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DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU
Dzień Rodziny jest to
wyjątkowy dzień,
który łączy i integruje
rodziny. Jest to czas,
którego na co dzień
zazwyczaj nam
brakuje. W tym
wyjątkowym dniu rodzice i dzieci mogą spędzać
miło czas oraz zbliżyć się do siebie. 15 maja
2015r. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa
Chatka” w Tychowie odbyło się „Święto
Rodziny” pod hasłem „Każdemu sercu bliska
ochrona środowiska”. Uroczystość rozpoczęła
pani Dyrektor przedszkola Genowefa
Kuczmera, dziękując rodzicom i zaproszonym
gościom za przybycie. Zaprosiła również na
występ artystyczny w wykonaniu
przedszkolaków.
Następnie głos zabrał Burmistrz Tychowa.
Nakreślił on rolę rodziny i znaczenie Święta
Rodziny dla naszej lokalnej społeczności.
W drugiej części święta każda grupa wiekowa
zaprezentowała piosenkę o tematyce rodzinnej.
Dzieci zarecytowały również wiersze J. Tuwima.
Rada Rodziców zapewniła dzieciom wiele
atrakcji. Była wata cukrowa, popcorn, kiełbaski
oraz zamki dmuchane. Podczas święta dzieci
miały możliwość skorzystania z usług
kosmetyczki, malowania twarzy oraz malowały
obrazki gipsowe.

Uroczystość uatrakcyjnił występ szczudlarza ze
Stowarzyszenia „ECCE HOMO” z Kowalek.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z
Tychowa przybliżyli rodzicom i dzieciom na
czym polega praca strażaka. Uczestnicy święta
mieli możliwość nauczyć się udzielania
pierwszej pomocy na fantomach. Udział w
uroczystości wzięli policjanci z Komisariatu
Policji w Tychowie pod przewodnictwem
kierownika pana Zbigniewa Walaska.
Rodzice podczas spotkania mieli również
możliwość zaprezentowania swoich zdolności:
- pani Agnieszka Szabla- Rutkowska, która
wystawiła swoje kartki na różne okazje;
- pani Justyna Kłosowska dzieliła się wiedzą na
temat wykonania prac z filcu oraz masy solnej;
- pani Katarzyna Jączkowska objaśniła sposób
wykonania prac metodą decupage oraz
zaprezentowała własną wystawę.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło
się stoisko Nadleśnictwa Tychowo. Dzieci
rozwiązywały zagadki związane z przyrodą, za
które nagradzane były drobnymi prezentami. W
czasie kiedy dorośli oglądali wystawę
Nadleśnictwa, dzieci miały możliwość
kolorowania obrazków.
Serdeczne podziękowania dla Rodziców, Izabeli
We s o ł o w s k i e j , B o g u s ł a w i e i K l a u d i i
Augustyniak, Katarzynie Jączkowskiej,
Agnieszce Szabli-Rutkowskiej, Monice Falana,

Kamili Kurzawie, Stefanowi i Irenie Furmanek, kierownikowi policji w Tychowie
Zbigniewowi Walasek, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie pod
przewodnictwem Dariusza Śmideckiego, Janinie i Justynie Kłosowskim, Stowarzyszeniu
ECCE HOMO, GOSiK Tychowo, Donacie Kłosowskiej-Babińskiej oraz wolontariuszom
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, Piekarni Grzmiąca Sp ZO.O. Dariuszowi
Korobko, Nadleśniczemu p. Jerzemu Wicikowi oraz pracownikom Nadleśnictwa
Tychowo, pracownikom Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie.
red. Małgorzata Łopińska-Kubiczek

TYCHOWSKA MAJÓWKA JUŻ ZA NAMI …
W piątek 1 maja na stadionie miejskim w
Tychowie rozpoczęły się obchody „Tychowskiej
Majówki”. Na scenie wystąpili artyści z
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie:
Paulina Dudzińska, Klaudia Jakutajć, Zespół
Radość oraz Zespół Dobrowianki. Swoje
umiejętności taneczne zaprezentował klub tańca
OMEN Grupa młodsza i Grupa starsza.
Dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy
wystąpił iluzjonista Apollino z wróżką Iwoną,
którzy oczarowali całą publiczność swoimi
sztuczkami i trikami.
Na płycie boiska odbyły się zawody sportowe
dla dzieci i młodzieży. Zwycięzcom
Burmistrz Tychowa Robert Falana wręczył
dyplomy, puchary i sportowe upominki.
Po południu strażacy z Ochotniczej Straży
P o ż a r n e j z Ty c h o w a z a p r e z e n t o w a l i
mieszkańcom działania wykonywane podczas
tragicznego wypadku komunikacyjnego, który
jest skutkiem brawurowej jazdy samochodem. Po
przybyciu na miejsce wypadku i rozpoczęciu
działań z zakresu ratownictwa technicznego
strażacy zlokalizowali uwiezionego we wraku
auta kierowcę. W wyniku sprawnych działań z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
hydraulicznego strażacy wykonali dostęp do
poszkodowanego oraz wydobyli go w bezpieczne
miejsce. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji
ratowniczej udało się przywrócić krążenie u
poszkodowanego.
Po pokazie strażacy uczyli chętnych zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Najbardziej wyczekiwanym występem okazał się
koncert zespołu Manil oraz Slovian’sky, a do
późnych godzin wieczornych uczestników

majówki rozgrzewał DJ Seba, który poprowadził
zabawę taneczną.
W sobotę i niedzielę odbyły się Turnieje: Tenisa
Ziemnego na korcie tenisowym boiska „Orlik
2012”, Par Siatkarskich w Hali sportowej
przy Gimnazjum w Tychowie, oraz Piłki
Nożnej na boisku „ORLIK2012”.
Podczas turnieju piłkarskiego chłopcówuczniów Gimnazjum w Tychowie najlepszym
zespołem okazała się drużyna uczniów II B kapitan Łukasz Pniewski.
II miejsce zespół IB - kapitan Patryk Gałan ,
III miejsce - „Szerszenie”- kapitan Patryk
Baranowski.
Tabela końcowa :
1

FC II B

6 pkt

24 - 0

1

„Tychowo” - IB

3 pkt

4-2

2

„Szerszenie”

0 pkt

2 - 18

Indywidualnie wyróżniono:
· Król strzelców - Szymon Brysik - 7 bramek +
5 asyst
· Najlepszy bramkarz - Dawid Kononowicz
· Najlepsi zawodnicy - Łukasz Pniewski i
Dawid Deskiewicz
Wszystkim uczestnikom Majówki dziękujemy
i zapraszamy na kolejną imprezę w Tychowie.
Magdalena Broda

Cd. z str. 1 Tychowska Majówka już za nami ...

