy ich 
bliskich przekazują pieniądze 
oszustom podającym się za 
policjantów, tracąc tym samym 
oszczędności swojego życia.
Bądźmy ostrożni i nie ufajmy 
takim telefonom!
    Pamiętajmy, oszuści 
wymyślają coraz to nowe 
historie aby uśpić czujność 
starszych osób. Najczęściej 
członkowie grup przestępczych 
podają się za policjantów 
CBŚP, bądź funkcjonariuszy 
zajmujących się 
rozpracowywaniem oszustów,
    Kiedy obca osoba informuje 
nas o zdarzeniach dotyczących 
bliskich nam osób, upewnijmy 
się dzwoniąc do nich, czy takie 
sytuacje miały w ogóle miejsce, 
ograniczone zaufanie będzie 

naszym sprzymierzeńcem,
    Bądźmy ostrożni i nie 
ufajmy takim telefonom!
    Przede wszystkim należy 
zachować ostrożność – jeżeli 
dzwoni do nas ktoś, kto prosi 
o pieniądze, nie podejmujmy 
żadnych pochopnych działań. 
Nie informujmy nikogo 
telefonicznie o ilości pieniędzy, 
które mamy w domu lub 
przechowujemy na koncie. 
Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności. 
Nie ulegajmy presji czasu 
wywieranej przez oszustów,
    Żeby nie stać się ofiarą 
takiego przestępstwa musimy 
działać rozważnie i nie ulegać 
emocjom oraz kierować się 
zasadą ograniczonego zaufania 
do nieznanych nam osób.
    Pamiętajmy, że prawdziwi 
policjanci NIGDY nie 
informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach 
telefonicznie, nie angażują 
w swoje czynności osób 
postronnych, a przede 
wszystkim nigdy nie proszą 
o przekazanie pieniędzy,
    Zachowaj czujność. Jeśli 
ktoś będzie chciał cię oszukać, 
podając się przez telefon za 
policjanta – zakończ rozmowę 
telefoniczną! Nie wdawaj się 
w rozmowę z oszustem.
    Poinformuj o podejrzanym 
telefonie kogoś bliskiego. 
Ostrożność może uchronić 
przed utratą często 
oszczędności całego życia. 
W sytuacji, kiedy masz 
podejrzenia zawsze dzwoń na 
numer alarmowy 112.

źródło: 
zachodniopomorska.policja.gov.pl/

Podobny scenariusz 
wykorzystują osoby podające 
się za m.in. pracowników 
opieki społecznej.

W ostatnim czasie również na 
terenie miasta i gminy 
Tychowo odnotowano 
przypadki działalności 
oszustów.
Prosimy Państwa 
o zachowanie czujności!  

 
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

SENIORZE

OSZUŚCI ZNOWU DZWONIĄ!

Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego zaprasza 
do udziału w konkursach: 
„Granty sołeckie 2020” oraz 
SOŁTYS ROKU 2020. 

    Kandydata do tytułu „Sołtys 
Roku” 2020 mogą zgłaszać: rady 
sołeckie, mieszkańcy sołectwa 
(co najmniej 10 osób), rady 
parafialne, organizacje 
pozarządowe i społeczne 
działające na wsi, stowarzyszenia 
sołtysów oraz przedstawiciele 
władzy samorządowej.
Zgłoszenia należy przesyłać do 
30 kwietnia br. 
Regulamin konkursu oraz karta 
zgłoszeniowa dostępne są na 
stronie Wydziału Rolnictwa 
i Rybactwa Urzędu 
Marszałkowskiego WZ: 
www.wrir.wzp.pl.

   Nagrodą w konkursie 
GRANTY SOŁECKIE   jest 
możliwość otrzymania przez 
sołectwa pomocy finansowej 
w wysokości 10.000 zł na 
sfinansowanie zgłoszonego do 
realizacji projektu. 
Nabór elektroniczny wniosków 
do konkursu poprzez generator 
wniosków Witkac
przeprowadzony będzie od 
14 lutego do 13 marca 2020 r.

Warunkiem udziału 
w konkursie oprócz zgłoszenia 
elektronicznego jest dokonanie 
zgłoszenia konkursowego także 
w wersji papierowej w terminie 
do 20 marca br.

