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W lipcu 2015 r. Burmistrz Tychowa Robert Falana podpisał 
porozumienie w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 
sprawie wspólnej  real izacj i  projektu pn.  „Ochrona 
różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza 
Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. W ramach 
projektu w styczniu 2016 r. powstanie w Szkole Podstawowej w 
Tychowie Pracownia Bioróżnorodności. Wyposażona zostanie w 
dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory 
występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin                  
i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, 
okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami 
owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, 
rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu 
bioróżnorodności, min.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny 
ze sztalugą, drzewo artystyczne. Wyposażenie ma służyć do 
prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych 
gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów 
chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do 
obszarów ich występowania. Nowa forma nauki ma wpłynąć na 
większą efektywność przekazywanej wiedzy i chęć nauki o 
otaczającej człowieka przyrodzie.

    Woda i ścieki tańsze w 2016r!
Ceny wody oraz ścieków w Gminie Tychowo zawsze budziły i 
mam wrażenie, że nadal będą budzić duże emocje. Nie 
ukrywajmy są po prostu wysokie. Tym bardziej z dużą 
radością informuję Państwa, że w 2016r. będzie taniej! 
Zaproponowane przez RWiK Białogard stawki wody                         
i ścieków przewidziane dla Gminy Tychowo zostały 
przeanalizowane i poddane dyskusji na połączonym 
posiedzeniu komisji Rady Miasta.
Gmina Tychowo w 2016 roku dopłaci mieszkańcom do wody    
i ścieków kwotę  890.000,00 zł. Reasumując łączna cena za 

3wodę i ścieki w 2016r. będzie niższa o 1,10 złotego za m . 

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

<

        10 stycznia 2016 r. 
po raz kolejny zagra 
największa Orkiestra Świata

W tym dniu podczas 24 
Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w całej 
Polsce  przeprowadzona 
zostanie kwesta do puszek   
przez Wolontariuszy we 
wszystkich miejscowościach 
gminy w godz.10.00  do 
16.00  a w mieście Tychowo 

zbiórka rozpocznie się o godz. 9.00  i zakończy o 
godz. 16.00.
Wolontariusze prowadzący kwestę posiadać będą 
identyfikatory Fundacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej  Pomocy  oraz odpowiednio 
oznakowana i zabezpieczone puszki kwestowe. 
W ramach 24 Finału WOŚP w Tychowie 
odbędzie się impreza towarzysząca w Sali 
w i d o w i s k o w e j  G m i n n e g o  O ś r o d k a 
Kultury w Tychowie w godz. 17.00- 20.00, 
podczas której uczniowie szkół zaprezentują 
p r z y g o t o w a n e  p r o g r a m y  a r t y s t y c z n o  – 
rozrywkowe i przeprowadzona zostanie aukcja                  
i loteria fantowa.

Szanowni Państwo. Zwracamy się do Was 
z prośbą o wsparcie idei przyświecającej 
24 Finałowi WOŚP i przyłączeniu się do 
grona Darczyńców, dzięki ofiarności 
których możliwe będzie przeprowadzenie 
aukcji cennych przedmiotów i loterii 
fantowej w Sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie. Zebrane 
podczas nich środki finansowe przekazane 
zostaną w całości na konto Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo liczymy na 
Państwa hojność i wrażliwość. Będziemy 
wdzięczni za każdy dar przekazany na rzecz 
WOŚP, który przyczyni się do zakupu sprzętu 
medycznego ratującego życie najmłodszych oraz 
seniorów. 

Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
P o m o c y  d a r a m i  w  p o s t a c i 
przedmiotów lub innych dóbr 
prosimy o informację do gminnego 
Sztabu WOŚP pod nr tel. 94  316 02 
7 5  l u b  m a i l o w o  n a  a d r e s 
m.broda@tychowo.pl 

<

Sztab nr 002698
Szef Sztabu Magdalena Broda

Nowoczesna Sala Bioróżnorodności 

w Szkole Podstawowej w Tychowie

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
 pragniemy przekazać 

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Tychowo 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i ciepłej rodzinnej atmosfery.

Niech cud Bożego Narodzenia napełni nasze serca miłością, nadzieją i wiarą na każdy kolejny dzień.
Niechaj nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy 

Wszystkim dużo zdrowia i szczęścia. 
Niech nie opuszcza Was pomyślność 

i spełnią się najskrytsze marzenia.

Paweł Kowalski                                                                   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie                 

Robert Falana
Burmistrz Tychowa      

Projekt został dofinansowany w 85% ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.

Na zdjęciu:  Projekt Sali Bioróżnorodności

Burmistrz Tychowa Robert Falana

4 zestawy komputerowe All-In-One Dell o wartości ponad 4 tys. zł trafiły 
do rodzin z gminy Tychowo, które zakwalifikowały się do 
projektu„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. 
We wtorek 14 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Tychowie Burmistrz Robert Falana  przekazał sprzęt komputerowy 
beneficjentom ostatecznym projektu. Rodziny, które otrzymały sprzęt 
dostały także modemy umożliwiające dostęp do Internetu na okres 
trwania projektu tj. do końca 2020 roku.
Komputery, które przekazaliśmy będą służyć nie tylko do nauki ale i 
rozrywki, pracy, nawiązywania   i utrzymywania znajomości. 
Wcześniej identyczne zestawy komputerowe trafiły do Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej w Tychowie, Gminnego Przedszkola „Dębowa 
Chatka”, ZSP Dobrowo oraz Biblioteki Publiczne w Tychowie. 
Dodatkowo w komputery zostały doposażone świetlice w Osówku, 
Pobądzu, Warninie, Dobrowie oraz Borzysławiu.  
Piotr Tokarski

Przekazanie sprzętu
komputerowego 

mieszkańcom gminy Tychowo

Inicjatywa referendalna str. 3 
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10 grudnia 2015r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie odbyło się spotkanie zastępcy 
Burmistrza Jacka Rudzińskiego z dyrektorami szkół z terenu Gminy Tychowo.                    
W spotkaniu   uczestniczyli Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrowie Jolanta Pawlik, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie Katarzyna Kalbarczyk i 
Dyrektor Gimnazjum im. J. Pawła II w Tychowie Andrzej Kozłowski. Spotkanie 
przeprowadzili przedstawiciele Fundacji Oświatowej - Europejskie Centrum Edukacyjne 
w Koszalinie.
Dzięki członkostwu Gminy Tychowo w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych 
obszaru Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego, możliwe będzie aplikowanie o środki 
unijne na edukację w naszej gminie.  Celem spotkania było wspólne przygotowanie 
projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa VIII Edukacja. 
Projekt zostanie przygotowany w oparciu o szczegółową diagnozę potrzeb szkół - 
uczniów i nauczycieli. Projekt przewiduje realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych 
(języki obce, matematyka, informatyka), zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań, 
atrakcyjnych wycieczek edukacyjnych oraz certyfikowanych szkoleń zawodowych w 
atrakcyjnych kierunkach a także zajęć z doradztwa zawodowego.
W ramach wspólnie przygotowywanego projektu UE, szkoły również zostaną 
wzbogacone o nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, tablice 
multimedialne itp. Planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego: II Kwartał 2016r.   
M. Broda

Środki z ZIT na edukację Środki z ZIT na edukację 
w gminie Tychowow gminie Tychowo

Środki z ZIT na edukację 
w gminie Tychowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie realizując 
w klasach mundurowych szkolenia profilowe współpracuje z kilkunastoma 
jednostkami i organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie szkoła rozszerza zakres 
swoich działań poprzez nawiązywanie kontaktów z kolejnymi podmiotami, które mają 
uatrakcyjnić naukę w tychowskim Liceum Ogólnokształcącym. 
8 grudnia 2015 roku ZSP Tychowo rozpoczęło współpracę z Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Drawsku. W trakcie pobytu w Jednostce odbyły się owocne rozmowy 
Dyrektora szkoły Józefa Grabarczyka z Komendantem CSWL Drawsko płk Markiem 
Gmurskim. Obie strony wyraziły wolę dalszej współpracy, wymieniając poglądy na 
temat kierunków wspólnego działania. Podkreślono znaczenie takiej współpracy w 
kształtowaniu przyszłych kadr do służb mundurowych. Mówiono również o roli 
patriotyzmu w wychowaniu młodego pokolenia.    
Podczas pierwszej wizyty w Jednostce, grupa uczniów z klas wojskowych zwiedziła 
Salę Tradycji, gdzie chor. Marcin Czerwiński przedstawił krótki rys historyczny 
poligonu drawskiego i przybliżył sylwetkę patrona, płk. Franciszka Sadowskiego. 
Kolejne atrakcje czekały na poligonie. Uczniowie mieli okazję obejrzeć, a nawet 
zasiąść wewnątrz czołgu Leopard 2A4 oraz armatohaubicy 152mm ahs DANA. Duże 
wrażenie na uczniach i opiekunach wywarły strzały z ostrej amunicji.
      Ciekawe wydarzenia rozegrały się podczas manewrów kompanii zmotoryzowanej. 
Dla wszystkich była to okazja po raz pierwszy zobaczyć na żywo wozy bojowe, działka 
przeciwlotnicze i broń maszynową podczas akcji. Szczególne wrażenia dostarczał 
transporter opancerzony Rosomak, który pokazywał jak skutecznie potrafi zwalczać 
opancerzone cele. W powszechnej opinii w tym dniu najbardziej zapadł wszystkim w 
pamięci moment, gdy przygotowano przejście przez pole minowe metodą wybuchową, 
przy pomocy ładunku wydłużonego ŁWD. Potężna eksplozja dostarczyła 
niezapomnianych wrażeń wizualnych i akustycznych.
Autor: Józef Grabarczyk Dyrektor ZSP Tychowo