NADLEŚNICTWO TYCHOWO MA NOWĄ SIEDZIBĘ
7 maja 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej
siedziby Nadleśnictwa Tychowo. W uroczystości brali
udział przedstawiciele władz regionalnych,
samorządów, duchowieństwa, przedstawiciele
o rg a n i z a c j i i z a k ł a d ó w w s p ó ł p r a c u j ą c y c h z
nadleśnictwem, w tym przedstawiciele zakładów
przemysłu drzewnego – odbiorcy surowca drzewnego
oraz projektant i budowniczowie otwieranego obiektu.
Na uroczystość przybyli również przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej, Policji kół łowieckich,
przedstawiciele zakładów świadczących usługi na
terenie nadleśnictwa, przedstawiciele oświaty oraz
leśnicy z sąsiednich nadleśnictw i pracownicy
Nadleśnictwa Tychowo. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło delegacji zaprzyjaźnionych leśników z
Niemiec- z Urzędu Leśnego Neustreiltz.
Symbolicznego aktu otworzenia drzwi do nowej
siedziby dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinku Pan Sławomir Cichoń.

Jego Eminencja Biskup Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej Edward Dajczak zwrócił się z ciepłymi
słowami do budowniczych i użytkowników budynku
oraz do wszystkich zebranych, życzył aby nowa
siedziba dobrze służyła wszystkim korzystającym z daru
natury jakim jest las a leśnikom pomyślności i dobrej
pracy. Następnie przy asyście Księdza Prałata Andrzeja
Sołtysa, Proboszcza miejscowej parafii Biskup dokonał
poświęcenia nowego budynku.
W trakcie części artystycznej uczestnicy mieli okazję
wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej
Orkiestry Lasów Państwowych przy Technikum
Leśnym w Tucholi, zespołu sygnalistów myśliwskich
„Bór” ze Szczecinka, złożonych z pracowników
nadleśnictw pod kierownictwem B. Chmieleckiego oraz
zespołu ludowego z Tychowa „Radość”.
Katarzyna Marcinkowska
Poniżej krótka relacja fotograficzna z tego dnia.

WYJAZD DELEGACJI GMINY TYCHOWO DO NIEMIECKIEJ GMINY NEVERIN
Od 8 -10 maja 2015 roku 15- osobowa delegacja z gminy Tychowo gościła z wizytą
w niemieckiej Gminie Neverin. W skład delegacji wchodzili: Burmistrz Tychowa,
Zastępca Burmistrza Tychowa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie oraz
przedstawiciele radnych Rady Miejskiej w Tychowie, sołtysów, pracowników
oświaty, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.
Podczas dwudniowych spotkań i rozmów Burmistrzowe obu gmin zadeklarowali
chęć podpisania umowy partnerskiej, która określi zakres działań oraz planów
przyszłej współpracy.
Ustalono, że oficjalne podpisane umowy partnerskiej odbędzie się 10 czerwca br.
w Urzędzie Miejskim w Tychowie. Celem nawiązania partnerstwa jest wspólne
pozyskiwanie środków unijnych na wspólne inwestycje m.in. z Programu
Współpracy INTERREG V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia
/Polska.
W trakcie pobytu delegacja zwiedziła Gminę Neverin pod kątem obiektów, które
mogłyby w przyszłości być objęte wspólnymi projektami tj.: zabytkowe parki,
szkoła podstawowa, boisko sportowe. W szkole w Neverin dzieci wraz
nauczycielami na powitanie delegacji przygotowały występ taneczno wokalny.
Burmistrz Tychowa wręczył na ręce dyrektora szkoły rzeźbę pana Zbigniewa
Polka – „Warszawską Syrenkę” na znak nawiązania polsko- niemieckiego
partnerstwa. Dzieciom wręczono w podziękowaniu gipsowe świeczniki
wykonane przez tychowskich przedszkolaków. Po południu udano się do
miejscowości Neustrelitz do Krajowego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
Meklemburgia - Pomorze Przednie w Leea sp.zo.o W ośrodku odbyło się forum
podczas którego zaprezentowane zostały zasadny działalności zakładu. Centrum
zajmuje się ochroną klimatu dlatego też korzysta z alternatywnych źródeł energii,
takich jak biomasa, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa.
Według ekspertów ogromny potencjał możliwości zawiera bioenergia. Podczas
spotkania Leea sp. z o.o. przedstawiło swoje osiągnięcia w szeroko pojętej
tematyce energii odnawialnej i polityce energetycznej (rewolucji energetycznej).
W ostatnim dniu pobytu na zaproszenie Komendanta Powiatowego z Neustrelitz
Norberta Riegera delegacja z Tychowa oraz przedstawiciele Straży Pożarnej z
Powiatu Białogardzkiego udali się do Demmin na uroczystość obchodów święta
św. Floriana. Podczas mszy św. dokonano poświęcenia sztandaru Ochotniczej
Straży Pożarnej z Deminn. Natomiast Burmistrz Tychowa Robert Falana wręczył
statuetkę św. Floriana na ręce Komendanta Powiatowego z Neustrelitz Norberta
Riegera i podziękował strażakom za ich służbę i aktywność społeczną.
Dzięki gościnności i zaangażowaniu naszych niemieckich przyjaciół udało nam
się zobaczyć dużo interesujących miejsc, spotkać ciekawych ludzi i podejrzeć
wiele interesujących inwestycji i innowacyjnych rozwiązań.
Magdalena Broda
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16 maja 2015 roku na terenie Gminy Tychowo odbył się I bieg na
orientację „Wokół bunkrów- Dobrowo 2015”. Do biegu zgłosiło
się 11 trzyosobowych zespołów. Uczestnikami byli mieszkańcy
gminy Tychowo, Białogard i Koszalin.
Podczas zawodów obecni byli przedstawiciele tychowskiego
samorządu: Burmistrz Tychowa Robert Falana, Zastępca
Burmistrza Jacek Rudziński, a także Dyrektor Aresztu Śledczego
Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Janusz Wiśniewski i
Kierownik GOSiGK w Tychowie Lech Chodyniecki.
Burmistrz przywitał uczestników życząc powodzenia. Zawodnicy
po wylosowaniu numerów startowych rozpoczęli bieg.
Podczas biegu zadaniem każdej drużyny było to, aby posługując
się mapą oraz kompasem w jak najkrótszym czasie przebiec
określoną trasę która wiodła przez punkty kontrolne. Droga
pomiędzy punktami (tzw. przelot) była dowolna i właśnie wybór
jak najkorzystniejszego wariantu decydował o tym kto wrócił do
celu „z tarczą” a kto „na tarczy”. Pierwszym zadaniem były strzały
do tarczy. Każdy zawodnik miał po 2 strzały. Następnie uczestnicy
wyruszali w dalszą drogę prowadzącą wokół poradzieckich
bunkrów w których gromadzona była broń atomowa. Na trasie
każdy zespół miał do wykonania 7 zadań zlokalizowanych przy
punktach kontrolnych.
Zmagania zawodników oceniała komisja w składzie;
1. A. Urbański, 2. W. Ostrysz, 3.M. Kmiecic.
Bieg na orientację „Wokół bunkrów – Dobrowo 2015r.” wyniki;
I miejsce – zespół Pań z Tychowa.
1. Monika Falana, 2. Małgorzata Lenio, 3. Barbara Brzozowska.
II miejsce – zespół z sołectwa Wicewo
1. Krzysztof Biegański, 2.Konrad Biegański, 3. Krystian Gryga.
III miejsce – zespól z sołectwa Trzebiszyn
1. Agnieszka Zawadzka, 2. Mateusz Więcek, 3. Schmechel Marcin
Zwycięscy otrzymali z rąk Burmistrza Tychowa Roberta Falany i
Dyrektora OZ Dobrowo Janusza Wiśniewskiego puchary,
dyplomy oraz słodką niespodziankę. Pozostali otrzymali dyplomy
za udział oraz upominek. Na pamiątkę wydarzenia wszystkim
uczestnikom wręczono broszurkę pt. ”Historia bunkrów
atomowych w Dobrowie”
Po zawodach wszyscy zostali poczęstowani gorącą grochówka
przygotowaną przez Areszt Śledczy – Oddział Zewnętrzny w
Dobrowie i kiełbaską którą każdy upiekł własnoręcznie na
ognisku.
Dziękujemy organizatorom i współorganizatorom za wszelką
pomoc podczas organizacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie
imprezy.
Krystyna Dobrzańska