Regulamin konkursu oraz 
więcej informacji na stronie: 
www.grantysoleckie.wzp.pl/o-
konkursie-2.
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    25 stycznia w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbył się koncert zespołów 
muzycznych: Indigo z Tychowa oraz 
Tequila Twist ze Szczecinka. 
   Zespół Indigo to – zespół muzyczny 
działający przy GOK w Tychowie, 
którego skład tworzą: Sandra Chwała - 
perkusja, Michał Stanisławski – gitara, 
Hubert Kuźnicki – gitara, Aleksandra 
Rynkowska – wokal. 
  Zespół Tequila Twist  pochodzi ze 
Szczecinka. Jednym z założycieli 
zespołu  jest basista Kamil Jurczak, 

Koncert zespołów muzycznych 

TEQUILA TWIST i INDIGO
który współpracował przez wiele lat 
z James Button Band. 
W skład zespół  wchodzą: Grzegorz 
Moroz - gitara, wokal, Kamil Jurczak - 
bas, chórkii Maja Dowlaszewicz - 
perkusja. 
 Dziękujemy wszystkim fanom za 
spędzenie tego wieczoru razem z nami.

A. Węglarska – promocja i reklama 
GOK w Tychowie

    21 stycznia Klub Seniora działający 
przy naszym Ośrodku świętował Dzień 
Babci i Dziadka. Seniorzy zasiedli przy 
stole i przygotowanych przez siebie 
pysznych ciastach. Czekały na nich 
niespodzianki. Odwiedził nas Chór 
Kamerton 3 , który działa przy 
Multimedialnym Centrum Kultury 
"e-Eureka" w Świeszynie. Prowadzi go 
Barbara Kadela. Skład zespołu jest 
wielopokoleniowy. Chór śpiewał znane 
utwory, z podziałem na głosy oczywiście. 
Seniorzy włączali się do wspólnego 
śpiewania. Było bardzo wesoło i miło. 
Dużo radości sprawiła wszystkim, 

Dzień Babci i Dziadka 
w Gminie Tychowo

niespodziewana dla Seniorów, wizyta 
dzieci z sekcji plastycznej GOK, które 
wraz z instruktorką Agnieszką Zaranek 
przygotowały piękne tulipany. Dzieci 
wręczały kwiaty a ...seniorzy nie 
ukrywali radości i wzruszenia.
W tym roku Dzień Babci i Dziadka 
w świetlicach wiejskich obchodzono 
bardzo uroczyście. Imprezy 
zorganizowano w: Sadkowie, 
Trzebiszynie, Pobądzu, Smęcinie, 
Warninie, Dobrowie, Kowalkach, 
Bukówku. Dzieci przygotowały z  tej 
okazji piękny program artystyczny, 
recytowały wierszyki, śpiewały piosenki. 

Wnuczęta poprzez swój występ 
wyraziły  swoją miłość i wdzięczność 
do dziadków. Wykonały także śliczne 
laurki, czekoladki, medale i inne 
upominki, które wręczały swoim 
babciom i dziadkom. 
Swoją obecnością zaszczycił nas 
Burmistrz Tychowa Pan Robert Falana, 
który odwiedził świetlicę w Dobrowie 
i złożył wszystkim Babciom 
i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia. 
Panie świetliczanki we współpracy 
z Radami sołeckimi przygotowały 
poczęstunek dla Gości.
Dzieci ze świetlicy w Kikowie 

przygotowały laurki z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, które wspólnie z panią 
opiekunką wręczyły seniorom ze wsi.
Dziękujemy p. Burmistrzowi za udział 
w uroczystości, Radom Sołeckim za 
współpracę oraz paniom świetliczankom 
i dzieciom za piękne występy 
i upominki. 
  Wszystkiego Najlepszego dla naszych 
Babć i Dziadków.

A. Węglarska – promocja i reklama 
GOK w Tychowie

Świetlica w Kikowie

Świetlica w Warninie Świetlica w Sadkowie Świetlica w Trzebiszynie

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.

