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TRZY SOŁECTWA Z GMINY TYCHOWO
LAUREATAMI KONKURSU

GRANT SOŁECKI 2020
Miło nam poinformować, że
laureatami tegorocznego
konkursu Marszałka
Województwa
Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2020”
zostały następujące trzy
sołectwa z gminy Tychowo:
· Sołectwo Czarnkowo – grant
w wysokości 10 000 zł na
realizację projektu pn.
„Siłownia plenerowa
w Czarnkowie. Od juniora
do seniora”. Całkowita wartość
projektu: 11 404,16 zł;
· Sołectwo Wicewo – grant
w wysokości 10 000 zł na
realizację projektu pn.

„Aktywni razem - budowa
siłowni zewnętrznej
w Osówku”.
Całkowita wartość projektu:
10 922,34 zł;
· Sołectwo Motarzyn – grant
w wysokości 10 000 zł na
realizację pn. „Nad nami
niebo- siłownia w Doblu”.
Całkowita wartość wartości
projektu 10 598,75 zł.
Listę laureatów konkursu
Granty Sołeckie 2020 można
zobaczyć na stronie:
http://www.grantysoleckie.wz
p.pl/wyniki-konkursu-0
GRATULUJEMY!

Sukces
Pawła Kosmalskiego
Z wielką radością
informujemy, że Paweł
Kosmalski, 15- letni
mieszkaniec naszego miasta
dołączył do Akademii
Piłkarskiej MKS Polonia
Warszawa. Paweł wkrótce
rozpocznie sezon w Centralnej
Lidze Juniorów U-15.
Zanim traﬁł do Polonii,
interesowały się nim Lech
Poznań oraz Pogoń Szczecin.
Warto dodać, że Paweł jest
synem pana Jacka
Kosmalskiego, który
w barwach "Czarnych
Koszul"(Ekstraklasa) rozegrał
151 meczów ligowych
i strzelił 41 goli.
Gratulujemy Pawłowi oraz
jego Rodzicom.
Fot.FB/Polonia Warszawa

V ETAP USUWANIA
BARSZCZU
SOSNOWSKIEGO
W GMINIE TYCHOWO
V etap usuwania barszczu
Sosnowskiego z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Tychowo
będzie prowadzony w terminie od 29
maja 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.
Podobnie, jak w roku ubiegłym
wykonane zostaną trzy zabiegi usuwania
barszczu Sosnowskiego, w tym jeden
zabieg koszenia (zabieg mechaniczny)
i dwa zabiegi oprysków środkami
chemicznymi.
W tym roku zabiegami usuwania
barszczu objęto 30 nieruchomości
na areale o powierzchni 573,5 arów
położonych na terenie Dobrowa,
Dobrówka, Modrolasu i Skarszewic.

Zadanie realizowane jest w ramach
„Programu usuwania barszczu
Sosnowskiego z terenu Gminy
Tychowo” z doﬁnansowaniem
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
W związku z prowadzonymi zabiegami
usuwania barszczu przypominamy
mieszkańcom gminy o konieczności
unikania bezpośredniego kontaktu
z roślinami, które w skrajnych
przypadkach mogą zagrażać zdrowiu
ludzi i zwierząt.
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˝ZDALNA SZKOŁA +
W GMINIE TYCHOWO˝
Gmina Tychowo już po raz
drugi otrzymała doﬁnansowanie,
tym razem w kwocie 75000 zł,
na zakup sprzętu komputerowego
w ramach konkursu granatowego
Zdalna Szkoła +.
W ramach projektu do Szkół
Podstawowych w Tychowie oraz
w Dobrowie a następnie do
potrzebujących uczniów traﬁ
łącznie 30 laptopów wraz

z zestawami słuchawkowymi,
które ułatwią zdalne nauczanie.
Projekt ﬁnansowany jest
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020,
Oś Priorytetowa I Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu,
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie

R
Podczas uroczystej Gali
AgroLigi 2019 Prezydent
Andrzej Duda uhonorował
najlepszych rolników oraz
przedstawicieli agrobiznesu.
Podczas tego wydarzenia
wyróżnieni w kategorii Rolnicy
zostali rolnicy
z naszej Gminy:
Jolanta i Janusz Broda
prowadzący gospodarstwo
rolne oraz gospodarstwo
agroturystyczne „Na Skraju
Lasu” w Warninie.
Prezydent dziękował laureatom
za dawanie przykładu innym
gospodarzom
i przedsiębiorcom, a także za
zapewnianie bezpieczeństwa
żywnościowego.
Podkreślił, że na początku
pandemii dzięki polskim

terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”
– Program Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej.
R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

#ZDALNA SZKOŁA+
180 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów
Nabór: 15 maja - 15 sierpnia 2020
Uczestnik: każda gmina
Grant: 100% doﬁnansowanie od 35 000 do 165 000 PLN

T
P
producentom nikomu nie
zabrakło żywności.
Państwo Jolanta i Janusz
Broda prowadzą agroturystykę
od 2009 roku. Ponad 20hektarowe gospodarstwo rolne

RP

specjalizuje się w chowie
i hodowli danieli o odmianach
barwnych - porcelanowe,
czarne i białe. Obecnie stado
liczy ponad 100 sztuk.