„PTAKI, PTASZKI
I PTASZĘTA POLNE”
29 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie odbyły się gminne eliminacje 47. Turnieju
Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”. W
eliminacjach wzięło udział 13 uczestników ze szkół Gminy
Tychowo. Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów Jury
dokonało oceny i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych
kategoriach, którzy zakwalifikowani zostali do etapu
powiatowego:
Ptaszęta:
I miejsce i nominacja – Zuzanna Radziuk – SP Tychowo
II miejsce i nominacja – Marta Soból – SP Tychowo
Ptaszki:
I miejsce i nominacja – Malwina Wrona – SP Tychowo
II miejsce i nominacja – Karolina Koperska – SP Tychowo
Ptaszęta:
I miejsce i nominacja – Małgorzata Bekisz – Gimnazjum
Tychowo
II miejsce i nominacja – Cezary Rynkun – ZS Dobrowo
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Jendrachowicz i
Dominika Toporek.
Przewodnicząca Jury Pani Halina Rożek i Dyrektor GOK Pani
Lucyna Michalak uroczyście wręczyły nagrody laureatom oraz
pamiątkowe dyplomy przygotowane dla każdego uczestnika.
Wszystkim recytatorom serdecznie dziękujemy, natomiast
nominowanym życzymy powodzenia i wielu sukcesów w
kolejnych etapach konkursu.
Izabela Wesołowska

I BIEG NA ORIENTACJĘ „WOKÓŁ BUNKRÓW- DOBROWO 2015

Z życia sołectw
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI I DZIEŃ KSIĄŻKI W POBĄDZU
22kwietnia obchodziliśmy święto Ziemi tegoroczne
hasło brzmiało ''z energią zmieńmy źródła''. Celem
takich akcji jest promowanie postaw ekologicznych
w naszym społeczeństwie. Z tej to okazji
poświęcono dwa dni zajęć w świetlicy, na jednym z
zajęć dzieci zostały podzielone na grupy i wykonały
plakaty o ziemi jak wygląda ziemia oraz jakby
chcieli, aby
wyglądała w przyszłości, do prac
wykorzystywały opakowania z tworzyw
sztucznych, aluminium i inne śmieci mieszane.
Prace były bardzo pomysłowe. W drugim dniu zajęć
odbyło się sprzątanie miejscowości i terenu
przynależnego do świetlicy, rozdawano ulotki
mieszkańcom Pobądza. Po powrocie na świetlice
dzieci zostały poczęstowane pieczonymi
kiełbaskami i napojami. Po poczęstunku dzieci
miały króciutki wykład o odnawialnych źródłach
energii; czym są źródła energii?, i jakie są
odnawialne źródła energii?, czym są m.in stawy
słoneczne, biogazownie... Natomiast dnia23.04b/r
obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. W
świetlicy odbyły się zajęcia poświęcone książce. Jak
dbamy o książkę, co to jest strona tytułowa. Dzieci
zaprojektowały swoją okładkę do wymyślonej przez
siebie książki. Tytuły okładek były różne m.in.
''Królewna w złotym zamku'' ''Zaczarowany dom''
''Calineczka2''.Prace były kolorowe i pełne
pomysłów. Do dnia książki dołączyliśmy, też
zabawy j.polskim z utrudnieniem. Każde dziecko
potrafiące już czytać musiało przeczytać płynnie
zdania, takie jak; kurkiem kranu kręci kruk, kroplą
tranu brudząc bruk, a przy kranie, robiąc pranie,
królik gra na fortepianie. Czarny dzięcioł z chęcią
pień ciął :) Dzieci włożyły dużo starań, aby płynnie
przeczytać długie zdania. Celem zadania, było
wzbogacenie słownictwa oraz ćwiczenie wymowy.
Marta Tomczyk
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Z życia sołectw
Dnia 25.04.2015 w naszym sołectwie w Wicewie
odbył się Światowy Dzień Ziemi. Udział w nim
wzięły dzieci z miejscowości Wicowo, Osówko i
Trzebiec. Wszyscy uczestnicy bardzo ochoczo
pracowali aby nasza miejscowość była czysta.
Wszystkie dzieci pracowały z wielkim zapałem i
zostały nagrodzone na koniec pracy drobnymi
upominkami, napojami i słodyczami. Na ognisku
byli zaproszeni goście Pan Burmistrz Robert Falana
oraz strażnik miejski Pan Mirosław Pucek.
Wszystkim, którzy brali czynny udział w akcji
sprzątania serdecznie dziękuję.
Sołtys Sołectwa Wicewo
Anna Sokołowska
Serdeczne podziękowanie składam Panu Rafałowi
Małachowskiemu i Markowi Palińskiemu za
odmalowanie i postawienie tablicy sołeckiej w
Trzebcu. Podziękowanie kieruje również do Pana
Jana Falany za odnowienie tablicy sołeckiej w
Wicewie oraz za użyczenie sprzętu mechanicznego.
Sołtys Sołectwa Wicewo
Anna Sokołowska
Z okazji Dnia Strażaka, który obchodziliśmy w dniu
04.05.2015r. składam strażakom z OSP Osówko
oraz OSP Tychowo najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia i szczęścia.
Sołtys Sołectwa Wicewo
Anna Sokołowska

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

SP Tychowo na II miejscu
14 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Dargini odbył się
Ponadgminny Konkurs Ekologiczny pt. "Bądź eko".
Udział w nim wzięli uczniowie z ośmiu szkół
podstawowych. Naszą gminę reprezentowały uczennice z
p iątej k las y S zk o ły P o d s taw o w ej im. A d ama
Mickiewicza w Tychowie. Do konkursu przygotowane
zostały przez nauczycielkę przyrody - Katarzynę
Kalbarczyk. Dziewczęta w składzie: Laura Bogatko,
Zuzanna Kaszkur, Kaja Kaziszyn i Malwina Wrona
zajęły II miejsce.
Katarzyna Kalbarczyk