Świetlica w Dobrowie

Świetlica w BukówkuŚwietlica w Smęcinie

Świetlica w Kowalkach
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Karnawał to miła, szalona, pełna 
wrażeń, kolorów, dźwięków i zabaw 
tradycja. Bal karnawałowy jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostarcza 
im wielu przeżyć i radości. 
7 stycznia 2020 r. w naszej szkole, 
na pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej pojawiły się kolorowe 
postaci. Dzieci przebrane były 
za bohaterów znanych bajek, można 
było zobaczyć: wróżki, królewny, 

   20 stycznia 2020 r. w sali 
widowiskowej GOK odbyło się 
spotkanie z Marcinem Matejko, który 
zaprezentował swoje wspomnienia 
z podróży do Rosji, Mongolii i Chin 
Kolejką Transsyberyjską. 
Członkowie Klubu Podróżnika wraz 
z mieszkańcami wysłuchali bardzo 
ciekawych wspomnień z podróży 
po krajach Azji. Ciekawy film wraz 
z komentarzem oraz relacją zdjęciową 
przygotowali: Marcin Matejko oraz 
jego towarzysze tej ciekawej eskapady: 
Marcin Kotnowski i Adam Broś. 
Dziękujemy za ciekawe opowieści.
A. Węglarska – promocja i reklama GOK 

w Tychowie

 z Marcinem Matejko 
Spotkanie

Z  życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 

Bal karnawałowy
biedronki, księżniczki, rycerzy, piratów, 
policjantów ,żołnierzy, Żółwie Ninja, 
Batmana, …nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. 
Podczas balu dzieci brały udział 
w wielu konkurencjach i zabawach. 
Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom 
spędzenie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom, a to było 
głównym celem tego balu.

Dziękujemy Pani Bogusi Blinkiewicz, 
która charytatywnie  poprowadziła 
tegoroczny bal karnawałowy.
   Dziękujemy  p. Małgorzacie 
Kasperowicz i p. Katarzynie 
Żerdzinskiej za przygotowanie pięknych 
dekoracji i pomoc w organizacji balu 
oraz Szymonowi Mazurkiewiczowi 
i Patrykowi Goździkowi za obsługę 
sprzętu.    

Mały Samorząd Szkolny

   6 lutego w naszej szkole odbyła się 
dyskoteka karnawałowa dla wszystkich 
chętnych uczniów z klas IV-VIII. 
Zabawa rozpoczęła się o godzinie 
16:00 i trwała do 18:30. Organizacją 
imprezy zajął się Samorząd Szkolny 
wraz z opiekunką, panią Joanną Biskot. 
Nad bezpieczeństwem naszych 
szkolnych tancerzy czuwali: 
p. Violetta Andryszczuk-Wasiak, 
p. Beata Bassa, p. Joanna Biskot, 
p. Anna Janicka-Głusek, p. Donata 
Kłosowska- Babińska, 
p. W. Szatkowski. Uczniowie sami 
zadbali o repertuar muzyczny. Rolę 
didżeja pełnili uczniowie klasy 8b. 
Nasi uczniowie bawili się świetnie. 
Jedną z atrakcji dyskotetki był „mały 
sklepik”, w którym uczniowie mogli 
kupić przekąski oraz napoje. 
Duże brawa dla uczniów, którzy 

DYSKOTETKA	KARNAWAŁOWA
przygotowali na ten wieczór 
wspaniałe przebrania! 
Przewodnicząca naszej szkoły- 
Nikola Rojewska wraz z SU wybrała 
najlepszy strój karnawałowy- 
zwycięzcą okazał się uczeń klasy 5d- 
Jan Augustyniak.  Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
przygotowany przez SU konkurs: 
„taniec z krzesłami”. Podczas 
dyskoteki można było również 
wrzucać do skrzynki kartki 
z pozdrowieniami, które zostały 
odczytane następnego dnia poprzez 
Radiowęzeł. 
Choć frekwencja na dyskotece nie 
była stuprocentowa to i tak można 
powiedzieć, że impreza się udała. 
Wszyscy bardzo dobrze się bawili 
i do domu wracali z uśmiechem 
na twarzy.  