           

Z Tychowa na poligon

Z życia ZSP Tychowo

Na zdjęciu: uczniowie z zaciekawieniem zasiadali 
wewnątrz czołgu Leopard 2A4

22 października 2015r. najlepsze szkoły w biegach 
przełajowych z  terenu województwa zachodniopomorskiego 
rywalizowały o medale i puchary. Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy w Szczecinie zorganizował finały 
wojewódzkie, poprzedzone serią zawodów miejskich i 
powiatowych. W eliminacjach łącznie wystartowało ponad 
1000 zespołów. Do zawodów na szczeblu wojewódzkim 
zakwalifikowały się szkoły, które zajęły pierwsze miejsca w 
swoich powiatach.
Organizacja finałów wojewódzkich już po raz ósmy została 
powierzona Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. 
Jana Radomskiego w Tychowie. Na malowniczych terenach 
zabytkowego parku rywalizowały 10-osobowe zespoły na pętli 
o długości 800 m dla wszystkich dziewcząt oraz chłopców ze 
szkół podstawowych. Gimnazjaliści i licealiści mieli do 
pokonania trasę o 200 m dłuższą.
 W szkołach podstawowych w kategorii dziewcząt złote medale 
przypadły uczennicom z SP Węgorzyno, które wyprzedziły 
uczennice z SP nr 1 w Złocieńcu i SP 4 w Goleniowie. Uczennice 
SP 4 w Białogardzie zakończyły rywalizację na VII pozycji. W 
rywalizacji chłopców bezkonkurencyjni okazali się uczniowie 
SP 51 w Szczecinie, pokonując rówieśników z SP 4 w Barlinku i 
z SP nr 7 w Koszalinie. W biegu tym, reprezentujący Powiat 
Białogardzki, uczniowie SP Tychowo zajęli wysokie V miejsce. 
Opiekunem zespołu jest Paweł Drozdowski. W rywalizacji 
gimnazjalistek po emocjonującej końcówce uczennice 
Gimnazjum nr 2 w Goleniowie wyprzedziły dziewczęta z 
Gimnazjum w Wolinie i z Gimnazjum nr 14 w Szczecinie. 
Reprezentantki Powiatu Białogardzkiego z Gimnazjum nr 1 w 
Białogardzie przybiegły do mety na XII pozycji. W biegu 
gimnazjalistów uczniowie Gimnazjum nr 1 w Świdwinie 
wyprzedzili chłopców z Gimnazjum nr 2 w Gryficach i 
Gimnazjum nr 2 w Goleniowie. Gimnazjaliści z Pomianowa 
ukończyli zawody na XI pozycji.
Spośród reprezentantów Powiatu Białogardzkiego najlepiej 
zaprezentowały się uczennice i uczniowie ze szkół 
ponadg imnaz ja lnych .  Dz iewczę ta  Zespo łu  Szkó ł 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie przez cały bieg rywalizowały 
w czołówce. W końcówce zostały wyprzedzone przez rywalki i 
ukończyły rywalizację na V miejscu, przegrywając z II LO 
Stargard Szczeciński, XIII LO w Szczecinie i ZSO Gryfino. W 
reprezentacji ZSP Tychowo wystąpiły: Anna Wargacka, Klaudia 
Zachajczuk, Marta Sobieraj, Alicja Grabarczyk, Daria 
Brzozowska, Oliwia Cichecka, Aleksandra Traczyk, Anita 
Urbaniak, Sandra Dreja i Dominika Bronis.
Również zaciętą walkę o czołowe miejsce stoczyli uczniowie 
ZSP w Tychowie. Jeszcze na dwie zmiany przed końcem biegu 
byli na prowadzeniu z 30-metrową przewagą nad drugim 
zespołem. Ostatecznie zawody ukończyli na IV pozycji. Medale 
zdobyli uczniowie z XIII LO w Szczecinie, ZS nr 2 w 
Stargardzie Szczecińskim i VI LO w Koszalinie. Reprezentację 
zawodników ZSP Tychowo tworzyli: Paweł Todorowski, 
Maciej Walczak, Brajan Zabielski, Mateusz Ogrodowski, 
Łukasz Trusiło, Alan Cabanek, Wojciech Kośka, Sebastian 
Sycz, Konrad Biegański i Przemysław Majcher.
Uczestnicy zawodów wielokrotnie chwalili gospodarzy za 
doskonałą organizację. Świetnie działające biuro zawodów, w 
ciągu 15 minut po każdym z biegów dostarczało komplet 
wyników, mierząc między innymi czasy wszystkim 
zawodnikom. W trakcie zawodów wyniki na bieżąco pojawiały 
się również w internecie. Chwalona również była grochówka, 

przygotowana przez kuchnię ZSP Tychowo, o czym może 
świadczyć wydanie ponad 1600 porcji. Uznanie również 
wzbudzili organizatorzy przygotowaniem 1650 nagród dla 
wszystkich uczestników zawodów. Każdy z nich mógł 
wylosować pamiątkę z Tychowa o różnej wartości. Do 
najcenniejszych należały 4 rowery górskie, ufundowane przez 
Ryszarda Drozdowskiego z P.U.H. MECHANIK, Kamila 
Jesionowskiego z firmy transportowej „JESION TRANS”, 
Irenę i Grzegorza Goździków oraz Zbigniewa Kononowicza z 
Usługowego Zakładu Mechaniki Pojazdowej i Ślusarstwa. 
Rowery trafiły do uczniów z Gimnazjum Resko, VI LO 
Koszalin, LO Świnoujście oraz szkoły ze Stargardu 
Szczecińskiego. Wśród nagród było również urządzenie 
wielofunkcyjne HP i cyfrowy aparat fotograficzny NIKON 
ufundowane przez firmę COPY SYSTEM Piła, telewizor 22 
calowy ufundowany przez firmę AR-BOS Przewozy 
Pasażerskie Arkadiusz Wojciechowski, mini- wieża 
ufundowana przez Barbarę i Zygmunta Ziomków, a także 
rower stacjonarny, który wylosował uczeń z Gryfic. 
Właścicielem aparatu fotograficznego został uczeń SP nr 1 w 
Międzyzdrojach, natomiast mini-wieża trafiła do rąk 
wychowanka Gimnazjum w Wolinie. Słodkie upominki dla 
startujących zawodników ufundowało SURVIVAL 
BROTHERS z Połczyna-Zdroju.
Dla całych zwycięskich zespołów, w sumie dla 60 zawodników 
elektroniczne krokomierze ufundowała firma ADSMedia. 
Dodatkowo na liczne grono sponsorów zawodów złożyli się: 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Uczniowski Ludowy 
K l u b  S p o r t o w y  w  T y c h o w i e ,  Z e s p ó ł  S z k ó ł 
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w 
Tychowie, Arla Foods Tychowo, Trend Meble Tychowo, BIO- 
Centrum Zdrowia Maciej Danowski, Firma Handlowa Dakro 
Sport Zbigniew Popek, BIURO-SERWIS MORALEWICZ i 
sp. jawna DRUCZEK Białogard, Nadleśnictwo Tychowo, 
Hurtownia Materiałów Budowlanych MATEXIM-MRÓWKA 
Białogard, Usługowy Zakład Ślusarski Ryszard Job, 
Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 
Pommernfisch Tychowo, Bank Spółdzielczy Tychowo, 
Friedrisch Polska, Jadwiga Matejko Sklep JOWISZ, Zakład 
Wędliniarski Irena i Stefan Furmankowie, ALLFOOD sp. z 
o.o. Koszalin, Piekarnia Grzmiąca,   EXPRES-GAZ S.C. 
Zbigniew i Emilia Marciniewscy, EUROLAND Białogard sp. 
z o.o., BRICOMARCHE Białogard, CALDENA, Sławomir 
Jeleń Handel Spożywczy, KORGUM Arkadiusz Korolak.
Poza wymiarem sportowym, zawody okazały się dużym 
sukcesem organizacyjnym, znacząco wpływając na promocję 
Gminy Tychowo i Powiatu Białogardzkiego.
Autor: Józef Grabarczyk Dyrektor ZSP Tychowo