#KupujŚwiadomie
Znak „PRODUKT POLSKI”
umożliwia konsumentom
łatwiejsze wyszukiwanie
produktów wytworzonych
w Polsce z użyciem polskich
surowców.
Aby ułatwić konsumentom
identyﬁkację produktów
wytworzonych z polskich
surowców, w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opracowano znak „PRODUKT
POLSKI” i zasady jego
stosowania. Zgodnie z ustawą
o zmianie ustawy o jakości
handlowej artykułów rolnospożywczych produkty
opatrzone tą informacją muszą
być wyprodukowane
z surowców wytworzonych na
terenie Polski z tym, że
w produktach przetworzonych
dopuszcza się użycie

importowanych składników
(np. przypraw, bakalii) w ilości
do 25% masy tych produktów,
pod warunkiem że składniki
takie nie są wytwarzane
w kraju. Więcej o znaku
„PRODUKT POLSKI”
Wybierając żywność
z oznaczeniem „PRODUKT
POLSKI”, konsument ma
pewność, że została ona
wytworzona w kraju
i z rodzimych surowców.
Przy bogatej ofercie na
sklepowych półkach ma to
niebagatelne znaczenie,
a w efekcie przyczynia się
także do budowania
patriotyzmu konsumenckiego
i wsparcia sprzedaży polskiej
żywności.
Źródło informacji:
https://www.polskasmakuje.pl/
produkt-polski/

Daniele są dużą atrakcją dla
gości i ozdobą prowadzonego
ekologicznego gospodarstwa
agroturystycznego „Na Skraju
Lasu”. Serdecznie gratulujemy
wyróżnienia i życzymy
dalszych sukcesów.

Konkurs AgroLiga jest
organizowany od 1993 roku.
Od 2008 roku Honorowy
Patronat na Galą AgroLigi
sprawuje Prezydent RP.
Laureaci konkursu, zarówno
szczebla krajowego, jak

i wojewódzkiego, stają się
symbolem przedsiębiorczości
i gospodarności w polskim
rolnictwie oraz agrobiznesie.
Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy
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Dzień Dziecka
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tychowie
1 czerwca 2020 r. swoje święto
obchodziły uroczyście wszystkie
dzieci. Pracownicy GOK
przygotowali dla wszystkich dzieci
piękne życzenia online.
Na proﬁlu FB Gminnego Ośrodka
Kultury przy współpracy
z Interdyscyplinarnym Programem
Edukacji Medialnej i Społecznej Kino Szkoła odbyło się specjalne
wydarzenie - Dzień Dziecka
w internecie. Zajęcia o tematyce
„Jak się bawić bez mediów”
zaadresowane były dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat.
W szczytowym momencie obejrzało
nas ok. 50 osób. Nie brakowało
wspólnej zabawy, konkursów
i ﬁlmików. Niespodzianką dla dzieci
były życzenia od Burmistrza
Tychowa, Pana Roberta Falany.
W trakcie transmisji Dnia Dziecka FB
Live, dzieci i rodzice mogli wysyłać
pozdrowienia dla swoich bliskich

i znajomych, a prowadzący pozdrowił
ich na żywo.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za
super życzenia dla wszystkich dzieci
oraz Gminnej Komisji Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za wsparcie
ﬁnansowe projektu Kino Szkoła
w GOK w Tychowie.
Panie świetliczanki też pamiętały
o dzieciach uczęszczających do
świetlic. Z tej okazji przystroiły
pięknie okna świetlic przekazując
w ten sposób zarazem serdeczne
życzenia.
Dziękujemy wszystkim za udział
w zajęciach i za zaangażowanie.
A. Węglarska – promocja i reklama,
GOK w Tychowie

Kadr z ﬁlmu „Dzień Dziecka w internecie”

Świetlica w Tychowie

Świetlica w Bukówku

Świetlica w Sadkowie

Świetlica w Warninie

Świetlica w Pobądzu
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„Zdrowy senior” - projekt
Stowarzyszenia Rozwoju „Razem”
Z wielką przyjemnością
informuję, iż projekt
Stowarzyszenia Rozwoju Razem
w Tychowie pt. „Zdrowy
senior” otrzymał
doﬁnansowanie w ramach
zadania publicznego
ﬁnansowanego ze środków
budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego Program
Społecznik Na Ratunek.
Projekt zakłada zakup
i dostarczenie paczek
żywnościowych dla seniorów
z Sołectwa Czarnkowo,
Kowalki i Warnino.
Termin realizacji 29.06- 29.07.
2020 r.