Opiekun SU, JB

  Takie święto jest raz w roku, pełne 
uczuć i uroku.14 lutego, 
w Walentynki, przekazujemy sobie 
dowody sympatii. Tak było i u nas 
w Szkole Podstawowej 
w Tychowie. Samorząd Uczniowski 
rozpoczął przygotowania do tego 
dnia już wcześniej.  
Przygotowana została specjalna 
skrzynka, do której można było 
wrzucać walentynkowe kartki dla 
swojej sympatii. 
W piątek, 7.02.2020 r. 
Przewodnicząca Szkoły rozdała 
uczniom walentynkowe 
pozdrowienia! 

Samorząd Uczniowski

JB, KK

Walentynki 
w naszej szkole 

     Nasi działacze z Radiowęzła 
wspaniale zaprezentowali swoje 
zdolności plastyczne. 
Drzwi do naszego Radia otrzymały 
zupełnie wyjątkowy wizaż. 

Drugie życie drzwi 
   radiowęzła

Otwierając wrota czasu uczniowie 
teleportują nas w muzyczny świat 
lat 60. 70. czy czasy współczesne.

WG
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   O tym w jaki sposób 
bezpiecznie spędzić ferie 
zimowe, w Szkole Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Tychowie 
opowiedzieli policjanci z KPP 
Białogard oraz pracownica PSSE 
Białogard. (zdjęcie obok).
Dziękujemy za prelekcję! 

#bezpieczneferie#stopdopalaczo
m#bądźostrożny#stopcyberprzem
ocy#zdrowystylżycia

  W naszej szkole podczas ferii 
zimowych odbywało się 
zimowisko. Uczniowie 
podzieleni byli na dwie grupy 
wiekowe. Podczas zajęć 
zdobywali i rozwijali, wiedzę 
i umiejętności z zakresu: historii, 
kodowania, programowania 
i zdrowego gotowania. 

  Kolejny raz Szkołę 
Podstawową im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie 
odwiedziło Bractwo 
Historyczne KERIN - tym 
razem uczniom klasy I - V 
przybliżyło dzieje naszego godła 
i oręża polskiego. 

    Rozstrzygnięto II etap 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „OŁÓWKIEM 
I PĘDZLEM - CO JA TUTAJ 
ROBIĘ?” dla uczniów klas VII 
i VIII szkół podstawowych.
I miejsce: Julia Baranowska,
   SP nr w Kołobrzegu, 
   opiekun artystyczny: 
   Magdalena Kondraciuk
II miejsce: Agata 
   Cuckarew, opiekun artystyczny: 
   Lilla Juszkiewicz

   24.01.2020 r. odbyły się 
szkolne rozgrywki w grze 
League of Legends, a ekipa 
Radiowęzła udowadniała swoje 
zdolności plastyczne.
League of Legends to szybka 
gra, która łączy w sobie 
elementy RTS i RPG. Rozwija 
strategiczne myślenie, szybki 
refleks i współpracę z drużyną. 
Dzięki wciąż rozszerzającej się 
liście bohaterów, częstym 
aktualizacjom i wielkim, 
rozwijającym się turniejom, 
League of Legends zapewnia 
radość z gry graczom na różnym 
poziomie.I tak było podczas 
naszych rozgrywek. 
Wszyscy uczniowie wykazali się 
szybkim refleksem oraz 
logicznym myśleniem. 
Na wysokim poziomie 
zaprezentowali umiejętność 

    Mimo, że styczeń jest 
zimowym miesiącem, pełnym 
chłodnych dni, są w nim dwa 
dni, kiedy każdemu robi się 
cieplej na sercu, to Dzień Babci 
i Dziadka. 
Z tej okazji dzieci z klasy 0b 
przygotowały dla swoich Babć 
i Dziadków piękną uroczystość, 
podczas której śpiewały piosenki 
i prezentowały swoje 
umiejętności taneczne o swoich 
dziadkach oraz recytowały 
wierszyki. Licznie przybyli 
goście zasiedli na 
przygotowanych dla nich 
miejscach i z dumą oraz kręcącą 
się w oku łezką oglądali występy 
swoich wnucząt. Po występach 
dzieci  obdarowały swoich gości  
prezentami i zaprosiły ich na 
słodki poczęstunek. 