POWIATOWY PRZEGLĄD
PIOSENKI DZIECIĘCEJ
W BIAŁOGARDZIE
W dniu 29.04.2015r. uczennice ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie
wzięły udział w eliminacjach powiatowych
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. W
kategorii klas I-III (wiek 6-9 lat) udział wzięła
Daria Białaszczyk - klasa IIa z piosenką „Czerwony
Kapturek” i Aleksandra Biegańska - klasa IIa z
piosenką „Chodźmy do parku”. Dziewczynki
przygotowała pani Lucyna Gołdyn. W kategorii
klas IV-VI ( wiek 10-12 lat) udział wzięła Nikola
Jóźwiak, uczennica klasy IVa z piosenką „Laleczka
z saskiej porcelany”. Uczennicę przygotowała pani
Katarzyna Kalbarczyk. Laureatką przeglądu
powiatowego w kategorii klas I-III została
Aleksandra Biegańska, natomiast laureatką klas IVVI Nikola Jóźwiak. Dziewczynki będą
reprezentowały powiat białogardzki podczas
przeglądu wojewódzkiego w Szczecinie na Zamku
Książąt Pomorskich. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Lucyna Gołdyn

CIEKAWOŚĆ NIE ZAWSZE
SIĘ OPŁACA
Uczniowie z klas IV, V i VI mieli możliwość
uczestniczenia w warsztatach
profilaktycznych w Szkole Podstawowej im.
A. Mickiewicza w Tychowie. Zajęcia
prowadzone były ciekawie i zajmująco. Dzieci
uczestniczyły aktywnie i z wielkim
zaangażowaniem. Dowiedziały się na czym
polega i jak powstaje uzależnienie. Uczestnicy
poznali negatywne skutki oddziaływania
substancji na ludzki organizm oraz psychikę.
Prowadzący pomagał dzieciom w przyjęciu
krytycznej postawy wobec używek, a także
uświadamiał im korzyści płynące z abstynencji.
Uczniowie byli uczeni zachowań asertywnych tak, by w odpowiednim momencie umieli
przeciwstawić się i powiedzieć NIE, gdy ktoś
proponuje im szkodliwe substancje. Warsztaty
miały na celu uświadomienie młodym ludziom,
że sięganie po używki nie jest przejawem
dorosłości, lecz początkiem niekończących się
problemów we wszystkich ważnych dla nich
sferach życia. Zajęcia finansowane były z
GKPIRPA.
Hanna Białek

Dnia 15.04.2015 odbyły się w naszej szkole
warsztaty z zakresu „Komunikacji
interpersonalnej”- prowadzone przez specjalistów
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w
Białogardzie -wzięli w nich udział uczniowie klasy
V a (wraz z wychowawczynią). Następnym etapem
w/w warsztatów było podobne szkolenie
(warsztaty) dla rodziców. Rodzice mają ogromny
wpływ na swoje dziecko, na jego rozwój
s p o ł e c z n y, e m o c j o n a l n y, p o z n a w c z y i
wychowawczy. Dobro dziecka powinno być
dobrem najważniejszym.
Dlatego też – aby wspomóc ich w procesie
wychowywania dzieci i pomóc w rozwiązywaniu
ewentualnych problemów - dnia 22.04.2015 –
odbyły się podobne zajęcia warsztatowe dla
rodziców. Zajęcia te prowadzone były w bardzo
interesujący sposób przez pracowników PPP
Białogard. Osobom, które zdecydowały się na
udział w warsztatach - dziękujemy.
Wychowawczyni i pedagog szkolny

4

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE PLANETA ENERGII

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tychowie, klasy IIa wraz z
wychowawczynią Lucyną Gołdyn oraz „0” - Odziałem Przedszkolnym
wraz z wychowawczynią Dorotą Galińską, otrzymali wyróżnienie w
O g ó l n o p o l s k i m K o n k u r s i e E d u k a c y j n y m „ P l a n e t a E n e rg i i ”
organizowanym przez Grupę Energa. Uczniowie naszej szkoły zdobyli
wyróżnienie w tym konkursie już po raz trzeci. Konkurs, którego celem jest
propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej, źródeł jej
wytwarzania, roli w codziennym życiu, umiejętności ekonomicznego i
bezpiecznego korzystania z różnych źródeł energii oraz udzielania
pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym,
skierowany był do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych. Jedną z
nagród było zaproszenie do Miasteczka Planety Energii do Sławna.
Uczniowie wraz z nauczycielkami odbyli tam wycieczkę 12.05.2015r.,
podczas której mogli doświadczyć wielu zjawisk związanych z działaniem
energii elektrycznej różnego pochodzenia, zaobserwować, obejrzeć film,
wziąć udział w doświadczeniach oraz poprzez zabawy edukacyjne wiele się
nauczyć. Podczas pobytu, dzieci otrzymały ciekawe i atrakcyjne nagrody.
Uczniowie ponadto odbiorą jeszcze nagrodę główną za zdobyte
wyróżnienie - będą to upominki i dyplomy dla każdego dziecka, które
niebawem dotrą do szkoły. Gratulujemy.
Lucyna Gołdyn

DWUNASTY RAZ MISTRZAMI POWIATU …
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Białogardzie przeprowadzili
w dniu 29 kwietnia 2015 r. powiatowe eliminacje
XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W tym roku konkurs odbył się na terenie
Gimnazjum im Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej
im. A Mickiewicza w Tychowie. Te szkoły
zwyciężyły w poprzednim roku. Turniej w swoich
założeniach ma na celu wychowywanie
najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
D o Tu r n i e j u s t a n ę ł y d r u ż y n y z e s z k ó ł
podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu
b i a ł o g a r d z k i e g o . Ty c h o w s k ą d r u ż y n ę
reprezentowali następujący uczniowie: Cygan
Hubert, Oryl Gracjan, Tereszczyn Paulina i
Jarzębska Monika. Po rozwiązaniu testu z zakresu
przepisów ruchu drogowego, zawodnicy przystąpili
do części praktycznej, gdzie prezentowali swoje
umiejętności jazdy na rowerze w utworzonym
miasteczku ruchu drogowego oraz na torze
przeszkód. Musieli również praktycznie zastosować
swoja wiedzę w zakresie udzielania pierwszej
pomocy medycznej. Po podliczeniu punków wśród
szkół podstawowych z terenu naszego powiatu I
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Tychowie.
Wśród najlepszych zawodników w kategorii szkół
podstawowych uplasowała się Monika Jarzębska
ze Szkoły Podstawowej w Tychowie, która zajęła II
miejsce.

Z życia Przedszkola
„DĘBOWA CHATKA”
16 kwietnia 2015r przedszkolaki uczestniczyły
w spektaklu teatru Marko „Lokomotywa”
w Centrum Kultury Europejskiej w
Białogardzie. Po przedstawieniu dzieci
zwiedziły wystawę parowozów przygotowaną
przez Stefana i Ireneusza Bochenków.