Całkowita wartość projektu
5900,00 zł,w tym kwota
doﬁnansowania 4000,00zł.
Prezes Stowarzyszenia
Iwona Haśkiewicz

Gminna Biblioteka
Publiczna
w Tychowie
informuje
Od 8 czerwca, Gminna Biblioteka Publiczna w Tychowie wznowiła pełną działalność
tzn. wolny dostęp do półek, czytelnia, czytelnia internetowa, ksero). Budynek został
otwarty, jednak w dalszym ciągu preferowane jest zamawianie książek w katalogu
on-line lub telefonicznie. Nadal obowiązują warunki higieniczno-sanitarne.
- Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maski i rękawiczek
- Zwracane książki podlegają obowiązkowej 3-dniowej kwarantannie w wyznaczonym
do tego miejscu. Sprawia to, że nasze zbiory są całkowicie bezpieczne.
- Informacja o ilości osób, mogących przebywać w Bibliotece, jest umieszczona na tablicy
ogłoszeń oraz przy wejściu do biblioteki. Pozostałe osoby muszą oczekiwać przed
wejściem do niej z zachowaniem 2-metrowej odległości.
- Użytkownicy zobowiązani są do zachowania, wyznaczonej na podłodze,
odległości od pracownika biblioteki.
- Pracownicy mają obowiązek pilnowania przestrzegania norm sanitarnych przez
użytkowników.
- Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników
w pomieszczeniu biblioteki.
Jednocześnie informujemy, że czas ochronny na zwrot książek, wypożyczonych przed
zamknięciem biblioteki, minął z dniem jej ponownego otwarcia dla czytelników.
Apelujemy zatem o zwrot zaległych książek. Za przetrzymane egzemplarze naliczone
zostaną regulaminowe kary.
Halina RożekDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tychowie
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Z życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W dniach 16, 17 i 18 czerwca
2020 r. w całym kraju, w tym
również w naszej szkole, odbył
się egzamin ósmoklasisty.
W pierwszym dniu zdający
zmagali się z zadaniami
z języka polskiego, w drugim
z matematyki.
W trzecim dniu odbył się
egzamin z języka angielskiego.
Egzamin przebiegł bez
zakłóceń, zgodnie

z ustalonymi procedurami.
Wszyscy uczniowie zgłoszeni
do egzaminu byli obecni
i wzięli w nim udział.
Dla ósmoklasistów był to
prawdziwy sprawdzian wiedzy
i umiejętności nabytych
w naszej szkole.
Jest to również przepustka do
kolejnego etapu kształcenia.
Wyniki egzaminu mają

ogromny wpływ na przyszłość
dziecka, ponieważ liczba
zdobytych punktów będzie
miała znaczenie przy wyborze
szkoły ponadpodstawowej.
Wszyscy z niecierpliwością
czekamy na wyniki!

Młoda pisarka…
W piątek, 19 czerwca br.,
do Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Tychowie dotarły
niezwykle miłe wieści...
Otóż, uczennica kl. VIII b Agata Pawelska zajęła I miejsce i zdobyła
główną nagrodę (500 zł)
w konkursie literackim
"Dziennik z epidemii".
Konkurs, zorganizowany
przez nauczycieli Zespołu
Szkół Rolniczych Centrum

Kształcenia Zawodowego
w Świdwinie, skierowany
był do uczniów klas VIII.
Polegał na opisaniu w formie
dziennika jednego dnia
przeżyć z czasu epidemii.
Oceniano głównie:
kreatywność, poczucie
humoru, bogatą wyobraźnię
i sprawność posługiwania się
językiem. Liczba
zredagowanym prac
przekroczyła oczekiwania
komisji konkursowej, toteż

tym bardziej jesteśmy
niezmiernie dumni z naszej
Uczennicy!
Serdecznie gratulujemy
kunsztu literackiego, Agato!
Życzymy wielu kolejnych
sukcesów na dalszej drodze
kariery edukacyjnej!
Dyrektor oraz Grono
Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Tychowie