D.G., J.R. 

Dzień Babci i Dziadka 
u Sówek i Pszczółek

Z  życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 

F���� � ������ S�����

Szkolne rozgrywki gry 

League of Legends

współpracy w grupie, a co 
najważniejsze świetnie się bawili, 
bardzo miło i bezpiecznie 

spędzili swój wolny czas. 
Wojciech Galiński

SUKCES UCZNIA NASZEJ SZKOŁY!
II miejsce: Dominika 
    Matysiak, SP nr 17 Koszalin, 
    opiekun artystyczny: 
    Małgorzata Piłaszewicz
III miejsce: Pola Wegner, Pałac 
    Młodzieży w Koszalinie, 
    opiekun artystyczny: 
    Małgorzata Piłaszewicz
WYRÓŻNIENIA:
  Mikołaj Kubiczek, 
  SP w Tychowie (kl. VIIIb), 
  opiekun artystyczny: Małgorzata   
   Łopińska - Kubiczek

Agata Kuriata, SP nr 3 Darłowo, 
  opiekun artystyczny: Justyna 
  Tomczyk. 
Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!!!

AJG

Uczniowie chętnie brali udział 
również w zabawach ruchowych 
i sportowych.  
Nowe wyzwania wprowadziły 
biorących udział w dobry nastrój, 
dzięki czemu wszyscy świetnie 
się bawili. Mimo trudności 
w nowych zadaniach, uczniowie 

zakończyli zimowisko 
w doskonałych humorach. 
   Wszystkie te działania zostały 
zorganizowane dzięki wsparciu 
Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Serdecznie dziękujemy!!!

Orzeł Biały…
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Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie Z  życia Przedszkola ”Dębowa Chatka” w Tychowie 

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany nr 2 miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychowo
wraz z uzasadnieniem 
i prognozą oddziaływania 
na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 
r. poz.1945 z późn. zm.) oraz 
art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 
1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 
2 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską 
w Tychowie Uchwały Nr 
XVII/111/19 z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany nr 2 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychowo 
w granicach oznaczonych na 
załącznikach graficznych nr 1, 2, 
3 do uchwały.
   Zainteresowani mogą składać 

wnioski dotyczące wyżej 
wymienionej zmiany planu 
miejscowego oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko.
  Wnioski do zmiany planu 
należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w 
Tychowie, ul. Bobolicka 17, 
78-220 Tychowo w terminie 
do dnia 21 marca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy 
(załącznik graficzny - mapa 
ewidencyjna, numer 
ewidencyjny działki).
Wnioski dotyczące prognozy 
oddziaływania na środowisko 
należy wnosić w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie, 
ul. Bobolicka 17, 78-220 
Tychowo, w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: 
umig@tychowo.pl bez 
konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w terminie 
do dnia 21 marca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy 
(załącznik – mapa ewidencyjna, 

numer ewidencyjny działki).
  Uchwała w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany nr 2 miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychowo 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Tychowie 
oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Tychowie: 
http://www.bip.tychowo.pl.
  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 
o planowaniu  zagospodarowaniu 
przestrzennymi oraz na podstawie 
art. 13 ust. 1  ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dn. 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

OGŁOSZENIE
Gmina Tychowo informuje, że 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie ogłosił 
nabór wniosków na udzielenie 
dofinansowania w formie dotacji  
na zadanie z zakresu usuwania 
azbestu w województwie 
zachodniopomorskim w 2020 r.
W związku z zamiarem złożenia 
przez Gminę Tychowo wniosku 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie na dofinansowanie 
zadania związanego 
z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Tychowo osoby 
zainteresowane udziałem 
w projekcie, prosimy 
o składanie wypełnionego
i podpisanego wniosku  
zgłoszeniowego w terminie 
do 31 marca 2020 r.
W przypadku, konieczności 
wykonania prac związanych 
z demontażem pokrycia 
dachowego właściciel lub 
zarządca nieruchomości, ma 
obowiązek zgłoszenia faktu 
rozpoczęcia robót do Wydziału 
Budownictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa 
Powiatowego, Plac Wolności 
16-17 w Białogardzie. 
Do wniosku o udzielenie 
dofinansowania na zadanie 

związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest, 
dołącza się zaświadczenie 
o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu wydane przez 
Starostwo Powiatowe 
w Białogardzie (informacje 
na temat wymaganych 
dokumentów można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym 
w Białogardzie, Plac Wolności 
16-17 lub telefonicznie 
pod nr tel. (0-94) 312 09 01).
Nowe pokrycia dachowe 
właściciel nieruchomości musi 
wykonać we własnym zakresie 
i na własny koszt.
Z właścicielami nieruchomości 
zakwalifikowanych do udziału 
w realizacji zadania usuwania  
wyrobów  zawierających azbest 
Gmina Tychowo zawrze 
pisemne porozumienie 
regulujące zasady uczestnictwa 
i finansowania zadania. 
Dofinansowanie zadania przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie obejmuje:
- odbiór, transport i utylizację
- demontaż, odbiór, transport 
i utylizację i wynosi 
maksymalnie do 70% kosztów 
kwalifikowanych. 
Właściciel nieruchomości 
zakwalifikowanej do udziału 
w zadaniu obowiązany będzie 
do wpłaty wkładu własnego 

w wysokości minimum 30% 
wartości przewidywanych 
kosztów zadania.
Warunkiem realizacji zadania 
w 2020 r. jest otrzymanie przez 
Gminę Tychowo dotacji 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.
Rozpatrywane będą tylko 
i wyłącznie wnioski wypełnione 
prawidłowo i złożone do 
Urzędu Miejskiego w Tychowie 
w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 marca 2020 roku.
   Wzór wniosku oraz 
dodatkowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Tychowie 
ul. Bobolicka 17, 78-220 
Tychowo w pok. nr 20, 
tel. (94) 31 60 276 w godzinach 
pracy Urzędu tj.:
 pon. - śr. od 7:00 do 15:00, 
czw. od 7:00 do 16:00, 
pt. od 7:00 do 14:00 .

AZBEST

     21 stycznia, jak co roku 
w naszym przedszkolu 
zorganizowana została 
uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. 
Babcia i Dziadek dla każdego 
dziecka to osoba wyjątkowa 
kojarzą się z ciepłem, miłością 
i wszystkim, co dobre. Dlatego 
dzieci z naszego Przedszkola 
gościły swoje Babcie oraz 
Dziadków na uroczystości z tej 
okazji. Przedszkolaki od samego 
rana z niecierpliwością 
wyczekiwały zaproszonych 
gości, nie mogąc się doczekać, 
kiedy zapukają do drzwi 
Przedszkola. Babcie 
i Dziadkowie, mieli okazję 
podziwiać swoje wnuczęta 
w specjalnie dla nich 
przygotowanych programach 
artystycznych. Dzieciaki pod 
czujnym okiem wychowawczyń 
zaprezentowały wiersze, piosenki 
oraz tańce, które ćwiczyły na tą 
uroczystość. Starszaki 
zaprezentowały Jasełka. 

Dzień Babci i Dziadka 
To były naprawdę wyjątkowe 
chwile, pełne uśmiechu, radości 
i dumy. Szczęśliwe 
i rozpromienione twarze babć 
i dziadków po raz kolejny 
ukazały nam, jak ważne są takie 
spotkania i wspólnie spędzone 
chwile z wnukami. 
Po części oficjalnej niecodzienni 

goście zostali zaproszeni na 
herbatę i słodki poczęstunek. 
A na koniec tego wyjątkowego 
dnia dzieci wręczyły swoim 
ukochanym babciom i dziadkom 
własnoręcznie przygotowane 
upominki i laurki. 
Dziękujemy !!!  