ŚWIĘTO BIEGANIA W TYCHOWIE

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
12 grudnia 2015r na hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Tychowie rozegrany został turniej tenisa 
stołowego. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Sportu i 
Gospodarki Komunalnej w Tychowie. Uroczystego otwarcia 
turnieju dokonał Burmistrz Robert Falana. Turniej miał charakter 
otwarty i był skierowany przede wszystkim do mieszkańców 
Gminy Tychowo. W rozgrywkach brali również udział 
zawodnicy z Białogardu. 24 uczestników rywalizowało w trzech 
kategoriach wiekowych:

 1. szkoły podstawowe:        2. gimnazja:                     3. OPEN:

Zawodnicy z miejsc I-III otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
medale, dodatkowo zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali puchary, a dekoracji dokonywał Zastępca Burmistrza 
Jacek Rudziński. Dla wszystkich uczestników przygotowany był 
mały bufet. Podczas rozgrywek  nie zabrakło emocji i sportowej 
rywalizacji, a humory dopisywały do samego końca. 
Gratulacje !!!  Wojciech Szatkowski

III m-ce  Kacper Siwek           III m-ce   Kacper Banaś          III m-ce  Piotr Kujawski
II m-ce  Michał Dembowski,  II m-ce  Bohdan Kuzyan        II m-ce   Jacek Rudziński
I m-ce   Gracjan Oryl,            I m-ce   Patryk Mesjasz      I m-ce Zbigniew Starzyński
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11 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie odbył się 
koncert świąteczno – noworoczny pod tytułem: Muzyczne podróże po 
Europie. Gościliśmy zespół kameralny Filharmonii Koszalińskiej „The 
Longum Mare Ensamble” w składzie: Wiltrud Weber  - śpiew, Adam 
Vogelsinger – skrzypce, Małgorzata Niemiec – altówka, Kinga Sokołowska 
– wiolonczela, Błażej Babij – kontrabas.
Koncert prowadził Andrzej Zborowski, który w charakterystyczny sposób: 
niezwykle barwnie i z dowcipem opowiadał o prezentowanych utworach. 
Wysłuchaliśmy między innymi słynnych kompozycji: F. Chopina,                           
S. Moniuszki, C. Cardela, E. Morricone.
Tychowska publiczność dziękowała artystom  owacjami na stojąco, prosząc 
o bisy. 
Koncert odbył się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury                            
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: Kultura Dostępna.

Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Koncert
„Muzyczne podróże 

po Europie”

Wyróżnienie dla Radości!
12 grudnia 2015 r. Zespół Ludowy RADOŚĆ z Tychowa zdobył WYRÓŻNIENIE 
w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych „Hej kolęda, kolęda” 
w Unieściu.  Zespół zaprezentował kolędy tradycyjne oraz własnego autorstwa. 

Gratulujemy sukcesu!
Izabela Wesołowska - pracownik reklamy i promocji GOK w Tychowie 

Gratulujemy Dobrowiankom!
22 listopada 2015r. Zespół Dobrowianki uczestniczył w Przeglądzie Zespołów 

Ludowych pt. Moja Mała Ojczyzna w Rosnowie. Zajął V miejsce. 
W Przeglądzie uczestniczyło 14 zespołów. Gratulujemy!

Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Gmina Tychowo - jedyna w województwie zakwalifikowana 
do Programu „Na własne konto”
Gmina Tychowo jako jedyna w województwie zachodniopomorskim otrzyma dofinansowanie                    
z ogólnopolskiego projektu „Na własne konto” – edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów                     
z terenów wiejskich. Projekt odbywać się będzie w Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrowie. 
Projekt jest dofinansowany z Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji 
ekonomicznej.
Projekt „Na Własne Konto" to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów 
gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z 
przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne 
uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w 
dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę 
konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie otrzymują nagrody.
Celem projektu „Na Własne Konto” jest:
-poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
- kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
- przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
- zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą 
pochodzącą z terenów wiejskich.
Projekt będzie realizowany w dwóch etapach: Etap I – w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych w 2016 roku, 
obejmujący 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej. 
Etap II – w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii zimowych w 2016 r., obejmujący część dydaktyczną oraz 
projektowo konkursową projektu, realizowaną przez uczniów pod opieką nauczyciela, w wymiarze 20 godzin 
dydaktycznych. Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć, w I etapie projektu w ich 
realizację zostanie zaangażowany student kierunku ekonomicznego lub pokrewnego, który będzie współprowadził 
zajęcia wspólnie z nauczycielem.  Nauczyciel realizujący projekt zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem w 
zakresie celów i założeń projektu.  Zapraszamy chętnych gimnazjalistów do udziału w projekcie. Więcej informacji o 
Projekcie znajdą Państwo na stronie www.nawlasnekonto.pl    Magdalena Broda

Do zadań pełnomocnika 
ds. referendum należy 
p o i n f o r m o w a n i e 
mieszkańców gminy na 
własny koszt o podjęciu 

inicjatywy referendalnej. Informacje taką podaje 
się w sposób zwyczajowo przyjęty – w naszej 
gminie są to słupy oraz tablice ogłoszeniowe.
Hołdując zasadzie uczciwości i przyzwoitości czuję 
się jednak zobowiązany przekazać Państwu tą 
informację osobiście. Co niniejszym czynię. Otóż 
siedmioro mieszkańców gminy powzięło ową 
inicjatywę zgłaszając swój zamiar u komisarza 
wyborczego. 

Inicjatorzy zarzucają mi,  że nie szanuję 
mieszkańców Gminy Tychowo, prezentuję niechęć 
do współpracy z OSP w celu zapewnienia ochrony 
zdrowia i życia mieszkańców gminy, nie prowadzę 
jasnej polityki kadrowej, ponieważ zatrudniam 
rodzinę i przyjaciół, nie realizuję programu 
wyborczego i wreszcie - zbyt dużo zarabiam i nie 
mam wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.

W demokraci należy szanować wybór większości 
społeczeństwa lecz jak widać nie wszyscy mogą się 
z tym pogodzić i wykorzystują modne ostatnio 
„referendalne szaleństwa”, o których głośno w 
n a s z y m  k r a j u .  D l a  o p o z y c j i ,  w i ę k s z o ś ć 
podejmowanych przeze mnie decyzji, będzie 
niejasna i niewygodna. To zrozumiałe. Stąd 
pewnie ten sprzeciw, który jeśli się zmaterializuje 
w postaci referendum obciąży nasz gminny budżet. 

Szacunek dla człowieka jest niezwykle ważnym 
elementem życia  w społeczeństwie .  Nie 

wyobrażam sobie jak mogłoby go zabraknąć w moich  
codziennych relacjach z innymi ludźmi. 

Ochotnicza Straż Pożarna to stowarzyszenie 
skupiające w naszej gminie wielu wartościowych 
ludzi. Ma swoją długoletnią i barwną historię, 
tradycje oraz obyczaje. Osobiście znam wielu 
strażaków, z wieloma się przyjaźnię. Jednak od 
pewnego czasu próbuje się nam wmówić, że kilkoro 
niezadowolonych, niepotrafiących pogodzić się z 
rzeczywistością druhów to całe struktury gminnej 
OSP. Z mojej strony nie było i nie ma działań, które 
negatywnie wpływałyby na funkcjonowanie OSP. 
Wręcz przeciwnie.
Z olbrzymim niedowierzaniem słucham zatem, że nie 
zapewniam ochrony zdrowia i życia mieszkańców 
gminy w chwili gdy do budżetu na 2016 rok 
wprowadzam kwotę blisko 140 tysięcy złotych 
właśnie w dziale ”ochrona ppoż”. Owa kwota została 
zatwierdzona przez radnych i nikt nie kwestionował 
jej wysokości, nawet radny Korzeniowski  - prezes 
OSP Tychowo.  Wiedząc o obchodach jubileuszu 
istnienia OSP, który przypada na rok 2016, kilka 
m i e s i ę c y  t e m u  n a  w  t y c h o w s k i e j  r e m i z i e 
zaproponowałem zarządowi OSP Tychowo wspólne 
spotkanie  i   pomoc w organizacji święta - jak do tej 
pory do spotkania nie doszło –  więc o co chodzi?  
Wygląda na to, że deformowanie prawdy jest bardzo 
wygodne. 

W kwestii zatrudniania - oświadczam, że w ciągu 
roku pełnienia przeze mnie funkcji burmistrza, nie 
zatrudniłem w Urzędzie Miejskim w Tychowie żadnej 
osoby, która jest członkiem mojej rodziny. Pragnę 
podkreślić, że żaden pracownik UM w Tychowie nie 

został zwolniony. Ruch kadrowy odbywał się tylko i 
wyłącznie w ramach posiadanych etatów – bez 
tworzenia nowych miejsc pracy.
Nie można zarzucać braku realizacji programu 
wyborczego po roku kadencji skoro planuje się go do 
realizacji na cztery lata. To trochę tak jakby 
wprowadzić się do domu w stanie surowym i 
narzekać, że nie ma ogrzewania, okien, mebli, itp.!
W kwestii zbyt wysokiej pensji powiem tylko tyle, że 
jest ona niższa o ponad 2300 złotych od pensji mojej 
poprzedniczki. Proszę zajrzeć do BIP Tychowo. 

