
   W ramach projektu „Zdalna 
Szkoła” tychowski samorząd 
zakupił 17 laptopów 
z oprogramowaniem oraz 
z akcesoriami (torba, zestaw 
słuchawkowy, mysz) oraz 
zestawy do odbioru internetu 
(routery i karty SIM) dla 
5 uczniów.  
Zakup sprzętu o łącznej 
wartości blisko 60.000 zł  
został sfinansowany w ramach 
realizacji projektu 
pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

„ZDALNA SZKOŁA” W GMINIE TYCHOWO 

Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020.
11 maja 2020 roku p. Robert 
Falana - Burmistrz Tychowa 
przekazał zakupiony sprzęt 
p. Katarzynie Kalbarczyk - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Tychowie 
oraz  p. Jolancie Pawlik - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dobrowie.
Dyrektorzy placówek przekażą 
sprzęt potrzebującym uczniom. 
Po zakończeniu zdalnej nauki 
i powrocie szkół do 
stacjonarnego nauczania sprzęt 
będzie wykorzystywany podczas 
zajęć w szkołach.

 Przypomnijmy, że projekt 
„Zdalna Szkoła” jest 
odpowiedzią na obecną sytuację 
szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanym 
zakażeniami koronawirusem. 
Zakup sprzętu całkowicie 
sfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.
Więcej informacji o projekcie: 
https://www.cppc.gov.pl/zdalna-
szkola

R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

   20 maja 2020 r. Burmistrz 
Tychowa Robert Falana podpisał 
umowę z Biurem 
Rzeczoznawstwa i Ekonomii 
Środowiska CODEX Sadowski 
i Wspólnicy Sp. J. z Środy 
Wielkopolskiej, reprezentowaną 
przez Piotra Sadowskiego na 
zadanie pn. „Opracowanie 
kompletnej dokumentacji 
projektowej dla zadania: 
„Budowa punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
w miejscowości Tychowo” 
(działka ewid. nr 583/10, 583/12 
obręb 0042 Tychowo) w oparciu 
o Program Funkcjonalno-
Użytkowy, realizowane w 
ramach projektu POIS.02.02.00-
00-0002/16 pn. „Budowa 
punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
na terenie Związku Miast 
i Gmin Dorzecza Parsęty”.
Wartość umowy wynosi:
42 619,50 zł. 
Przedsięwzięcie polegać będzie 

na zaprojektowaniu punktu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych przy ul. Dolnej 
w Tychowie, na terenie którego 
zbierane i magazynowane będą 
odpady komunalne dostarczone 
przez mieszkańców, a także na 
zaprojektowaniu ścieżki 
edukacyjnej oraz drogi 
dojazdowej do PSZOK.
   Utworzenie punktu wpłynie na 
ograniczenie procederu 
powstawania tzw. „dzikich 
wysypisk śmieci”, ograniczenie 
ilości odpadów ulegających 
biodegradacji trafiających 
do składowania oraz wzrost 
poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów komunalnych. 
Planowany punkt selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych, będzie stanowił 
istotny element całościowego 
systemu gospodarowania 
odpadami na terenie gminy. 
Szacunkowa wartość projektu: 
1 545 826,95 zł.

P��������� ����� � ��������� �� ����������� 
������������ �����������  PSZOK � T�������

Na realizację inwestycji 
gmina Tychowo pozyskała 
dofinansowanie w 85% 
kosztów kwalifikowanych 
z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Oś priorytetowa 
II – Ochrona Środowiska, 
w tym Działanie 22. 
Gospodarka odpadami 
komunalnymi Typ projektu 
2.2.2. Projekty obejmujące 
swoim zakresem elementy 
gospodarki odpadami zgodnej 
z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami 
z wyłączeniem instalacji do 
termicznego przekształcania 
odpadów, którego źródłem 
finansowania jest Fundusz 
Spójności.

R. Bosak-Szewczyk

Podinsp. ds. Promocji Gminy

 

Burmistrz Robert Falana podpisał umowę z Piotrem Sadowskim z Biura Rzeczoznawstwa 
i Ekonomii Środowiska CODEX
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Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kowalski

Burmistrz Tychowa

Robert Falana

26 maja 

Dzień Matki

Tychowo, 26 maja 2020 r.