Drużyny otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i
organizatorów turnieju. Najlepsi zawodnicy konkurencji otrzymali nagrody
główne ufundowane przez Starostę Białogardzkiego Pana Tomasza Hyndę oraz
ZORD Koszalin. Pozostali laureaci turnieju, otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Burmistrzów: Tychowa, Białogardu i Karlina
Wszystkim sponsorom dziękujemy za zaangażowanie i zakup nagród.
Podziękowania za organizację i wsparcie logistyczne również składamy
dyrektorom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Tychowie.
Zwycięzcy reprezentować będą nasz powiat 18 maja 2015 r. w eliminacjach
wojewódzkich w ZORD – Koszalin. Drużynę przygotowywała pani Hanna Białek.
Hanna Białek

„DNIU RADOŚCI, DNIU WESELA JAK SZEROKI POLSKI KRAJ
NIECHAJ OKRZYK W NIEBO STRZELA:
WIWAT, WIWAT 3 MAJ!”
W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z
okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest
wspaniałą okazją, by uzmysłowić znaczenie takich słów jak Ojczyzna i
Patriotyzm. Apel przybliżał fakty z historii Polski, często zapomniane i
nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. W treści swojego
wystąpienia Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrowie, Pani Jolanta Pawlik,
przybliżyła uczniom wydarzenia sprzed 224 lat, kiedy to posłowie
przyjęli pierwszą europejską konstytucję. Była ona ukoronowaniem
wielu lat prób naprawy Rzeczypospolitej. Prób, które podejmowane
były w niezwykle trudnym położeniu międzynarodowym i
wewnętrznym. Kryzys wewnętrzny, zrywanie sejmów, walka
stronnictw magnackich, to wszystko pchało Polskę ku katastrofie.
Jednak znaleźli się ludzie, którzy chcieli reform i skutecznie
doprowadzili je do końca. Kilkanaście lat temu święto 3 Maja pierwszy
raz obchodziliśmy pod flagą Polski i Unii Europejskiej. Uroczystość
przygotowana przez członków koła teatralnego pod opieką P.
Katarzyny Jabłońskiej miała na celu przybliżenie znaczenia tego
wydarzenia. Uczniowie zaprezentowali inscenizację ,,Żywa lekcja
historii”, wiersze i pieśni patriotyczne. Ze scenek między szlachcicami
dowiedzieliśmy się, jaka sytuacja panowała w Warszawie w dniach
przed 3 maja 1791r. Usłyszeliśmy również takie utwory jak: „Polonez 3
Maja”' „Jak długo na Wawelu”. Z zainteresowaniem wsłuchiwaliśmy
się w słowa występujących, wśród których należy wymienić A.
Klimczak, J. Niemiec, A. Świebodę, N. Smolarskiego, P. Kuzię, K.
Łucyk, G. Bihun, B. Budniewską, N. Smolarska, D. Rabczenkę.
Wystąpili też uczniowie klasy trzeciej. Patriotyczne apele rocznicowe

w Zespole Szkół w Dobrowie są tradycją. Dzięki takim
uroczystościom Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne dążą
do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w
polskości . W uroczystości brał udział poczet flagowy naszej
szkoły. Nie zabrakło biało – czerwonej flagi państwowej,
unijnej, hymnu. Uroczystość prowadzili K. Barska i A.
Dominiak.
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: G. Semenowicz

Konkurs Matmania

22 kwietnia 2015r w Karlinie odbył się VIII
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
DLA PRZEDSZKOLAKÓW „SŁOWIKI”
organizowany przez Przedszkole Miejskie im.
Kubusia Puchatka w Karlinie. W konkursie brały
udział dzieci z naszego Gminnego Przedszkola
„Dębowa Chatka” w Tychowie. Naszą placówkę
reprezentowali: Dominika Brzozowska,
Aleksandra Żuk, Igor Frańczak, Aleksander
Wyrzykowski oraz najmłodsza przedstawicielka
naszej placówki Hanna Falana. Tematyka
prezentowanych utworów literackich
obejmowała twórczość Juliana Tuwima.
Wszystkie dzieci ambitnie przygotowały się do
występów, pokonały tremę przed publicznym
występem i pięknie zaprezentowały swoje
utwory. Ola Żuk przedstawiła wiersz „W
aeroplanie” za wykonanie którego zdobyła I
miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali
d y p l o m y, n a g r o d y i g r o m k i e b r a w a .
Przedszkolaki szczęśliwe, pełne wrażeń i
nowych doświadczeń wróciły do przedszkola.
04.05.2015r obchodziliśmy „Dzień Strażaka”. Z
tej okazji do przedszkola zaprosiliśmy
strażaków z OSP w Tychowie. Wizytę
rozpoczęto od przeprowadzenia akcji
przeciwpożarowej i ewakuacyjnej, w której
wzięli udział pracownicy
i przedszkolaki. Strażacy opowiedzieli o swojej
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy następnie
zaprezentowali jak udzielać pierwszej pomocy
podczas zatrzymania akcji serca. Dzieci i
pracownicy mieli możliwość wzięcia udziału w
ćwiczeniach na fantomach. Dzieci
podziękowały miłym gościom recytując
wiersze, śpiewając piosenkę oraz wręczyły
skromne upominki. Strażacy pożegnali
przedszkolaków głośnym sygnałem syren.
Dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tychowie za podzielenie się z
nami swoją wiedzą i umiejętnościami.
Chcemy też poinformować, iż 05.05.2015 r
zakończył się cykl spotkań edukacyjnych ze
strażnikami Straży Miejskiej W Tychowie.
Serdecznie dziękujemy za miłą
i owocną współpracę.
13 kwietnia br. przedszkolaki były w
„Baybylandzie” w Białogardzie, gdzie przeżyły
wspaniałe chwile podczas różnorodnych zabaw
ruchowych. Kąpały się w basenie pełnym piłek,
wspinały się na po drabinkach, pokonywały
różne przeszkody. Dzieci zmęczone, ale
szczęśliwe wróciły do przedszkola. Radość i
uśmiech wychowanków świadczyły o tym, że
wyjazd był udany.
Redagowała Iwona Wisniewska

W Zespole Szkół w Dobrowie odbyła się trzecia edycja
konkursu matematycznego „Matmania”. Celem głównym
konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych,
rozwijanie logicznego myślenia oraz wytrwałości w
rozwiązywaniu rozrywek umysłowych. Uczniowie
poszczególnych klas pracowali w grupach
trzyosobowych, rozwiązując przydzielone im zadania
dostosowane do poziomu klasy.
Pierwsze miejsce w III edycji konkursu „Matmania”
zajęła klasa III , drugie klasa II i trzecie klasa I. Uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy wraz z przyborami
szkolnymi.
Dla osób z publiczności były także przygotowane
zadania, za rozwiązanie których otrzymywali drobne
upominki. Prowadzącą konkurs była Pani Aleksandra
Tokarska.
Aleksandra Tokarska
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VI POWIATOWY FESTIWAL
PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ
Dziewiętnastu wykonawców, w tym, co było nowością, czterech
ze szkół podstawowych 7 maja uczestniczyło w Centrum Kultury
i Spotkań Europejskich w Białogardzie w zmaganiach
wokalnych prezentując piosenki niemieckie i angielskie.
Uczniowie zaśpiewali po raz 6. na Festiwalu Piosenki
Angielskiej i Niemieckiej.
Organizatorzy po raz pierwszy umożliwili udział uczniom szkół
podstawowych, ponieważ do tej pory impreza była dedykowana
gimnazjalistom. Do festiwalu przystąpiło 19 uczestników.
Cztery osoby z piosenkami z języka niemieckiego, piętnaście z
języka angielskiego.
Uczennica klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrowie,
Klaudia Barska, zdobyła w tym konkursie I miejsce, ćwicząc pod
czujnym okiem P. K. Jabłońskiej, a dopingowaliśmy jej chyba
wszyscy.
Zwycięstwo przyniosła Klaudii interpretacja piosenki Christiny
Aguilery ,,Hart”. Nagrody ufundowali: Szkoła Języków Obcych
"English House" w Białogardzie - roczny kurs języka
angielskiego, Urząd Miasta Białogard, Starostwo Powiatowe w
Białogardzie, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, Above
Meble,Wydawnictwa: Oxford, Pearson, WSiP, oraz Gimnazjum
nr 2 w Białogardzie.
Tekst: H. Dziedzic