Drodzy mieszkańcy. Zaufaliście mi w wyborach rok 
temu i wybraliście na swojego przedstawiciela. 
Daliście jasny sygnał, że potrzebne są zmiany. 
Właśnie je wprowadzam. Doskonale rozumiem, że 
nie wszyscy z tych zmian mogą być zadowoleni i 
manifestują swoje niezadowolenie. 
Pomimo wielu przeszkód stojących na mojej drodze, 
jestem zdeterminowany i przekonany, że gmina 
potrzebuje harmonijnego rozwoju na wielu 
płaszczyznach.
Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dostrzegli 
efekty naszej wspólnej pracy w pierwszym roku 
kadencji. Należy podkreślić, że wiele zrealizowanych 
działań to często efekt pracy wielu radnych, sołectw 
oraz bardzo często, bezinteresownej pomocy ze 
strony mieszkańców. To efekt pracy jednostek 
organizacyjnych gminy, instytucji wspierających 
oraz wolontariuszy i ludzi o wielkim sercu.

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

INICJATYWA REFERENDALNA
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Andrzejki 
w świetlicach 
Gminy Tychowo

Jak co roku w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo odbyły 
się zabawy andrzejkowe dla dzieci. Panie opiekunki 
zorganizowały z tej okazji w świetlicach wiele konkursów i 
wróżb, w których uczestnicy zabawy brali czynny udział. 
Dzieci miały wiele radości przy poznawaniu wróżb takich jak: 
lanie wosku przez dziurkę od klucza, magiczna filiżanka, 
ustawianie bucików, losowanie nazw zawodów, które będą w 
przyszłości wykonywać, itp.  Nie zabrakło także poczęstunku, 
dyskoteki i tańców do woli.  
         
Izabela Wesołowska

7 i 8 grudnia 2015 r. 
M iko ł a j  odw iedz i ł 
dzieci we wszystkich 
świe t l i cach  Gminy 
Tychowo. Dzieci ze 
świetlicy w Tychowie 
o r a z  T r z e b i s z y n a 
spotkały się z nim na 
sali widowiskowej GOK. Aktorzy Teatru Urwis z 
Krakowa zaprezentowali przedstawienie o 
tematyce świątecznej, gdzie w zabawnej formie 
mówiono o tym, że należy być grzecznym, 
uczynnym i nie zaniedbywać obowiązków. 
Mikołaj w dowcipny i bardzo przystępny sposób 
przestrzegał też przed skutkami niezdrowego 
odżywiania i trybu życia. Dzieci mogły pobawić 
się z  Mikołajem i jego przesympatycznym Elfem. 
Na pożegnanie Mikołaj zostawił słodkie 
podarunki. Przedsięwzięcie zrealizowano we 
współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Tychowie oraz Sołtysami wsi:  Kikowo, 
Borzysław, Dobrowo, Smęcino, Warnino, Pobądz. 
Dziękujemy także sponsorom paczek do świetlicy 
w Pobądzu : Radnemu Piotrowi Kuczmerze i 
A n n i e  M ł y n a r c z y k -  D y r e k t o r  B a n k u 
Spółdzielczego w Tychowie.

Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie

Mikołaj w Gminie Tychowo

Andrzejki w Kikowie

Andrzejki w Tychowie

Andrzejki w Sadkowie

Andrzejki w Pobądzu

Mikołaj w Słoninie

Mikołaj w Kikowie

Mikołaj w Pobądzu

Mikołaj w Dobrowie

Mikołaj w Sadkowie

Do kradzieży doszło w dniu 8.października 2015r., około 
godziny 20.30, w jednym z tychowskich sklepów. Sprawcy, 
wykorzystując nieuwagę obsługi sklepu dokonali kradzieży 
pieniędzy w kwocie 2.300 złotych, po czym odjechali w 
ustalonym kierunku. Nasi mieszkańcy: Artur Kosmalski, 
Przemysław Kwieciński, Szymon Jączkowski wraz z 
policjantami z posterunku policji w Tychowie, będącymi po 
służbie asp. szt. Adamem Gołuchowskim, asp. Piotrem 
Łukjańcem i mł. asp. Marcinem Wesołowskim ruszyli za 
przestępcami, na bieżąco informując telefonicznie policję o 
kierunku odjazdu sprawców. Po pewnym czasie przestępcy 
porzucili samochód i uciekli do lasu. Na miejsce przyjechała 
policja i wspólnie dokonano penetracji lasu, co doprowadziło 
do zatrzymania sprawców. 
Burmistrz z kierownikiem posterunku, dziękując za pomoc 
podkreślili, że obywatelska postawa, cywilna odwaga, troska o 
wspólne dobro, których nam na co dzień często brakuje, 
zasługują na najwyższe uznanie. 
Renata Bosak-Szewczyk

Podziękowanie za pomoc w zatrzymaniu przestępców 
złożyli na ręce śmiałków z Tychowa burmistrz Robert 
Falana oraz kierownik posterunku policji st. asp. 
Zbigniew Walasek.

Pomogli złapać złodzieiPomogli złapać złodzieiPomogli złapać złodziei

Z życia świetlic
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Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

Andrzejki
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 
30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona 
Szkocji, Grecji i Rosji. Andrzejki są specjalną okazją do 
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed 
rozpoczynającym się adwentem. Tradycyjnie w Gminnym 
Przedszkolu „Dębowa Chatka” w Tychowie odbyły się 
Andrzejki, podczas których przedszkolaki wróżyły sobie, 
a na zakończenie odbyła się huczna zabawa andrzejkowa . 
Muzyka, specjalne oświetlenie wprowadziły dzieci w 
nast rój  andrzejkowy.  Dzieci  podczas  zabawy 
prezentowały swoje umiejętności taneczne. Zabawa 
sprawiła przedszkolakom wiele radości.

Mikołajki
4  g r u d n i a  t o  s z c z e g ó l n y  d z i e ń  d l a  n a s z y c h 
przedszkolaków - zawitał do nas Święty Mikołaj. Po 
przybyciu długiej drogi przez Mikołaja, w naszym 
przedszkolu został powitany śpiewem i wierszykami. 
Odświętnie udekorowane sale, wprowadziły dzieci w 
radosny nastrój. Mikołaj, w asyście Śnieżynki, wręczył 
prezenty wszystkim dzieciom, radości i okrzyków nie było 
końca. Na zakończenie wizyty, Mikołaj zaprosił dzieci do 
wspólnej zabawy przy muzyce, wykazując się również 
umiejętnościami artystycznymi. 
Święty Mikołaju, dziękujemy Ci za wizytę i 
zapraszamy do naszego przedszkola za rok!
Za pomoc w przygotowaniu tego szczęśliwego dnia, 
dziękujemy Radzie Rodziców oraz Panu Marcinowi 
Matejko. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana 
Marcina Kłopocińskiego, który przekazał nieodpłatnie do 
naszego przedszkola 5 sztuk jodły kaukaskiej. Jodły 
stanęły w salach dydaktycznych, podczas pobytu Mikołaja 
wprowadziły dzieci w atmosferę świąt. Serdecznie 
dziękujemy!

Coraz bliżej święta.
11 grudnia, grupa 3 latków pod opieką wychowawczyni 
Pani Katarzyny Wiśniewskiej, zgodnie z przedświąteczną 
tradycją piekła świąteczne pierniczki. Dzieci, w asyście 
pań i rodziców wygniatały i wałkowały ciasto a następnie 

wycinały różne kształty ciasteczek. Następnie ciasteczka 
piekły się w przedszkolnej kuchni, pod nadzorem Pani 
Moniki  Gałan.  Pierniczki ,  obok makowca to 
obowiązkowa słodka tradycja na świątecznym stole. Gdy 
pierniki były już gotowe, dzieci przystąpiły do ich 
dekorowania. Pieczenie pierników i ich zdobienie przez 
dzieci, to nie tylko zabawa, ale również edukacja. Dzieci 
poznawały składniki, z których zostały wykonane ciastka, 
rozpoznawały je przez dotyk, zapach i smak. Radości z 
wykonywanej przez dzieci pracy, nie było końca. 
Polukrowane i przyozdobione pierniczki, zawisły na 
choince przedszkolnej oraz trafiły, jako prezenty, dla 
rodziców. Serdecznie dziękujemy rodzicom za 
dostarczone piekarniki i  foremki.  Szczególne 
podziękowania dla mam, które poświęciły swój czas, na 
wspólną pracę z dziećmi.

Szopka Betlejemska
Siano, żłobek, Maryja i Święty Józef pochyleni nad 
małym dzieciątkiem. Dookoła zwierzęta i Trzej Królowie 
- tak wygląda szopka, która stanęła przed przedszkolem. 
Szopka jest jednym z symboli Bożego Narodzeni, 
przybliżającym wydarzenia związane z narodzeniem 
Chrystusa. Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Dyrektora Zakładu Karnego w Dobrowie za wykonanie 
figurek Szopki Betlejemskiej, która cieszy swoim 
widokiem przedszkolaki, pracowników, a także 
mieszkańców Tychowa. Zapraszamy mieszkańców do 
oglądania Szopki Betlejemskiej od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

Konkurs na najładniejszy 
karmnik lub budkę lęgową 
rozstrzygnięty .

W Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka” w Tychowie 
odbył się konkurs na najładniejszy karmnik lub budkę 
lęgową. Celem tego konkursu było zachęcenie rodziców 
do spędzania wolnego czasu razem ze swoimi 
pociechami. Rodzice i dzieci wykazali się bardzo dużą 
wyobraźnią, inwencją twórczą oraz umiejętnościami. 
Karmniki i budki lęgowe byłe pięknie wykonane. Jurorzy 
w składzie: Dyrektor Gminnego Przedszkola „Dębowa 
Chatka Genowefa Kuczmera, Elżbieta Uchal, Małgorzata 
Tarwacka, Anna Bujanowska  oceniając karmniki i budki 
lęgowe mieli na uwadze przede wszystkim praktyczność   
i wygląd karmnika. 
W kategorii na najładniejszy karmnik przyznano:
I miejsce –Maja Misiak
II miejsce – Agata Jaskólska
III miejsce – Michał Misiak
W kategorii na najładniejszą budkę lęgową 
przyznano:
I miejsce – Zuzanna Rydzkowska
II miejsce – Agata Jaskólska
III miejsce – Szymon Barucha
Po ogłoszeniu wyników konkursu zorganizowano 
kiermasz, na którym można było zakupić karmniki i budki 
lęgowe. Zebrane pieniążki zasilą konto Rady Rodziców. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich rodziców                 
i dzieci za udział w konkursie . 

Informujemy, że od dnia 01.12.2015r. Gminne 
Przedszkole ”Dębowa Chatka”  w Tychowie uruchomiło 
s w o j ą  s t r o n ę   i n t e r n e t o w ą  p o d  a d r e s e m  : 
www.przedszkoletychowo.edupage.org
 

Serdecznie zapraszamy !       
Redagowała:
mgr Małgorzata Łopińska- Kubiczek
m      gr Katarzyna Korolak

JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZEŃ UŻYTKU 
PUBLICZNEGO?
W Zespole Szkół w Dobrowie w dniu 24.11.2015 r. odbyło się 
spotkanie uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej nt 
"Kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z 
urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa 
miejscowego" przeprowadzone przez strażników miejskich 
Urzędu Miasta w Tychowie.
Uczniowie poznali zasady utrzymywania porządku i czystości na 
terenie gminy, dowiedzieli się jakie są obowiązki osób 
utrzymujących zwierzęta domowe, poznali obowiązujące prawo 
lokalne.
Ponadto uzyskali informacje nt zakupu, używania, środków 
ostrożności dotyczących artykułów pirotechnicznych.
Dziękujemy strażnikom miejskim za poświęcony czas naszym 
uczniom. Zadanie było jednym z wielu w ramach realizacji 
działań profilaktycznych na terenie szkoły.

"Doceń siebie", 
"Gry komputerowe - grać czy nie grać?"
15.12.2015 r. uczniowie kl. IV szkoły podstawowej uczestniczyli 
w zajęciach warsztatowych "Doceń siebie" podczas, których 
uczyli się pod okiem psychologów z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Białogardzie jak wzmacniać poczucie własnej 
wartości. Kolejne klasy V i VI szkoły podstawowej zdobywali 
również w sposób aktywny wiedzę nt korzystania z gier 
komputerowych. Z zebranych informacji wynika, że uczniowie 
rzadko zwracają uwagę na oznaczenia wiekowe jakie są 
zamieszczone na grach. Zdaniem specjalistów może to mieć 
wpływ na utrwalanie pewnych niewłaściwych zachowań. Spośród 
dostępnych gier na rynku są i takie, które pozytywnie działają na 
rozwój dziecka. Stąd też apel do rodziców, aby zwracali uwagę na 
to z jakich gier korzystają ich dzieci oraz ile czasu spędzają przy 
komputerze. Dzięki takim działaniom możemy uniknąć wielu 
problemów wychowawczych zarówno w domu jak i w szkole. 
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w zajęciach. Bardzo 
dziękujemy paniom z poradni za uatrakcyjnienie naszych 
szkolnych działań profilaktycznych.

 M. Falana

SZTAB WOŚP W DOBROWIE
Po raz kolejny jest również sztab WOŚP przy Zespole Szkół w 
Dobrowie. Uczniowie (wolontariusze) wraz z grupą nauczycieli 
będą prowadzić publiczną zbiórkę do puszek kwestarskich. 
Zapraszamy chętnych do wspierania tej corocznej akcji.

Monika Falana - pedagog
Szef Sztabu # 3369

Z życia ZS Dobrowo

Z życia Biblioteki Publicznej 
Gminy Tychowo im. L. Szenwalda
W październiku oraz listopadzie gościliśmy w naszej Bibliotece dzieci z 
Przedszkola ,,Dębowa Chatka’’ w Tychowie. Przedszkolaki miały okazję 
poznać bliżej Oddział Dziecięcy oraz dowiedziały się jak można zostać 
Czytelnikiem. Maluszki grzecznie wysłuchały wybranej dla nich bajki. 
Obiecały też, że będą nas odwiedzać, co bardzo nas cieszy.
4 listopada Bibliotekę Publiczną odwiedzili szczególni goście- Etira i 
Jaskon. Na spotkanie przybyli również uczniowie III klasy gimnazjum im. 
Jana Pawła II oraz mieszkańcy gminy. Wszyscy mieliśmy okazje poznać 
ciekawą historie naszych gości, którzy praktycznie z dnia na dzień rozdali 
swoje wszystkie rzeczy i wyruszyli w podróż rowerem. Zwiedzili wiele 
pięknych miejsc Polski oraz Holandię, Niemcy, Czech i Słowację. Obecnie 
ich ostoją jest niewielka miejscowość- Pobądz, gdzie prowadzą spokojne, 
ale nadal ciekawe życie. Dzięki Etirze i Jaskonowi przekonaliśmy się jak 
niewiele potrzeba do szczęścia - wystarczy bliski kontakt z naturą oraz jej 
poszanowanie. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaszczepiło w młodych 
uczestnikach chęć podróżowania.
5 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Młodych Miłośników 
Książki. Tematem przewodnim spotkania była nasza Ojczyzna oraz Święto 
Niepodległości. Mali Klubowicze dowiedzieli się dlaczego obchodzone 
jest ów święto. Dzień 11 listopada powinniśmy uczcić, nosząc 
samodzielnie zrobiony kotylion biało-czerwonych barwach, dlatego 
wspólnie wykonaliśmy własne kotyliony.Spotkania Klubu odbywają się w 
każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 15.
  Halina Rożek – Dyrektor Biblioteki, Agnieszka Tomczyk
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Z życia SP Tychowo

Andrzejki 
Dobry humor, andrzejkowe wróżby, muzyka i tańce – w 
takiej atmosferze upłynęła dyskoteka andrzejkowa w 
naszej szkole. Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy 
odwiedzili nas podczas zabawy! 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

20 listopada 2015r.w naszej szkole odbył się apel 
z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka. Uczniowie 
naszej szkoły mieli okazję przypomnieć sobie prawa 
i obowiązki dzieci. Apel został zorganizowany przez panią 
pedagog - H. Białek, a zaprezentowały się na nim 
uczennice klas szóstych.
Autor: H. Białek

,,FUNDACJA DZIECI DLA ZIEMI”
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie  po 
raz kolejny zorganizowała zbiórkę odzieży używanej w 
celu pozyskiwania dodatkowych funduszy dla naszych 
dzieci . Wysiłek, który w to włożyliśmy w największym 
stopniu wpłynął na edukację naszych malusińskich 
–naukę o zachowaniach społecznie niezbędnych – 
ekologię i szeroko rozumianą ochronę środowiska 
naturalnego.  W tej  akcji  zebraliśmy 1230 kg  i 
uzyskaliśmy 984zł. Najwięcej zebrała kl. VIa  -  aż 334kg. 
Koordynatorem akcji była pani H. Białek
autor: H.Białek

Żywa lekcja historii
20 listopada 2015 roku uczniowie klas III-VI Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie 
uczestniczyli w żywej lekcji historii, na której zostali 
przeniesieni w czasy Polski wczesnopiastowskiej. 
Opowieść o życiu codziennym w X wieku, panujących 
zwyczajach, okolicznościach zawarcia związku 
małżeńskiego Mieszka z Dobrawą, sprawiły, że uczniowie 
chętnie wcielali się w historyczne postacie.
Mamy nadzieję, że Bractwo Rycerskie ,,Kerin” znów nas 
odwiedzi, ponieważ ich pasja, zaangażowanie i doskonały 
kontakt z publicznością na długo zapadły dzieciom w 
pamięć. Tekst: Wiesława Semenowicz

10.12.2015r.  na uroczystym wernisażu w siedzibie Sejmiku   
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się 
wręczenie nagród i dyplomów autorom zwycięskich prac w  konkursie 
filmowo – plastycznym pt. „JAK SPĘDZAM WSPÓLNIE CZAS Z 
RODZINĄ”. Uczeń naszej szkoły Oliwier Gołuchowski z rąk członka 
Zarządu Województwa – p. Anny Mieczkowskiej uroczyście odebrał 
nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii FILM. Konkursy plastyczny i 
filmowy „Jak spędzam wspólnie czas z rodziną?” zostały w tym roku po 
raz pierwszy zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Miło nam również poinformować, że uczennica klasy 6b – Malwina 
Wrona w kuratoryjnym konkursie z j. polskiego na szczeblu rejonowym 
uzyskała bardzo wysoki wynik i tym samym zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego. Jednego punktu zabrakło Malwinie, by 
zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego  z  matematyki…  To 
wielki sukces Malwiny, jej rodziców oraz nauczycieli  – pani Elizy 
Antosz (j. polski) i p. Arlety Kratkowskiej (matematyka). Gratulujemy 
serdecznie i Oliwierowi i Malwinie !