W tym wyjątkowym dniu 

wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia, 

dużo radości, szczęścia, miłości 

oraz wytrwałości w pełnieniu matczynych obowiązków. 

Niech włożony wysiłek  przyniesie w przyszłości satysfakcję, 

a miłość przekazana dzieciom wróci ze zdwojoną siłą.  
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Wszystkim twórcom oraz animatorom życia kulturalnego 
w naszej gminie składamy najserdeczniejsze życzenia

z okazji obchodzonego 29 maja

Dnia Działacza Kultury.
Dziękujemy za Waszą pracę wykonywaną z pasją i oddaniem, 

za trud wkładany w krzewienie kultury i tradycji 
wśród mieszkańców gminy Tychowo. 

Życzymy Wam wielu twórczych inspiracji i niegasnącego zapału. 
Niech Wasza aktywność zawodowa będzie pasmem sukcesów 

i powodem do dumy.
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   Z przyjemnością informujemy, 
że po dłuższej przerwie 
spowodowanej chorobą 
COVID-19, 11 maja br. 
uruchomiony został Tychowski 
Rower Miejski. 
Podobnie jak w poprzednim roku 
do dyspozycji pozostaje 
18 rowerów typu miejskiego 
oraz 2 rowery typu tandem 
zlokalizowanych na dwóch 
stacjach: ul. Dworcowej przy 
Szkole Podstawowej w 
Tychowie oraz ul. Kolejowej 
naprzeciw dworca PKP.
Poniżej podajemy zasady 
bezpiecznego użytkowania 
Tychowskiego Roweru 
Miejskiego:

- Podczas jazdy należy używać 
  rękawiczek jednorazowych, 
  ewentualnie rękawiczek 
  zdezynfekowanych zgodnie 
  z zaleceniami sanepidu. 
  Jeśli nie masz rękawiczek, 
  dezynfekuj dłonie przed i po 
  wypożyczeniu roweru.
- W trakcie poruszania się po 
  mieście nie należy dotykać 
   twarzy, zwłaszcza okolic nosa, 
   oczu i ust.
- Po dotarciu do celu podróży 
  należy umyć dłonie wodą 
  z mydłem.
 Przypominamy także, że na 
stacjach rowery można 
wypożyczać za pomocą aplikacji 
Nextbike i kodu QR, czyli bez 

dotykania ekranu terminalu co 
szczególnie zalecamy.
  Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Sportu i Gospodarki Komunalnej 
w Tychowie nie są w stanie 
dezynfekować rowerów po 
każdym wypożyczeniu roweru. 
Dezynfekcja będzie wykonywana 
podczas naprawy czy 
w przypadku relokacji rowerów. 
Elementy, które będą podlegały 
dezynfekcji to najczęściej 
dotykane: manetki, siodełko, 
kierownica, a także ekran 
terminali. 

Kierownik GOSiGK
Żaneta Zienkiewicz-Osiecka

 

Tychowski Rower Miejski 
      ponownie uruchomiony

minny Ośrodek Pomocy GSpołecznej w Tychowie 
rozpoczął swoją 

działalność w roku 1990. 
W ciągu tych trzydziestu lat jego 
funkcjonowanie ulegało ciągłym 
zmianom, powodowanym coraz 
to nowymi, zmieniającymi się 
potrzebami społecznymi. 
Jednak będący w potrzebie 
zawsze mogli liczyć na rzetelne, 
profesjonalne podejście 
i życzliwość pracowników 
Ośrodka. 

urmistrz Tychowa Robert BFalana wspólnie 
z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej Pawłem 
Kowalskim składają 
Pracownikom serdeczne 
podziękowania za wieloletnią 
i rzetelną pracę na rzecz 
będących w potrzebie 
mieszkańców gminy Tychowo. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej nie tylko pomaga 
potrzebującym, jest także 
aktywnym inicjatorem 
współpracy pomiędzy tymi 
instytucjami, które 
w jakikolwiek sposób mogą 
zaoferować im swoje wsparcie. 
Za wkład w działalność i rozwój 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i rzetelną pracę na 
rzecz mieszkańców miasta 
serdecznie Państwu dziękujemy! 