22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi
Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie od 1970
roku, kiedy to Zgromadzenie Generalne ONZ
(Organizacja Narodów Zjednoczonych) ogłosiło 22
kwietnia Światowym Dniem Ziemi. W Polsce po raz
pierwszy obchodzony był w 1990 roku, tak więc w
tym roku będziemy go świętować po raz dwudziesty
piąty.
W Zespole Szkół w Dobrowie szczególność tego
dnia podkreśliliśmy dopiero 28 kwietnia, gdyż
w cześ niej s kupiliś my s ię na egzaminach
gimnazjalnych. Tego dnia wszyscy mieliśmy
przypięte zielone kokardki na znak, że w pełni
popieramy tę inicjatywę i że Ziemia potrzebuje
naszej opieki.
Na naszej uroczystości był obecny Burmistrz, Pan
Robert Falana oraz Dyrektor TOK, Pani Lucyna
Michalak.
Spotkaliśmy się na kilkunastominutowym apelu,
przygotowanym przez członków Koła
ekologicznego, którym opiekuje się P. K.
Suchomska – Semenowicz.
Przedstawienie poprowadziła Karolin Skryp, a
wśród występujących należy wymienić: Wojtka
Kielara, Wojtka Bartczaka, Gracjanę Bihun, Nikolę
Smolarską, Dominika Rabczenkę, Szymona
Jendrzejczaka, Bogusię Budniewską, Kacpra
Adamczyka, Kacpra Siwka, Maję Łojek, Adę
Świebodę, Adriana Traczyka

Zaprezentowali się także trzecioklasiści ubrani w kolorowe
koszulki i wyposażeni w ,,łapki” śpiewali piosenkę ,,SOS dla
Ziemi”. Podczas apelu zostały wręczone nagrody (oj, dużo, dużo
nagród!) w konkursach plastycznych ,,Wielkanocna pisanka” i
fotograficznym ,,Wiosno, ach to Ty!””. Informujemy, że nasi
uczniowie, mówiąc oględnie, ,,zgarnęli” czołowe miejsca! Były
więc dyplomy i nagrody, ale jakie! Pomysłowe, atrakcyjne,
zachęcające do udziału w przeróżnych formach działalności
artystycznej uczniów. Ich fundatorem była Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Tychowie.
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: G. Semenowicz

Szkolny wieczór filmowy

Absolwenci klas mundurowych
24 kwietnia 2015r. odbyło się uroczyste zakończenie nauki w
liceum uczniów klasy policyjnej, wojskowej i straży granicznej w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie. Absolwenci uzyskali świadectwo ukończenia
szkoły, stosowne dyplomy i nagrody. Wśród tegorocznych
absolwentów najwyższe wyniki w ciągu trzech lat nauki uzyskała
Ranga uroczystości została podkreślona znamienitymi Gośćmi w
osobach Roberta Falany Burmistrza Tychowa, bryg. mgr inż.
Jacka Szpuntowicza Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Białogardzie, ppłk Jacka Mikołajuna
Kierownika Zakładu Ogólnozawodowego Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, chor. Jarosława
Marcisza przedstawiciela Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w
Koszalinie oraz asp. Zbigniewa Walaska Kierownika Posterunku
Policji w Tychowie.
4 maja egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się zmagania
maturalne. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego muszą
przystąpić do co najmniej dwóch egzaminów ustnych (język
polski i język obcy) oraz czterech egzaminów pisemnych (język
polski, matematyka, język obcy i wybrany przedmiot).
Wyniki uzyskane na maturze są szczególnie ważne dla osób
ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe. Na zdjęciu
tegoroczni Maturzyści tuż przed rozpoczęciem egzaminu z
języka polskiego.
Dyrektor ZSP Józef Grabarczyk

Dyrektor ZSP Józef Grabarczyk, nauczyciel jęz.polskiego Anna Doroń
i uczennica Sylwia Brzyszkiewicz

Od niedawna w naszej szkole można spędzić czas w zupełnie
niespotykany dotąd sposób. Popołudniami uczniowie
spotykają się w szkole, by wspólnie obejrzeć kilka filmów.
Takie seanse odbyły się 24 i 30 kwietnia br. W trakcie
wieczoru panowała niemalże sielankowa atmosfera. Można
było posiedzieć w szkole, ale uwaga - tym razem nie w
ławkach i na krzesełkach. Mile widziane były karimaty czy
koce. Ponadto na pokazie można było się poczuć niemalże jak
w kinie - ktoś ma ochotę na popcorn lub napój? Proszę bardzo!
Tak długo, jak nie przeszkadzamy innym w odbiorze –
oczywiście jest to możliwe!.
Film jest istotną częścią współczesnej kultury, jego rolę w
procesie dydaktyczno-wychowawczym docenia się od
dawna. Edukacja filmowa jest dziś rozumiana jako integralna
część kształcenia i wychowania kulturalnego. Warto więc
znaleźć w szkole czas na edukację filmową. Podczas seansów
uczniowie podzieleni na grupy wiekowe obejrzeli po dwa
filmy. Młodsi uczestniczyli w pokazie ,,Pingwinów z
Madagaskaru” oraz mogli się śmiać podczas ,,Nocy w
muzeum”. Gimnazjalistom zaproponowano film ,,Obecność”
i ,,Bogowie”. Pomysłodawcą i organizatorem seansów

filmowych był opiekun Samorządu Uczniowskiego, pan G.
Semenowicz.
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcia: G. Semenowicz

Pierwsze w sezonie sukcesy lekkoatletów
Lekkoatleci Uczniowskiego
Ludowego Klubu
Sportowego działającego
przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
prof.Jana Radomskiego w
Tychowie rozpoczęli sezon
startami w Mistrzostwach
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego
Międzyszkolnych i
Uczniowskich Klubów
Sportowych (25 kwietnia w
Złocieńcu) oraz Mitingu
rozpoczęcia sezonu (2 maja w
Białogardzie). Pierwsze
starty w sezonie potwierdziły
zapowiedzi przedsezonowe i
przyniosły nowe rekordy
życiowe. Najwięcej
powodów do satysfakcji
może mieć Małgorzata
Czarnata, która nie tylko
zdobyła złoty medal w
zawodach mistrzowskich, ale
z wynikiem 32,82 m w rzucie
oszczepem, poprawiła rekord
w o j e w ó d z t w a
zachodniopomorskiego
zawodniczek czternastoletnich. O wartości wyniku
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Małgorzata Czarnata
Zuzanna Podstawska
może świadczyć fakt, że po dwóch tygodniach startów, jest to wciąż najlepszy wynik w
Polsce wśród rówieśniczek Małgosi.
O miłą niespodziankę w Złocieńcu postarała się Zuzanna Podstawska, która startując z
dziewczętami starszymi o dwa lata, wywalczyła brązowy medal, ustanawiając rekord
życiowy w skoku w dal na poziomie 4,29 m. Rekordy życiowe w 2015 roku poprawiali
również: Alicja Grabarczyk w rzucie dyskiem o wadze 1 kg (26,56m), Karolina Gryga w
skoku w dal (3,73m) i Paweł Todorowski w biegu na 1000m (2min.50,96s.). Wszyscy
wymienieni zawodnicy trenują pod kierunkiem Józefa Grabarczyka.
Dyrektor ZSP Józef Grabarczyk