Autor: W. Galiński i K. Kalbarczyk

Z życia GIMNAZJUM
ZABAWA ANDRZEJKOWA!
W piątek 27 listopada 2015 w godzinach popołudniowych 
uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II świetnie bawili się na 
szkolnej dyskotece Andrzejkowej. Dziewczyny z Samorządu 
Uczniowskiego wraz z przewodniczącą przygotowali wróżby 
i upiekły ciasteczka z przepowiedniami w środku ,a chłopaki z 
SU na czele z zastępcą zadbali o karaoke i gry..Miło było 
popatrzyć, jak prawie wszyscy tańczyli taniec belgijski i 
tunak-taniec turecki..Każda klasa zaśpiewała też wybraną 
piosenkę w karaokę. Oprawę muzyczną zapewnił nam były 
uczeń naszego gimnazjum-Maciek Bock. Klasy wraz z 
wychowawcami przygotowali słodkie poczęstunki. Chcemy 
ogromnie podziękować pracownikom obsługi, którzy bardzo 
pomogli nam przy rozwieszaniu dekoracji i zechcieli przyjść 
w sobotę, aby posprzątać dokładnie:) Dziękujemy!
Iryna Kuzyan i Samorząd Uczniowski

Z życia SP Tychowo

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ 
CHŁOPCÓW ZESPOŁÓW DWUOSOBOWYCH

W listopadzie chłopcy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Tychowie mieli możliwość uczestnictwa w rozgrywkach o tytuł 
najlepszej pary siatkarskiej w szkole. Do rozgrywek zgłosiło się 
10 zespołów, które rozegrały najpierw pojedynki w grupach 
eliminacyjnych. Sześć najlepszych par awansowało do 
rozgrywek finałowych,gdzie walczyły o miejsca I – VI, a 
pozostałe o miejsca VII – X. Po pasjonującej rywalizacji 
najlepszy okazał się duet – Łukasz Pniewski, Dawid Raj. Na 
drugiej pozycji uplasowali się Mateusz Zając i Szymon Brysik, a 
brązowe medale zdobyła para – Przemysław Beśkai Eliasz 
Jaciuk. Turniej par siatkarskich był pierwszym akordem 
rozpoczynającym kolejny siatkarski  sezon naszych 
gimnazjalistów. Przypomnijmy, że podopieczni Arkadiusza 
Jabłońskiego w tym roku szkolnym kolejny raz będą bronić 
mistrzostwa powiatu białogardzkiego w piłce siatkowej 
chłopców.

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA 
1 MIEJSCE – Łukasz Pniewski, Mateusz Cerk
2 MIEJSCE – Mateusz Zając, Szymon Brysik

3 MIEJSCE – Przemysław Beśka, Eliasz Jaciuk
4 MIEJSCE – Dawid Galasiński, Patryk Mesjasz

5 MIEJSCE – Karol Rękas, Patryk Pawelski
6 MIEJSCE – Patryk Baranowski, Paweł Kubala

7 MIEJSCE – Adrian Czuchrak, Artur Glugla
8 MIEJSCE – DawdDeskiewicz, Jakub Czeszun
9 MIEJSCE – Kacper Dołasiński, Łukasz Sypek

10 MIEJSCE – Bohdan Kuzyan, Miłosz Szulc

9 grudnia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie 
został rozegrany turniej o mistrzostwo szkoły                
w tenisie stołowym chłopców. Do zawodów 
przystąpiło 12 uczniów, którzy rywalizowali o dwa 
miejsca w reprezentacji szkoły na mistrzostwa powiatu 
białogardzkiego. Zawody stały na wysokim poziomie 
sportowym i dostarczyły wielu emocji uczestnikom. Na 
uwagę zasługuje fakt, że w pierwszej trójce znalazło się 
miejsce dla dwóch pierwszoklasistów, którzy w 
pokonanym polu pozostawili starszych kolegów. 
N a j l e p s i  z a w o d n i c y  z o s t a l i  u h o n o r o w a n i 
pamiątkowymi medalami.

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA 
1 MIEJSCE – DANIEL WITCZAK
2 MIEJSCE – PATRYK MESJASZ
3 MIEJSCE – BOHDAN KUZYAN
4 MIEJSCE –  ELIASZ JACIUK
5 MIEJSCE –  PATRYK BARANOWSKI
6 MIEJSCE –  PATRYK PAWELSKI
7 MIEJSCE –  KACPER BANAŚ
8 MIEJSCE –  TOMASZ MAZUR
9 MIEJSCE –  MIŁOSZ MAZURKIEWICZ
10 MIEJSCE –  MATEUSZ PONIK
11 MIEJSCE –  PRZEMYSŁAW ORYL
12 MIEJSCE –  KAROL RĘKAS

MISTRZOSTWA SZKOŁY
W TENISIE STOŁOWYM
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Z życia sołectw

 
 5 grudnia 2015 roku o godz. 16,00  w Starym Pałacu w Bukówku 
odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem, na które zaproszono 
wszystkie dzieci z Bukówka  i ościennych sołectw.  Wszyscy, 
którzy przybyli zasiedli przy wspólnym stole zastawionym 
napojami, słodkimi wypiekami i słodyczami. Podczas 
poczęstunku odwiedził nas Święty Mikołaj, który podarował 
każdemu dziecku upominek. 
W imieniu własnym i wszystkich dzieci pragnę podziękować 
Państwu Koczan  za nieodpłatne udostępnienie sali w Starym 
Pałacu w Bukówku a rodzicom za pomoc  w przygotowaniu 
spotkania i za upieczenie pysznych ciast. Dziękujemy również 
Świętemu Mikołajowi za przybycie i mamy nadzieję , że odwiedzi 
nas także za rok.
Sołtys Piotr Klimczak

W Dobrówku tuż przy drodze prowadzącej do Zakładu Karnego 
niegdyś istniał cmentarz. Do dziś pozostały zniszczone nagrobki i 
zarośnięty teren.
W okresie zadumy i  refleksji nad tym co minęło, w listopadzie, 
Rada Sołecka i lokalni radni postanowili zmienić wizerunek 
miejsca.
Pracownicy społecznie użyteczni pod kontrolą leśniczego wycięli 
krzewy dziko  tam rosnące, nawieźli kamieni. Przy współpracy 
sołtysa Dobrowa Pani Marii Stelmach z Panem mjr Januszem 
Wiśniewskim Dyrektorem Zakładu Karnego  Oddział  
Zewnętrzny w Dobrowie oraz Jego zastępcą Panem por. Piotrem 
Rynkiewiczem pod nadzorem wychowawcy osadzeni Zakładu 
Karnego  w naszym sołectwie uprzątnęli i wywieźli wszystkie 
śmieci. Miejscowe epitafium zostało ogrodzone płotkiem.
Kolejne miejsce historyczne w Gminie Tychowo odzyskało 
godziwy wygląd.  Sołtys Dobrowa  Maria Stelmach

Składam najserdeczniejsze życzenia 
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 

2016 Roku mieszkańcom sołectwa 
Dobrowa.  Bardzo dziękuję Wam wszystkim 
za okazaną pomoc w mijającym roku,  za 
wspólna pracę na rzecz naszego sołectwa.