 tej okazji również ZKierownik placówki 
składa szczególne 

podziękowania i życzenia:  

,Są ludzie i miejsca, których się 
nigdy nie zapomina…”
Szanowni Państwo, Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tychowie!
   Jubileusz 30- lecia istnienia 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tychowie to dla 
mnie wspaniała okazja, aby 
złożyć szczególne podziękowania
i życzenia wszystkim 
Pracownikom, Przyjaciołom 
jednostki, którzy włożyli wkład 

w jej tworzenie i funkcjonowanie.   
Sami najlepiej wiecie, jak ważną 
kartę historii lokalnej 
społeczności wypełniliście swym 
działaniem. 
    Praca w Ośrodku to codzienne 
zmaganie się z wieloma ludzkimi 
problemami- ubóstwem, 
niedożywieniem, przemocą 
i chorobami.  Ośrodek Pomocy 
Społecznej to często miejsce- 
azyl dla wszystkich 
potrzebujących, słabych 
i bezbronnych, a Pracownicy 
stają się ich powiernikami. 
To trudne i odpowiedzialne 
zadanie, wymagające szczególnej 
wrażliwości, otwarcia na 
problemy i potrzeby innych. 
   Dzięki Waszej pracy 
i zaangażowaniu przez kolejne 
dziesięciolecia społeczność 
Gminy Tychowo mogła zawsze 
liczyć na gotowość do niesienia 
pomocy. 
Podanie pomocnej dłoni, 
udzielenie wsparcia to gesty 
bezcenne, często dające nadzieję 
na lepsze jutro. Podejmujecie ten 
trud codziennie, na nowo. 
Jak mawiała Matka Teresa: 
,,Ludzie w gruncie rzeczy 
potrzebują Twojej pomocy, mogą 
Cię jednak zaatakować, gdy im 
pomagasz- POMAGAJ MIMO 
WSZYSTKO”. 
Wasze zaangażowanie, empatia 
i dobroć budzi mój największy 
szacunek. Jesteście wzorem do 
naśladowania.
    Z okazji Jubileuszu dziękuję 
za dotychczasową współpracę, 
wytrwałość, wyrozumiałość 
,ogromne serce i uśmiech.

yczę , aby nigdy  nie 

Żzabrakło Wam życzliwości, 
ciepła i energii . 

Niech praca zawodowa dostarcza 
Wam jak najwięcej wewnętrznej 
satysfakcji, a radość tym, którym 
pomagacie niech motywuje do 
dalszego działania.       
Z wyrazami szacunku i uznania       

Kierownik Gminnego Ośrodka      

Pomocy Społecznej w Tychowie

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHOWIE

JUBILEUSZ 30 LECIA ISTNIENIA 
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Wieści z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie

 sytuacji epidemii, Wzmuszeni byliśmy 
zmienić formy naszej  

działalności. Staramy się być 
z Państwem na bieżąco 
w kontakcie, niestety tylko 
wirtualnym. 
Proponujemy: konkursy, 
warsztaty, pomysły na twórcze 
i kreatywne formy spędzania 
czasu w domu, zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. 
Przypominamy o ważnych 

uroczystościach i świętach. 
Informujemy o ofertach innych, 
dużych, instytucji  kultury, które 
również zmuszone zostały do 
ograniczonej formy działalności 
i kontaktu z odbiorcami. 
Zaglądajcie Państwo na naszą stronę 
internetową: www.gok.tychowo.pl 
a zwłaszcza  na nasz profil na FB. 

a przełomie marca i kwietnia  Npanie świetliczanki 
i pracownicy Gminnego 

Ośrodka Kultury: Aneta Szulc, 
Agnieszka Zaranek, Grażyna Kotus, 
Katarzyna Kiwilsza, Paulina Zaleska, 
Agnieszka Skałecka, Marta Tomczyk, 
Katarzyna Woźniak, Iwona 
Haśkiewicz, Lucyna Michalak - 
dyrektor GOK oraz panie: 
Magdalena Czarnata, Krystyna 

Pawlak, Teresa Grabkowska, Renata 
Rynkun, Monika Falana szyły  
maseczki dla mieszkańców. 
Udało nam się uszyć 5. 560  
maseczek. Dziękujemy wszystkim, 
którzy nam pomagali w tym 
przedsięwzięciu.