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów na zbycie
nieruchomości własnych Gminy Tychowo:
a) niezabudowana działka gruntu nr 686 o powierzchni 0,1000 ha położona w obrębie
ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie
prowadzi księgę wieczystą nr 16155. Cena 61.500,00 zł brutto,
b) niezabudowana działka gruntu nr 692 o powierzchni 0,1310 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie
prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016160/9. Cena 75.030,00 zł brutto.
c) niezabudowana działka gruntu nr 707 o powierzchni 0,0886 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie
prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016174/0. Cena 55.350,00 zł brutto,
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na stronie internetowej www.tychowo.pl i i
www.bip.tychowo.pl.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),
winny złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek. Wniosek należy złożyć w terminie 6 tygodni, licząc
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Radny odpowiada
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom, którzy w dniu 12 kwietnia
2015 roku, obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mandat Radnego Miejskiego.
Dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść Państwa zaufania i w jak największym
stopniu spełnić pokładane we mnie oczekiwania.
Wychodząc naprzeciw życzeniom wyborców, stwarzam wszystkim możliwość
rozmowy o sprawach Gminy podczas dyżurów radnego, które będą miały miejsce w
każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 w pokoju nr 6 Urzędu
Miejskiego w Tychowie. O sprawach ważnych dla mieszkańców będę pisał w
Wieściach Tychowskich, korzystając z życzliwości Burmistrza Tychowa. Możliwy
jest również kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres jozefgrabarczyk@wp.pl.
Podczas kampanii wyborczej mieszkańcy Tychowa wielokrotnie wyrażali pogląd o
niecelowości wyborów radnych, zadając pytania, ile kosztuje wyborców utrzymanie
Rady Miejskiej. Odpowiadając, pragnę podkreślić, że zadania i kompetencje Rady
Miejskiej określa Ustawa o samorządzie gminnym. Radni uchwalają lokalne prawo, w
tym podejmują uchwały w sprawach podatków i opłat. Radni stanowią o kierunkach
działania burmistrza, określając priorytety w jego działalności. Rozliczają również
burmistrza z realizacji uchwał (głównie uchwały budżetowej) poprzez coroczne
udzielanie absolutorium. Najważniejszym zadaniem dla Radnych jest, w mojej
ocenie, gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi gminy. To od decyzji
Radnych zależy, jak będą finansowane poszczególne zadania i jednostki podległe,
jakie inwestycje będą priorytetowe oraz w jakim stopniu będziemy zmuszeni zadłużać
młodsze pokolenie.
Radni, wykonując swoje obowiązki, mogą utracić zarobki w miejscu pracy oraz
ponoszą koszty dojazdu na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miejskiej. W ramach
rekompensaty otrzymują diety w wysokości 500 zł miesięcznie, a przewodniczący
komisji 600 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej ma dietę w wysokości 1300 zł, a jego
wiceprzewodniczący po 700 zł. Łącznie w 2014 roku na obsługę Rady Miejskiej w
Tychowie wydatkowano kwotę 117 374,90 zł.
Radny Rady Miejskiej w Tychowie
Józef Grabarczyk

DYŻUR RADNEGO
OD CZERWCA 2015 ROKU W PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA
W GODZINACH OD 1600 DO 1800 W POKOJU NR 6 I PIĘTRO
DYŻUR RADNEGO PEŁNIĆ BĘDZIE RADNY RADY
MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
Z OKRĘGU WYBORCZEGO NR 11
JÓZEF GRABARCZYK

Wieści znad wody…
ZAWODY NAD REGĄ
Burmistrz Tychowa

ZŁOTO CABAJA
Białogard był gospodarzem XXV Międzynarodowych Mistrzostw Polski „MASTER” w podnoszeniu
ciężarów.
Zawody odbyły się 25-26.04.2015r . Zawodnik LKS „Gryf” Dobrowo Zbigniew Cabaj zdobył złoty
medal w VI –tej grupie wiekowej, w kategorii 105 kg z wynikiem 200 kg (90+110).
Warto nadmienić, że to jest jego 11 medal z Mistrzostw Polski, w tym 8 złotych i 3 srebrne. Następne
zawody, w których weźmie udział to Mistrzostwa Europy „MASTER” w podnoszeniu ciężarów, które
odbędą się 13-19.06.2015 r. w miejscowości TSANGORZ –
Prezes Klubu
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19.04.2015r. wędkarze z tychowskiego koła wędkarskiego w składzie: Daria
Sznkowska, Piotr Pawlik, Mirosław Smyk, Tadeusz Łygoński, Damian Łygoński,
Andrzej Borzęcki, Andrzej Lis oraz Krzysztof Woźniak uczestniczyli w zawodach
spinningowych „Pstrąg Regi” w Łobzie. Piękna pogoda i liczne brania ryb „prawie
wymiarowych” spowodowały, że miło spędziliśmy tam czas. Jedynego
wymiarowego pstrąga zgłosił Krzysztof Woźniak zajmując IV miejsce.

ZAWODY SPINNINGOWE
„PIERWSZY SZCZUPAK”
02.05.2015r. w ramach „Tychowskiej Majówki” tychowskie koło wędkarskie
zorganizowało dla swoich członków zawody pod nazwą „Pierwszy szczupak”.
Po zaciętej rywalizacji, przy pięknej pogodzie i współpracy „szczupłych”, ryby
zgłosiło sześciu uczestników zawodów. Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Sikorski
łowiąc dwa szczupaki 64 cm i 59 cm, drugie miejsce Mirosław Smyk ze szczupakiem
o długości 75 cm i okoniem 23 cm, na trzecim miejscu uplasował się Sławomir
Derlecki ze szczupakiem 65 cm. Kolejne miejsca: Piotr Pawlik - szczupak 55 cm i
okoń 31 cm,
Tadeusz Łygoński - szczupak 59 cm, Damian Łygoński - szczupak 54 cm.
Największą niespodzianką zawodów był karp 4,9 kg o długości 64 cm złowiony
przez Darię Szankowską. Przybyły na zakończenie zawodów Burmistrz Tychowa
Robert Falana oraz Prezes Koła Krzysztof Wozniak wręczyli zwycięzcą
okolicznościowe puchary oraz drobne upominki. Burmistrz, który sam jest
zapalonym wędkarzem, zadeklarował swój udział w drużynowych zawodach
spławikowych o Puchar Burmistrza Tychowa – wystartuje w nich towarzysko poza
klasyfikacją zawodniczą.
Szczególne podziękowania składamy kolegom Grzegorzowi Sikorskiemu
i Sławomirowi
Derleckiemu za
wypuszczenie
s w o i c h
szczupaków!
Postawa godna
naśladowania!
Wodom Cześć!
Zarząd Koła
Tychowo