Sołtys Maria Stelmach

5 grudnia b.r. w świetlicy wiejskiej w  Kikowie odwiedził Św. 
Mikołaj. Dzieci były bardzo zadowolone z odwiedzin Mikołaja, 
k t ó r y  d l a  k a ż d e g o  d z i e c k a  p r z y g o t o w a ł  p r e z e n t .
Serdeczne podziękowania dla Pani Lucyny Michalak za pomoc w 
przygotowaniu „Mikołajek”. Podziękowania od sołtysa i rady 
sołeckiej.  Piotr Rakowski

07. 12. 2015 r. w Trzebiszynie jak co roku dzieci odwiedził Święty 
Mikołaj, który dotarł do naszej świetlicy o godz. 18:00, wywołując 
niezwykłe poruszenie wśród najmłodszych. Po uroczystym 
przywitaniu tak ważnego gościa, nastąpiło najbardziej 
wyczekiwane wydarzenie wieczoru, wręczanie prezentów. 
Wywoływane po imieniu dzieci podchodziły do Mikołaja, który 
pytał czy były grzeczne; każde odpowiadało na zagadki związane z 
zimą oraz świętami zadane przez pomocnika Mikołaja. Aby 
jeszcze bardziej się przypodobać, recytowały wierszyki oraz 
śpiewały piosenki. Po wręczeniu prezentów nadszedł czas na 
zabawy z Mikołajem, przy których najmłodsi świetnie się bawili. 
Gdy Mikołaj opuścił naszą świetlicę dzieci z uśmiechami na 
twarzy bezpiecznie wróciły do swoich domów. 
Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do pomocy w 
przygotowaniu tej imprezy.

Sołtys Mateusz Więcek.

Po raz kolejny w świetlicy wiejskiej w Warninie odbyły się 
warsztaty rękodzieła. Tym razem uczestniczki warsztatów uczyły 
się jak samodzielnie zrobić wiązankę na święto zmarłych. 
Serdeczne podziękowania w imieniu swoim oraz uczestniczek 
warsztatów składam Justynie Kłosowskiej, która charytatywnie 
prowadzi warsztaty udzielając fachowych rad.
Sołtys  Urszula Gryga

 
5 grudnia br. w świetlicy w Osówku odbyło się spotkanie profilaktyczno 
- edukacyjne wraz z Mikołajkami. Na spotkanie przybyli zaproszeni 
goście z Posterunku Policji w Tychowie: dzielnicowy mł. asp. Marcin 
Wesołowski i st. posterunk. Natalia Madziewicz. Spotkanie dotyczyło 
akcji „Stop dopalaczom” oraz poruszało kwestie bezpiecznego 
zachowania się najmłodszych. Na spotkanie dzieci licznie przybyły 
wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniu, 
odpowiadały na pytania, a także same zadawały pytania policjantom. Za 
udział w spotkaniu dzieci otrzymały upominki w postaci odblasków i 
naklejek.Naszym gościem była również Dyrektor  Gminnego Ośrodka 
Kultury Pani Lucyna Michalak.  Ku radości najmłodszych 
mieszkańców sołectwa, na spotkanie przybył również Święty Mikołaj. 
Wręczył On dzieciom podarunki.
Wszyscy miło spędziliśmy czas na wspólnej zabawie przy muzyce. 
Spotkanie przebiegło w świątecznej  atmosferze przy słodkim 
poczęstunku. Wszystkim serdecznie dziękuję. 

PODZIĘKOWANIA
• Serdecznie dziękujemy Państwu A., S. Stańczak z Osówka za pomoc 
okazaną naszemu sołectwu. Za każdym razem, gdy prosimy o pomoc, 
okazują serce i nas wspierają,
• Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy brali 
udział w Mikołajkach i nas wspierali. Dzięki Wam to spotkanie się 
udało,
• Składamy podziękowania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie 
Pani Katarzynie Kalbarczyk oraz Pani Hannie Białek za okazaną pomoc 
oraz za wyrażenie zgody na udział naszego sołectwa w zbiórce odzieży 
używanej.

 
Dziękuję Paniom z Rady Sołeckiej Sołectwa Wicewo: Annie Benke, 
Renacie Bosak-Szewczyk i Iwonie Małachowskiej  oraz naszej radnej 
Iwonie Wiśniewskiej za współpracę w 2015 roku, za wsparcie i okazaną 
pomoc w działaniu na rzecz naszego sołectwa. Dziękuje również Panu 
G. Brzezickiemu za naprawę tablicy sołeckiej w miejscowości 
Trzebiec. Składam podziękowania P. Drozdowskiemu za wypożyczenie 
sprzętu na Mikołajki" oraz Panu B. Brzozowskiemu za opiekę nad nasza 
sołecką świetlicą.

Na zbliżające się Święta pragnę złożyć życzenia wszystkim 
mieszkańcom Naszego Sołectwa przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju i realizacji osobistych 

zamierzeń.

OGRODZENIE PRZY ŚWIETLICY W OSÓWKU
14 listopada br. ukończono montaż ogrodzenia przy świetlicy w Osówku. 
Inwestycja powstała dzięki środkom finansowym uruchomionym przez 
Pana Burmistrza Roberta Falanę. Tak piękne ogrodzenie powstało 
również dzięki pracy, którą wykonali Panowie z Osówka w czynie 
społecznym, za co im serdecznie dziękuję. Podziękowania złożył 
również Pan Burmistrz – Panowie otrzymali dyplom, który dziś zdobi 
ścianę naszej świetlicy.

 

Sołtys Anna Sokołowska

KIKOWO

WARNINO

TRZEBISZYN BUKÓWKO

WICEWO/OSÓWKO DOBROWO/DOBRÓWKO

ZBIÓRKA ODZIEŻY
20 listopada w naszym sołectwie odbyła się zbiórka rzeczy używanych. 
Mieszkańcy sołectwa ochoczo i z wielkim zapałem wzięli w niej udział. 
Zebraliśmy tonę odzieży. Składam serdeczne podziękowania  
wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji.

ANDRZEJKI SOŁECKIE
21 listopada b.r. w świetlicy w Osówku dla wszystkich chętnych 
mieszkańców sołectwa odbyły się „Andrzejki sołeckie”. Ci, którzy 
przybyli na to spotkanie miło spędzili czas przy wspólnej rozmowie i 
przy muzyce. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie.

Pełnych radości  i pokoju
Świąt Bożego Narodzenia oraz
wiele pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy Sołtys i Rada Sołecka
Bukówka

UWAGA ! Przedłużony termin 
zapisów na wycieczkę!

KARKONOSZE Z WYPADEM 
DO CZECH I NIEMIEC

Klub Podróżnika działający 
przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w  Tychowie organizuje 
na Majówkę 2016 r. wycieczkę 

w  Karkonosze
z jednodniowymi wypadami 
do Czech (Praga) i  Niemiec 

(Drezno).
Planowany wyjazd 30 kwietnia 

2016 r. późnym wieczorem. 
Powrót 4 maja 2016 r. – rano.

Koszt zależy od liczby 
uczestników. Orientacyjnie 

ok. 650 zł. 
Zapisy w sekretariacie GOK 

do 4 stycznia 2016 r. 

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie Państwu: Halinie Budzyła, Romanowi 
Cabankowi, Adamowi Karolikowi, Marii Mielko za pomoc i wsparcie w 
organizacji  imprezy andrzejkowej dla dzieci w świetlicy wiejskiej w 
Sadkowie. Piotrowi Kuczmerze i Annie Młynarczyk- Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Tychowie, za wsparcie  imprezy mikołajkowej w świetlicy 
w Pobadzu. Panu Marcinowi Kłopocińskiemu – firma "PERFECT GREEN", 
Danielowi Wrzesińskiemu za pomoc okazywaną świetlicy w Słoninie. 
Dziękuję też sołtysom wsi: Borzysław, Dobrowo, Kikowo, Pobadz, 
Smęcino, Warnino – za zakup słodkich podarunków dla dzieci w dniach 7 i 8 
grudnia 2015r. podczas organizacji imprez mikołajkowych w świetlicach. 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za sfinansowanie przedstawień teatralnych z Mikołajem  we wszystkich 
miejscowościach  objętych działalnością świetlic wiejskich.
Pomoc skierowana w stronę  dzieci to najpiękniejszy gest i jedna z 
największych inwestycji świata.
        
Z wyrazami szacunku  
Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
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 Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego w 
Tychowie informuje, że w okresie od 16-11-2015 r. do 14-12-2015 r.  na nasze konto  
wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     
1. 13 wpłat indywidualnych (po 1 z Wrocławia i Białogardu) -  1.125,00 zł                                                       
2. Kwesta z 13-12-2015 r.                                           -     2.420,00 zł                                                       
Razem  wpływy       -       3.545,00 zł
Stan konta na 14-12-2015 r.               -      28.581,55 zł                   
wydano na  remont                    - 590.000,00 zł                      
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.   -       8.750,00 zł
 
Razem zebrano od 2008 r.     -   627.331,55 zł 
                                    
Przewodniczący Stowarzyszenia - mgr inż. Bronisław Gajewski

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  12  
z  14-12-2015 r.

Radosnych   Świąt, pomyślności, sukcesów życiowych i 
zawodowych w Nowym 2016 Roku Wszystkim 

mieszkańcom z miejscowości Trzebiszyn, Borzysław, 
kol. Borzysław,   Podborsko,  Dobroch oraz   Modrolas 

życzy 
Radny Miejski Robert Radziuk.