W marcu ogłosiliśmy 
w internecie konkurs 
plastyczny. Panie 

świetliczanki zaproponowały jak 
można w sposób twórczy i kreatywny 
spędzać czas wolny w domu. 
Były pomysły, między innymi, co 
można zrobić z rolek po papierze 
toaletowym,  skarpetek, papieru, 
bibuły itp. 

Gabrysia Szymanik Jakub, Alicja Rudnik Krys�an Hejzner Jakub Rudnik Wiktor Joachimiak

Alicja Rudnik Zuzanna Gryga Kinga Malcherek

Zosia Woźniak

Nina WojcieszekJulia Snoch

Krzysiu, Mariusz, Adam
Maliccy

Na naszym profilu FB pojawiły się 
zdjęcia prac wykonanych przez 
naszych milusińskich. Podjęliśmy 
decyzję o podsumowaniu konkursu. 
Przygotowaliśmy dyplomy i drobne 

upominki dla każdego kto 
odpowiedział na nasz pomysł i wziął 
udział w konkursie. 
Lista nagrodzonych dzieci, które 
nadesłały zdjęcia pięknie wykonanych 
prac: Alicja Rudnik, Jakub Rudnik, 

Ania Gryga, Gabrysia Szymanik, 
Julia Snoch, Kinga Malcherek, 
Adam Malicki, Krzysiu Malicki, 
Mariusz Malicki, Nina Wojcieszek, 
Zosia Woźniak, Wiktor Joachimiak, 
Krystian Hejzner.    

Maj jest szczególnym 
miesiącem w historii Polski, 
w pierwszych trzech dniach 

obchodzone są trzy ważne święta:
1 maja - Państwowe Święto Pracy
2 maja obchodzimy Święto Flagi 
Polskiej.3 maja natomiast – Święto 
Konstytucji 3 Maja 
   Panie świetliczanki z tej okazji 
udekorowały okna świetlic tak, aby 
przypominały nam o tych ważnych 
świętach .
 W maju przygotowaliśmy akcję: 
Zrób to w domu, z nami. Pracownicy 
GOK zapraszali do wspólnego 

spędzenia tego trudnego dla wszystkich 
czasu razem z nami. Proponowali 
ciekawe zajęcia: kreatywne, kulinarne, 
plastyczne. Marta Pawlak proponowała 
przepis 
na ciasteczka owsiane, Marta Tomczyk 
– bułeczki śniadaniowe, Agnieszka 
Skałecka – przygotowała instruktaż na 
wykonanie kwiatka z kuli 
styropianowej i patyczków 
higienicznych, Agnieszka Zaranek – 
proponowała wykonanie ozdobnej 
ramki. 
O organizowanej przez nas akcji  
relację przygotowało Radio Koszalin. 

Kwiatek z kuli styropianowej i patyczków higienicznych - zdj. powyżej
Ozdobna ramka - zdj. poniżej

Ciasteczka owsiane - zdj. powyżej
Bułki śniadaniowe - zdj. poniżej

http://www.gok.tychowo.pl
http://www.gok.tychowo.pl
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Z okazji Dnia Matki 
zorganizowaliśmy dla 
Państwa zabawę. 

Dzieci wykonały laurki, kartki 
z życzeniami dla swoich Mam 
i przysłały je do nas. 
My z nadesłanych prac 
zrobiliśmy wystawę online, 
którą dzieci wraz z swoimi 
Mamami mogły obejrzeć w 
dniu ich święta na naszym 
profilu FB oraz stronie 
internetowej. 
  Dziękujemy dzieciom: 
Michałowi Ślusarczykowi, 
Julii Pawlak, Zosi Woźniak,
Ani Czupie, Lenie Pawlak, 
Hani Falanie, Lenie 
Węglarskiej, Szymonowi 
Kowalczykowi za udział 
w naszej zabawie. 