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH,ZUŻ
YTEGO SPRZĘTU RTV I AGD

PUNKT KONSULTACYJNY
Budynek GOPS, Tychowo, ul. Wolności 7
(II piętro, pok. nr 8) Tel. /94/ 314 68 52
Gmina Tychowo
Dzień
tygodnia
Poniedziałek

Kampania
Rodzaj działań

Instytucja

Program korekcyjny dla
sprawców przemocy

PCPR Białogard

Wtorek

Psycholog

Środa

Czwartek

Piątek

GOPS Tychowo
Imię i nazwisko
Konsultanta
Agnieszka
Głowińska
(trener)

Godziny
urzędowania
15.00 – 19.00

Dzień i
miesiąc
każdy
poniedziałek
(od kwietnia do
lipca)

GKPiRPA Tychowo

Justyna
Wesołowska
(psycholog)

12.00 – 14.30

Asystent Rodziny

GOPS Tychowo

Katarzyna
Kuciewicz
(asystent)

8.00 – 15.00

21.04.2015
05.05.2015
19.05.2015
02.06.2015
16.06.2015
30.06.2015
Dyżur stały

Poradnictwo z zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny

Przewodniczący
Zespołu

14.00 – 15.00

Terapia dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych

GKPiRPA
Tychowo

Bogdan
MieszkowiczAdamowicz
(terapeuta)

14.45 – 16.45

07.05.2015
21.05.2015
11.06.2015
25.06.2015
02.07.2015
16.07.2015
W każdy piątek
od 01.04.2015
do 30.09.2015

GOPS Tychowo informuje o uruchomieniu Punktu Konsultacyjnego!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie informuje
mieszkańców Gminy Tychowo o uruchomieniu Punktu
Konsultacyjnego. Punkt Konsultacyjny działa od kwietnia br. i
mieści się w siedzibie GOPS w Tychowie przy ul. Wolności 7 (II
piętro, pok. nr 8) oraz skierowany jest do;
· sprawców i ofiar przemocy w rodzinie
· osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych
· osób współuzależnionych oraz osób borykających się z
problemem uzależnienia od alkoholu w rodzinie
· osób chcących uzyskać wsparcie psychologiczne
Z okazji Dnia Matki
w tym wyjątkowym dniu,
wszystkim Matkom chcemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia;
Dużo radości, szczęścia, miłości
oraz wytrwałości w pełnieniu matczynych obowiązków.
życzą dzieci ze świetlicy w Pobądzu

· osoby chcące uzyskać pomoc w zakresie problemów opiekuńczowychowawczych
Punkt Konsultacyjny powstał przy współpracy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Białogardzie, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Tychowie oraz Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym w Tychowie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie
Michał Walkusz

Na Dzień Ojca ślemy życzenia, bo to nie jest bez
znaczenia.
Jesteś dobry dla mnie Tato,
chcę Ci podziękować za to.
dzieci z Pobądza

8 - 10 czerwca 2015 r. na terenie gminy Tychowo
przeprowadzona będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów
problematycznych (oddzielnie zapakowane i
oznakowane) oraz opon.
Zbiórka prowadzona będzie sprzed
nieruchomości zamieszkałych we wszystkich
miejscowościach gminy (odpady pochodzące z
prowadzenia działalności handlowo-usługowej
np.: opony nie będą odbierane). Ze względów
logistycznych właściciele nieruchomości
położonych w miejscach z utrudnionym
dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala
od centrum miejscowości), którzy mają do
oddania odpady wielkogabarytowe proszeni są
o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu
Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76
lub osobiście w pok. nr 20 w terminie do 2
czerwca 2015 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
8 czerwca 2015 r. – Tychowo.
9 czerwca 2015 r. – Borzysław, Buczki,
Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy,
Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo
Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki,
Modrolas, Pobądz, Podborsko, Retowo,
Skarszewice, Słonino, Smęcino, Solno,
Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo,
Wełdkówko, Zaspy Wielkie.
10 czerwca 2015 r. – Doble, Kikowo, Krosinko,
Liśnica, Motarzyn, Nowe Dębno, Osówko,
Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, Sławomierz,
Trzebiec, Wicewo, Zastawa, Żukówek.
Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą
od wczesnych godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie odpadów w
godzinach popołudniowych dnia
poprzedzającego ich odbiór. Właściciele
nieruchomości, od których nie odebrane zostaną
odpady wystawione przed posesje (w terminie i
w sposób opisany powyżej), proszeni są o
telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu
Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76.
Informacje należy przekazać do czwartku 11
czerwca 2015 r. do godziny 15.30.
W związku z tym, że samochody przeznaczone
do odbioru odpadów wyposażone są w system
pozycjonowania (GPS) umożliwiający
identyfikację miejsca i czasu przejazdu,
zgłoszenia składane przez właścicieli
nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą
weryfikowane z zapisami GPS pojazdów.
Krzysztof Piecuch.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuję, że w terminie od 8 do 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie oraz do Sądu Rejonowego
w Białogardzie z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019.
Zgłoszenia proszę kierować do pokoju nr 21 w Urzędzie Miasta i Gminy w Tychowie,
w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami
tel.: 94/316 02 53; 94/311 51 30.
Uwaga:
Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na danym terenie. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Szczegóły zostały zawarte na stronie BIP – zakładka Wybory - Ławnicy.
Białogardzka Telewizja Kablowa w Białogardzie, poszukuje osób chętnych do współpracy w
charakterze przedstawiciela BTK na terenie miasta Tychowo. Do głównych obowiązków
przedstawiciela będzie należało pozyskiwanie nowych abonentów BTK. Szczegółowych informacji
udzielamy pod nr tel. 507-100-691.
Białogardzka Telewizja Kablowa rozpoczyna świadczenie nowej usługi dwukierunkowej transmisji
danych (Internet) 30+. Usługa ta oparta jest o najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie
Internetu. Umożliwia ona udostępnienie transferu danych do 100 Mb/s. Mając na uwadze powyższe
proponujemy Państwu w ramach promocji skorzystanie z nowej usługi.
Promocja polega:
- na dwumiesięcznym okresie bezpłatnego jej testowania bez żadnych zobowiązań (w przypadku
braku zainteresowania zwracają Państwo modem). Tel. kontaktowy 94 312 35 78 lub e-mail:
btkbiuro@btk.net.pl
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KOMUNIKAT NR 5
z 18-05-2015 r.
KRS 0000323321
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 21-04-2015 r. do 18-052015 r. na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 4 wpłaty indywidualne ( w tym 1 z Wrocławia)
2. Kwesta z 10-05-2015 r.
Razem wpływy

195,00 zł
- 2.310,00 zł
- 2.505,00 zł

Stan konta na 18-05-2015 r.

- 88.186,03 zł

wydano na I etap remontu
koszty Stowarzyszenia od 2008 r.

- 480.000,00 zł
7.850,00 zł

Razem zebrano od 2008 r.

-

576.036,03 zł

Przewodniczący Stowarzyszenia - mgr inż. Bronisław Gajewski

Tychowskie Wieści redaguje Urząd Miejski w Tychowie
Tel. do redakcji: 94 31 60 260 email: wiesci@tychowo.pl