INFORMACJA
W związku z docierającymi do nas informacjami o wizytach osób podających się za pracowników 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sprawdzających dokument tożsamości oraz 
przekaz potwierdzający wysokość otrzymanego świadczenia KRUS, chcemy ostrzec przed 
takimi wizytami w domach naszych świadczeniobiorców, w szczególności osoby starsze. Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że 
pracownicy KRUS wykonujący obowiązki w terenie są obowiązani do okazywania legitymacji 
służbowej, a działania prowadzone przez nich dotyczą jedynie zakresu ubezpieczenia bądź 
działalności prewencyjnej.
Apelujemy o zachowanie ostrożności.

Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie, 
Dyrektor Elżbieta Kopczyńska 

KWESTA NA RZECZ
KOŚCIOŁA W MOTARZYNIE

Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła w Motarzynie informuje, 
że 1 listopada 2015 roku przeprowadził zbiórki pieniężne na dwóch cmentarzach: 

w Krosinie i Tychowie. Zebrano następujące kwoty:
na cmentarzu w Krosinie: 588,80 zł, na cmentarzu w Tychowie: 1.884,98 zł

Ogółem zebrano: 2.473,78 zł
Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na kontynuację remontu kościoła 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Motarzynie 
szczególności na postawienie ściany oddzielającej zakrystię od kościoła.

Składamy serdeczne podziękowania ofiarodawcom za wsparcie, 
oraz kwestującym za szczególne zaangażowanie.

Gmina Tychowo zakupiła samochód dostawczy 
z podnośnikiem HDS przeznaczony do zadań 
wykonywanych przez Gminny Ośrodek Sportu i 
Gospodarki Komunalnej w Tychowie. 
Tabor pojazdów dostawczych pozostający w 
dyspozycji Ośrodka to pojazdy znacznie 
wyeksploatowane: Lublin (19 lat), Mercedes 
(24 lata), Żuk (33 lata). Uzupełnienie bazy 
transportowej o kolejny pojazd to krok jak 
najbardziej racjonalny. 
Kupując pojazd kierowano się tym, by: 
- w kabinie pasażerskiej można było przewozić 
pracowników (w pojeździe oprócz kierowcy 
może jechać 6 osób), 
- skrzynia ładunkowa była wywrotna, 
- pojazd był wyposażony w podnośnik (HDS) – 
zainstalowany podnośnik może dźwignąć ciężar do 1000 kg na najkrótszym ramieniu i do 275 kg na maksymalnie 
wysuniętym ramieniu.   Lech Chodyniecki

GMINA TYCHOWO ZAKUPIŁA 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY 
 Z PODNOŚNIKIEM  HDS

Z  okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzymy zdrowych, pogodnych świąt,

dużo ciepła rodzinnego, a w Nowym 2016 roku 
spełniania wszelkich marzeń i planów. 

życzą
Sołtys Sołectwa Słonino Grzegorz Sikorski

oraz rada Sołectwa Słonino

Konkurs na „Najładniejszą 
Ozdobę Choinkową” 
rozstrzygnięty!!!
Komisja konkursowa Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie w dniu 14.12.2015r. dokonała 
przeglądu i oceny prac plastycznych  nadesłanych 
na konkurs, postanowiono przyznać nagrody w 
następujących kategoriach:
Przedszkole 
I m-ce – Julia Dulias - świetlica Kikowo;
   Maja Wojtyłko - świetlica Borzysław;
II m-ce –Wiktoria Szotowicz - świetlica Sadkowo
III m-ce – Szymon Barucha - świetlica Sadkowo
Uczniowie klas I-III
I m-ce -  Martyna Szczepanik- świetlica Tychowo;
  Alicja Ślusarczyk- świetlica Dobrowo
II m-ce –Maria Szumska- świetlica Warnino
III m-ce – Oliwia Dębna- świetlica Sadkowo
Wyróżnienie- Klaudia Peplińska- świetlica 
Kikowo
Uczniowie IV-VI
I m-ce – Agata Dorosińska- świetlica Sadkowo
II m-ce – Dawid Łuczyniec- świetlica Sadkowo
III m-ce – Gabrysia Gigoń- świetlica  Tychowo
  Oskar Dorosiński- świetlica Sadkowo
Uczniowie Gimnazjum
I m-ce – Paulina Tereszczyn- świetlica Pobądz
II m-ce – Martyna Rakowska- świetlica Kikowo
III mi-ce –Oliwia Jeremicz- świetlica Trzebiszyn
Wyróżnienie- Julia Szotowicz- świetlica Sadkowo
Gratulujemy wszystkim laureatom!!!
Autor: Izabela Wesołowska – pracownik promocji 
i reklamy GOK w Tychowie

Urząd Miejski w Tychowie informuje: 
 1. Teren tzw. byłej „Bazy Las” jest porządkowany przez osoby, które są 
współwłaścicielami działki. Nie posiadamy żadnej informacji oraz nie prowadzimy 
żadnych rozmów z których wynikałoby, że wykonywane tam prace związane są z 
budową sklepu wielkopowierzchniowego. Ponadto informujemy, że ewentualne prace 
w tym kierunku nie mogą rozpocząć się bez wiedzy i ustaleń z magistratem.
 2. Zwracamy się do mieszkańców Gminy Tychowo z uprzejmą prośbą o zainstalowanie 
skrzynek pocztowych lub urządzeń, w których można by pozostawiać listy i drobne 
przesyłki. W sposób znaczący ułatwi to dostarczanie do Państwa korespondencji przez 
operatorów pocztowych. 

Informacja w sprawie ograniczenia 
używania wyrobów pirotechnicznych 
Informujemy, iż na terenie województwa zachodniopomorskiego obowiązuje Rozporządzenie 
Porządkowe Nr 1/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie 
ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych.  
Zgodnie z rozporządzeniem, na terenie całego województwa wprowadzony jest zakaz używania 
wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych. Zakaz obowiązuje od dnia 21 grudnia 2015 
r. do dnia 4 stycznia 2016 r. z wyjątkiem  dnia 31 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2016 r.  
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w 
celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz 
rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu.         
Kto narusza zakaz podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015 r.

DOBROWO NA DRODZE 
ZMIAN

W Dobrowie dużo się zmienia. Jak można zauważyć, 
przy drodze głównej powstała nowa wiata 
przystankowa. O jej postawienie zabiegali od dawna 
mieszkańcy wsi. Dzięki przychylności Pana 
Burmistrza i Rady Miejskiej Dobrowianie 
korzystający ze środków  zbiorowej komunikacji nie 
będą mokli pod strugami deszczu. Znacznie poprawił 
się komfort oczekiwania na autobus liniowy.
Kolejna zmiana dotyczy Dobrówka, którego 
mieszkańcy od wielu lat narzekali na koryto rzeki 
Liśnicy.  Rzeka zmieniła  bieg,  co spowodowało 
zagrożenie dla mostu na drodze gminnej. Niedawno 
zostały rozpoczęte prace,  które poprawią 
bezpieczeństwo i estetykę miejsca. Bolączką 
Dobrowa są także zestarzałe i schorowane 
kasztanowce - niebawem przestaną istnieć. Dzięki 
osobistemu zaangażowaniu radnego Pana Zdzisława 
Polka drzewa zostały oznaczone, część z nich 
ogłowiono, a pozostałe - po oględzinach - 
przeznaczono do wycinki.
Pan Z. Polek poświęca swój czas wolny na potrzeby 
lokalne, służy pomocą wielu mieszkańcom, co jest 
godne zauważenia i pochwalenia.
Sołtys Dobrowa Maria Stelmach

INFORMACJE I KOMUNIKATY

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 (w wersji tradycyjnej – wydruk lub na nośniku elektronicznym), należy 
składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie do dnia 29 grudnia 2015 r. w zaklejonej kopercie z 
dopiskiem  „KONKURS -Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”.
Wyboru najładniej udekorowanego obejścia przydomowego, witryny sklepowej i placówki oświatowej lub 
kulturalnej dokona „Komisja konkursowa” wyłoniona przez Organizatora do dnia 31.12.2015r.
Spośród zgłoszonych do konkursu obejść przydomowych, witryn sklepowych i placówek oświatowych lub 
kulturalnych, komisja wyłoni jedno najładniej udekorowane - oświetlone obejście przydomowe, jedną 
najładniej udekorowaną - oświetloną witrynę sklepową oraz jedną najładniej udekorowaną placówkę 
oświatową lub kulturalną.
Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej gminy Tychowo www. tychowo.pl w 
dniu 31.12.2015 roku.
Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas  24. Finału WOŚP w dniu 10 stycznia 2016 r.  w Sali 
widowiskowej GOK w Tychowie.
Regulamin konkursu i deklaracja zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Gminy Tychowo 
www.tychowo.pl , w Urzędzie Miejskim w Tychowie pok. 21.
Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miejskim w pok. 21 na stanowisku pracy ds. 
Rozwoju Gospodarczego Gminy Tel. 94 31 60  275.

Dla laureatów i uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne.

BURMISTRZ TYCHOWA 
OGŁASZA KONKURS !!!
NA  „NAJPIĘKNIEJSZE 
ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE ”
NA TERENIE 
GMINY TYCHOWO  
W ROKU 2015/2016

Burmistrz Tychowa Robert Falana
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