Małgorzata Łopińska-Kubiczek

7 lutego  grupa „Pszczółek” 
była w „Baybylandzie” 
w Białogardzie, gdzie przeżyły 
wspaniałe chwile podczas 
różnorodnych zabaw 
ruchowych. Kąpały się 
w basenie pełnym piłek, 
pokonywały różne przeszkody 
oraz bawiły się na dywanie 
interaktywnym. 
Radość i uśmiech 
wychowanków świadczyły 
o tym, że pobyt na „kulkach” 

„Pszczółki” 
na kulkach i w schronisku

można było zaliczyć do udanych.
W drodze powrotnej do 
przedszkola zajechaliśmy 
do schroniska w Klępinie, 
aby przekazać zebraną przez 
dzieci karmę i koce. 
W trakcie wizyty dzieci 
dowiedziały się  jak funkcjonuje 
schronisko, zobaczyły boksy 
gdzie przebywają pieski. 
Celem wycieczki było 
uwrażliwienie dzieci na los 
bezdomnych psów oraz niesienie 

pomocy skrzywdzonym 
i bezbronnym zwierzętom.  
Przedszkolaki już dzisiaj 
zapewniają, że w przyszłym 
roku ponownie odwiedzą 
schronisko ponieważ wiedzą, 
że zwierzętom trzeba pomagać 
i nie wolno ich krzywdzić.
Dziękujemy rodzicom za 
zaangażowanie w zbiórkę 
darów dla zwierzaków.

Iwona Wiśniewska

   Podczas tegorocznych ferii 
zimowych zorganizowanych 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
przygotowano cykl zajęć literacko 
plastycznych skierowanych do 
dzieci i młodzieży. Wspólnie 
przenieśliśmy się do krainy pełnej 
przygód, gdzie razem 
z bohaterami książkowymi 
poznawaliśmy nowe miejsca oraz 
zwyczaje w nich panujące. 
Czytaliśmy m.in. fragmenty takich 
książek jak ,,Kraina Lodu''   
,,Przygody pingwinka Pik-Pok'' 
oraz ,,Plastusiowy pamiętnik''. 
Zajęcia literackie połączone były 
z pracami kreatywno-
manualnymi. Powstały 
niepowtarzalne, wymarzone 
domki Plastusia oraz spore stadko 
pingwinów z plastikowych 
kubeczków. Jeden dzień 
poświęcony został bohaterom 
bajek Lego. Tego dnia dzieci 
mogły stworzyć dowolną 
konstrukcję z klocków Lego. 
Były również krzyżówki, 
ciekawostki, zabawy językowe, 
które oderwały dzieci od 
komputerów i telefonów oraz 
stworzyły okazję do potrenowania 
logicznego myślenia. Zajęcia 
zwieńczyła wystawa prac 
plastycznych wykonanych na 
konkurs pt.: ,,Bohater książki, 
którą ostatnio przeczytałem''.

Agnieszka Tomczyk

Ferie z bohaterem książkowym
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Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 

prosimy nadsyłać do 20 marca 2020 r. 

Tychowskie Wieści

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Tychowo 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 
21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 
1, w związku z art. 54 ust. 2 
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 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.), 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miejską 
w Tychowie Uchwały Nr 
XVII/110/19 z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Tychowo, 
w granicach określonych na 
załącznikach graficznych nr 1, 2, 
3, 4 do uchwały.
Zainteresowani mogą składać 
wnioski dotyczące zmiany ww. 
Studium i/lub prognozy 
oddziaływania na środowisko.
   Wnioski do zmiany Studium 
należy składać na piśmie 
w Urzędzie Miejskim w 
Tychowie, ul. Bobolicka 17, 
78-220 Tychowo w terminie do 
dnia 21 marca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy 
(załącznik graficzny - mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny 
działki).
Wnioski dotyczące prognozy 
oddziaływania na środowisko 

należy wnosić w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie, 
ul. Bobolicka 17, 78-220 
Tychowo, w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: 
umig@tychowo.pl bez 
konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w terminie 
do dnia 21 marca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy 
(załącznik – mapa ewidencyjna, 
numer ewidencyjny działki).
  Uchwała o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tychowo, dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tychowie oraz 
na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Tychowie: 
http://www.bip.tychowo.pl.
   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 dn. 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  

OGŁOSZENIE

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  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 podatku za 2019 rok 
mogą się skontaktować: osobiście lub telefonicznie 

nr tel.: 94 311 52 54 lub 780 081 878.