Wieści z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie c.d.

Praca Leny Pawlak

Był to cudowny prezent dla 
Mam.

Gminny Ośrodek 
Kultury w Tychowie 
dziękuje wszystkim 

tym , którzy są razem z nami 
w tym trudnym dla 
wszystkich czasie. 
Życzymy Państwu dużo 
zdrowia i wiary w lepsze 
jutro.

A. Węglarska – promocja 
i reklama  GOK w Tychowie.

Praca Michała Ślusarczyka

Praca Leny WęglarskiejPraca Hani Falany Praca Julii Pawlak  

Praca Ani Czupy

Praca Zosi Woźniak

Praca Szymona Kowalczyka
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Dzień Babci i Dziadka 
u Sówek i Pszczółek

F���� � ������ S�����

Szkolne rozgrywki gry 

League of Legends

SUKCES UCZNIA NASZEJ SZKOŁY!

Orzeł Biały…

Dekoracje majowe w świetlicach Gminy Tychowo

Drugie życie drzwi 
   radiowęzła

Maj jest szczególnym 
miesiącem w historii 
Polski. Obchodzimy 

trzy ważne święta:
1 maja -  Święto Pracy
2 maja - Święto Flagi Polskiej
3 maja -  natomiast to data  
szczególnie ważna dla historii 
państwa polskiego. 
   3 maja 1791 roku uchwalono 
pierwszą w Europie, drugą na 
świecie, nowoczesną konstytucję. 
Kształtowała ona ustrój państwa 
polskiego zaledwie kilkanaście 
miesięcy. Jednak, po upadku 
Polski w 1795 roku, stała się 
wzorem i symbolem marzeń 
o niezawisłości  państwa 
i wolności obywateli. 
W czasie zaborów, stała się 

   Działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tychowie 
zespół muzyczny INDIGO 
w kwietniu 2020r. wziął udział 
w konkursie „Pokaż Talent” 
zorganizowanym przez Głos 
Koszaliński. W kategorii: Talent 
wokalno  muzyczny – zespoły,  
trzy zespoły, które  otrzymały 

najwięcej głosów, zdobyły 
nagrody i wystąpią na 
regionalnej gali Pokaż Talent! 
Zdobyli oni także awans do 
wojewódzkiego finału akcji, 
a przez to szansę na udział 
i zwycięstwo w ogólnopolskim 
finale. W tej trójce znalazł się 
Zespół muzyczny INDIGO!!!

Gratulujemy całemu zespołowi 
INDIGO i życzymy dalszych 
sukcesów.
Członkowie zespołu INDIGO 
dziękują   za wszystkie oddane 
głosy. 

A. Węglarska – promocja 
i reklama, GOK Tychowo

Sukces INDIGO

Świetlica w Sadkowie

Świetlica w Słoninie Świetlica w Kikowie

Świetlica w Pobądzu

Świetlica w Tychowie

Świetlica w Dobrowie Świetlica w Warninie

Świetlica w Kowalkach

Świetlica w Bukówku Świetlica w Trzebiszynie

symbolem wolnej Polski, 
najpiękniejszych tradycji 
wolnościowych i próby 
reformowania państwa w duchu 
zasad monteskiuszowskiego 
trójpodziału władzy.
  Tradycyjnie już, maj to okres 
uroczystości upamiętniających 
najważniejsze wydarzenia 
i symbole, które zapisały się 
w historii polskiej państwowości. 
Warto pielęgnować tradycje 
narodowe i eksponować 
publicznie symbole naszego 
państwa. Dlatego pamiętaliśmy, 
aby wywiesić flagi i udekorować 
nasze świetlice.