DZIENNIK
Z EPIDEMII
KANGUR
MATEMATYCZNY
- pozaszkolna relacja!
W tym roku szkolnym na
oﬁcjalnym starcie
Międzynarodowego Konkursu
KANGUR MATEMATYCZNY
stanęło 22 uczniów z naszej
szkoły - SP im. A. Mickiewicza
w Tychowie.
W związku z tegoroczną
zmianą formuły testu, na
elektroniczną, główny konkurs
został poprzedzony próbą.
Niektóre Kangurki do niej
przystąpiły,
by zaznajomić się z nowym,
wszak komputerowym,
rozwiązywaniem.
W dniach 2 - 5 czerwca został
rozegrany oﬁcjalny konkurs -

w czterech kategoriach,
obejmujących następujące klasy
szkoły podstawowej:
ŻACZEK (klasy 2 SP),
MALUCH (klasy
3 i 4 SP), BENIAMIN (klasy
5 i 6 SP) oraz KADET (klasy
7 i 8 SP) - na który uczniowie
czekali z niecierpliwością.
Miło mi poinformować, że
na mecie konkursu okazało się,
że trzech uczniów zdobyło
wyróżnienia a kilku innych było
dosłownie o włos od tego
tytułu!
Uczniowie wyróżnieni to:
Wojciech Głowiński (kl. 3a
SP) - w kategorii MALUCH

oraz Michał Gołdyn (kl. 5c SP)
i Krzysztof Pucek (kl. 5b SP)
- w kategorii BENIAMIN.
Brawo!
Na każdego Kangurka, który
wyraził chęć udziału
w konkursie, czeka dyplom
i logiczna układanka a na
wyróżnionych - nagroda
książkowa!
Wszystkim serdeczne
gratulujemy chęci udziału w tej
emocjonującej przygodzie
matematycznej!
Szkolny koordynator konkursu
Arleta Kratkowska

MIĘDZYNARODOWY KONKURS

„KANGUR MATEMATYCZNY”
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Podziękowania

Podziękowania

„Z drobiazgów życiowych, wykonanych wielkim sercem
powstaje wielkość człowieka."
Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością pragnę
podziękować Sołtysom i mieszkańcom
za zaangażowanie i dbałość o tereny przyległe do świetlic
wiejskich, w których prowadzimy działalność.
Pracujemy w okrojonym składzie, w wielu świetlicach
opiekunki nie są zatrudnione od końca marca.
Mieszkańcy wraz z sołtysami dbają o tereny przyległe
do świetlic, zabezpieczają drewno na opał.
Jest kolorowo i ładnie.
Szanowni Państwo, jest Was tak wielu, że w obawie,
aby kogoś nie pominąć, wszystkim razem i każdemu
z osobna – DZIĘKUJĘ
za: przygotowane drewno na zimę i piękne kwiaty
i ozdoby własnoręcznie wykonane w Słoninie i Kikowie,
przygotowane drewno na zimę w Sadkowie i Smęcinie,
prace porządkowe w Trzebiszynie.
Każda społeczność jest wielka bogactwem serc
jej mieszkańców!
L. Michalak – dyr. GOK

Dziękuję pani Kierownik
oraz pracownikom GOSiGK w Tychowie
za prace wykonane w związku
z podłączeniem do sieci internetowej
w Centrum Rekreacyjno – Turystycznym
w Bukówku.
L. Michalak – dyr. GOK

Podziękowania
Słonino

Słonino

Składam wyrazy uznania
dla Pani Danuty Rachubik
za trud i ciężką pracę włożoną w częściowe uzupełnienie ubytków
w drodze gminnej prowadzącej do miejscowości Giżałki.
Radna Rady Miejskiej w Tychowie
Iwona Haśkiewicz

Kikowo

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychowo:
1. działka nr 555/17, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo
o powierzchni 0,2434 ha, KW nr KO1B/00051305/5,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
2. działka nr 555/18, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo
o powierzchni 0,4396 ha, KW nr KO1B/00051305/5,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
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Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie.
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że:
od dnia 01.07.2020 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU
RODZINNEGO, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ

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

ŚWIADCZENIA DOBRY START ( 300+), NA OKRES ZASIŁKOWY
2020/2021.
SKŁADANIE WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ OD DNIA 01.08.2020 R.
UWAGA!
PRZYZNANE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(500+) OBOWIĄZUJĄ DO DNIA 31.05.2021 R.
Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 + na nowy okres zasiłkowy 2021/2022
przyjmowane będą:
- od dnia 01.02.2021 r. wnioski w formie elektronicznej
- od dnia 01.04.2021 r. wnioski w formie papierowej.

Tychowskie Wieści
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ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo
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