 Z poważaniem - Zoa Jarzębska

Składam serdeczne podziękowania 
strażakom z OSP  w Tychowie 

p. Mariuszowi Malickiemu oraz Kacprowi Dołasińskiemu 
za przeprowadzenie szkolenia na temat pierwszej pomocy 

w świetlicy w Słoninie. 

Dziękujemy również Pani Alinie Bartczak 
za dowiezienie strażaków ze sprzętem do świetlicy.

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

                                   oraz wdzięczne dzieci.

Podziękowania

 S������������� 
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 Celem Stowarzyszenia jest 
wsparcie działań 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 

Serdecznie dziękuję
mieszkańcom gminy Tychowo i powiatu białogardzkiego

za głosy oddane na moją osobę 
      w Plebiscycie Głosu Koszalińskiego 

                                       Osobowość Roku w kategorii kultura. 

                                                             Zdzisław Polek

Podziękowania

„Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku; 
ona przydaje wszystkiemu pozostałemu szlachetność i wartość, 

i w tym tkwi istota całego człowieka.” 
François Fénelon

Składamy gorące podziękowania Pani Bogusi Blinkiewicz 
za ogromne wsparcie Małego Samorządu Szkolnego. 
Wyrażamy naszą wdzięczność za okazywaną pomoc 

i gotowość do działań. 
Opiekunowie Małego Samorządu Szkolnego 

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie 

Składamy podziękowania 
p. Marcie Krawczyk 

za pomoc w organizacji 
Balu Karnawałowego 
w Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Tychowie 
              Opiekunowie Małego Samorządu 

Szkolnego

Podziękowania

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w gminie Tychowo, 
dla działki nr 153/11 w obrębie 
0042 Tychowo oraz dla działki 
nr 349/4 w obrębie 0039 
Podborsko wraz 
z uzasadnieniem i prognozą 
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j Dz. U. z 2018 r. poz.1945 
z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 
pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 
w związku z art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską 
w Tychowie Uchwały 

Nr XVII/112/19 z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w gminie Tychowo, 
dla działki nr 153/11 w obrębie 
0042 Tychowo oraz dla działki 
nr 349/4 w obrębie 0039 
Podborsko w granicach 
oznaczonych na załącznikach 
graficznych nr 1 i 2 do uchwały.
   Zainteresowani mogą składać 
wnioski dotyczące wyżej 
wymienionego planu 
miejscowego oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko.
 Wnioski do planu należy składać 
na piśmie w Urzędzie Miejskim 
w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 
78-220 Tychowo w terminie 
do dnia 21 marca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy 
(załącznik graficzny - mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny 
działki).

   Wnioski dotyczące prognozy 
oddziaływania na środowisko 
należy wnosić w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie, 
ul. Bobolicka 17, 78-220 
Tychowo, w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: 
umig@tychowo.pl bez 
konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w terminie 
do dnia 21 marca 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię i adres 
wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy 
(załącznik – mapa ewidencyjna, 
numer ewidencyjny działki).

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w gminie Tychowo, 
dla działki nr 153/11 w obrębie 
0042 Tychowo oraz dla działki 
nr 349/4 w obrębie 0039 
Podborsko dostępna jest 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Tychowie oraz 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Tychowie: 
http://www.bip.tychowo.pl.

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 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  

OGŁOSZENIE

  do uczestnictwa  dorosłe osoby niepełnosprawne wraz 
z rodzicami lub opiekunami  w zajęciach rękodzielniczych 

związanych z tradycją Świat Wielkanocnych.
Zajęcia rękodzielnicze będą prowadzone 

w godz. 17.00 -19.00  w piątki, w pomieszczeniu 
Szkoły Podstawowej w Tychowie ul. Dworcowa 11.

Pierwsze spotkanie odbędzie się
6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 17.00. 

Zapewniamy:  prowadzenie  zajęć pod  kierunkiem fachowej   
kadry,  materiały i wspaniałą atmosferę.

Projekt p.n. „Aktywni  plenerze” realizowany w okresie: 
01.03.2020 r. - 15.04.2020 r.

Projekt realizowany z budżetu: 
”Społecznik na lata 2019-2021 Program Marszałkowski”

STOWARZYSZENIE AMICUS W TYCHOWIE 
ZAPRASZA 