A. Węglarska – promocja 
i reklama GOK w Tychowie
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Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie 

   Jak wiadomo w czasie 
kwarantanny dzieci się nudzą… 
Aby temu zaradzić 
zorganizowaliśmy konkurs 
w mediach społecznościowych. 
Co roku w naszej instytucji, 
w maju podczas trwania 
Tygodnia Bibliotek, 
organizowano Bajkowy Pokaz 
Mody. W tym roku, ze względu 
na panującą wokół sytuację, miał 
on nieco inną formę- został 
przeniesiony do Internetu, 
a udział mogły wziąć zarówno 
dzieci jak i rodzice oraz 
dziadkowie. Każdemu, kto 
poświęcił swój cenny czas na 
przygotowanie stroju, 
przyznaliśmy mały upominek.   
    Dziękujemy, że jesteście 
z nami!

A.Tomczyk

   Informujemy, że od 4 maja 2020 r. 
Gminna Biblioteka wznowiła 
możliwość wypożyczeń książek. 
Wskazana jest wcześniejsza 
rezerwacja wybranych tytułów oraz 
umówienie wizyty. 
Zwrócone przez czytelników książki 
poddawane są 5-dniowej 
kwarantannie. 
Prosimy o zwrot książek 
przetrzymanych przez czas, w którym 

   Rok 2020 uznany został Rokiem 
Świętego Jana Pawła II Wielkiego. 
18 maja 1920 roku w Wadowicach na 
świat przyszedł Karol Wojtyła, 
późniejszy Papież, który w 2020 roku 
obchodziłby 100 rocznicę urodzin. 
   Pamiętamy o tak ważnych, 
szczególnie dla nas Polaków, rocznicach. 
Zorganizowaliśmy z tej okazji wystawkę 

książek o Świętym Janie Pawle II, 
zachęcając czytelników do lektury.

H.Rożek
Dyrektor GBP w Tychowie

WAŻNE! Biblioteka była nieczynna.
Rezerwacje w katalogu on-line:    
www.tychowo-bpg.sowwwa.pl
Kontakt e-mail:    
biblioteka.tychowo@vp.pl
Kontakt telefoniczny:
94-314-68-92 dział dla dorosłych
94-314-68-91 dział dla dzieci

H. Rożek
Dyrektor GPB w Tychowie

P��������!

Bajkowy Pokaz Mody

Filip - Dinozaur Agatka - Wrózka Lenka - Kotek Psotek

Filipek, Piotruś i tata Paweł
- Ważniak, Pracuś i Papa Smerf

Filipek i tata Paweł- Piękna i Bes�a

Michał - Kaczka Dziwaczka Paulinka- Superbohaterka

Iga i Daniel jako Król i Królewna

Piotruś, Filip i babcia Ala
- Bajka o Jasiu, Małgosi i złej Czarownicy

http://www.tychowo-bpg.sowwwa.pl
mailto:biblioteka.tychowo@vp.pl
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Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 

prosimy nadsyłać do 19 czerwca 2020 r. 

Tychowskie Wieści

Od 1 kwietnia 2020 roku 
10 rodzin z tereny gminy Tychowo  objętych jest pomocą

 w formie bezpłatnych obiadów.  
Sponsorem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo- 

Inżynieryjnego w Koszalinie. 

Obiady przekazywane są  do osób starszych i niepełnosprawnych.  
Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej 

w Tychowie codziennie od poniedziałku do piątku 
dostarczają obiady do miejsca zamieszkania ww. osób.

W imieniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tychowie oraz rodzin obdarowanych 

pragnę złożyć serdeczne podziękowania darczyńcom- 
Panu Stefanowi Rusak PBDI w Koszalinie. 

Dziękuję również za wsparcie tej szlachetnej akcji 
Panu Robertowi Falana – Burmistrzowi Tychowa 

oraz Pani Żanecie Zienkiewicz- Osieckiej- Kierownikowi 
i Pracownikom GOSiGK w Tychowie.

Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste 
,,DziękujeMY” zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. 

 
     Z wyrazami uznania
Agnieszka Jankowska

Kierownik GOPS Tychowo

Podziękowania

   Mieszkańcy Sadkowa podjęli kolejną 
inicjatywę przy remoncie Kościoła 
Filialnego w Sadkowie. Tym razem 
wymieniono pokrycie dachu zniszczonej 
blachy ocynk na blacho-dachówkę. 
Wykonawstwo i zakup materiałów w całości 
zostało zrealizowane przez mieszkańców 
Sadkowa i Liśnicy oraz darczyńców 
z innych parafii.
  Rada kościelna wraz z Proboszczem składa 
serdeczne podziękowania za szczególne 
zaangażowanie i realizację tego 
przedsięwzięcia Panu Henrykowi Budzyle,  
Przemysławowi Lis, Arturowi Rudź oraz 
Januszowi, Krystianowi, Arturowi, 
Łukaszowi Owsianym. 

  To nie koniec, ponieważ planujemy 
kolejny etap upiększania  polegający na 
wymianie chodnika przed i wokół kościoła, 
dlatego liczymy na podobne, a może i 
większe zaangażowanie w wykonawstwie 
i sfinansowaniu materiałów

Rada Kościelna

S�������� ���������� 
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Gmina Tychowo informuje, że odbędzie się wymiana 
pojemników na odpady zmieszane. Zostaną odebrane 
pojemniki firmy ATF, a podstawione pojemniki, które są 
własnością firmy REMONDIS SANITECH.

Pojemniki zostaną wymienione:
- w dniu 2 czerwca 2020 r. w następujących miejscowościach: 
Buczki, Czarnkowo, Dobrochy, Drzonowo Białogardzkie, 
Dzięciołowo, Gizałki, Kowalki, Pobądź, Smęcino, Solno, 
Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko.

GMINA TYCHOWO 
INFORMUJE

Program Operacyjny Pomocy 
Żywnościowej przewiduje 
wsparcie osób i rodzin 

najbardziej potrzebujących poprzez 
udzielenie im pomocy żywnościowej.
Mimo sytuacji w jakiej się obecnie 
znajdujemy postanowiłam wznowić 
działanie programu na innych niż 
dotychczas zasadach. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i ich trudnej sytuacji 
finansowej w wielu przypadkach 
wynikającej z przyczyn związanych 
z koronawirusem oraz mając na uwadze 
zdrowie i bezpieczeństwo paczki 
żywnościowe dostarczane są do domu 
każdego beneficjenta. 
To bardzo duże wyzwanie logistyczne, 
które nie było by możliwe, gdyby nie 
pomoc wielu osób. 

W dostarczaniu paczek 
pomagają Radni Rady 
Miejskiej w Tychowie: 

Robert Radziuk, Katarzyna Rudnik, 
Piotr Rakowski, Sylwia Czerwiak, 
Sylwia Walkusz, Krzysztof Niemiec, 
Dariusz Michalak, Zdzisław Polek, 
Iwona Wiśniewska, Zastępca 
Burmistrza Jacek Rudziński, OSP 
Osówko, Grupa Poszukiwawczo – 
Ratownicza WOPR Powiatu 
Białogardzkiego, WOPR Oddział 
Powiatowy Koszalin, Karlińska 
Drużyna Harcerzy Wyklętych. 

Burmistrz Tychowa Robert 
Falana oraz Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 

z Koszalina zadbali o nasze 
bezpieczeństwo dostarczając worki 
do pakowania żywności, rękawiczki 
nitrylowe, maseczki oraz płyny do 
dezynfekcji.
„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna 
się wtedy gdy zapominając o sobie 
zaczyna żyć dla innych”  dlatego 
z całego serca dziękuję każdemu za 
okazaną pomoc. 
Do tej pory rozdysponowane zostało 
około 25 ton żywności. Program trwa 
nadal, w najbliższym czasie kolejne 
dostawy.

Iwona Haśkiewicz
Prezes Stowarzyszenia 

„Nasz wspólny Cel”

P���� 
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój 
Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne 
narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia 
i niezbędnych informacji osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie.
Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt 
z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, 
a także możliwość szybkiego wybrania telefonu 
alarmowego w nagłych przypadkach, jak również 
zawiera informacje, które mogą być pomocne 
osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.
 
Więcej informacji na stronie: twojparasol.com


