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XV Regionalny Przegląd Zespołów i Solistów Ludowych „ Tychowo na Ludowo”
18 lipca 2015 r. odbył się XV Regionalny 
Przegląd Zespołów i Solistów Ludowych „ 
Tychowo na Ludowo”. Rozpoczął się od 
przemarszu barwnego korowodu zespołów 
ludowych ulicami miasta na Stadion Miejski w 
Tychowie.
Festyn prowadziła Pani Renata Pacholczyk, 
która poprosiła o uroczyste otwarcie Przeglądu 
Burmistrza Tychowa Pana Roberta Falanę,  
Panią  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tychowie Lucynę Michalak oraz Panią Sabinę 
Szlage i Panią Lucynę Wilgos – kierowniczki  
Ty c h o w s k i c h  z e s p o ł ó w :  „ R a d o ś ć ”  i 
„Dobrowianki”.  Burmistrz Tychowa powitał 
przybyłe zespoły ludowe, przedstawicieli 
samorządu powia towego i  gminnego, 
mieszkańców oraz zaproszonych gości. W celu 
oficjalnego otwarcia jubileuszowego przeglądu, 
Pan Burmistrz i Pani Dyrektor GOK wypuścili 
gołębie  jako symbol  pokoju ale  też  i 
tychowskiego przeglądu zespołów i solistów 
ludowych. 
Po tak uroczystym otwarciu, na scenie 
prezentowały się zespoły i soliści ludowi. 
Występy rozpoczął Dziecięcy Zespół Ludowy 
„Iskierki” ze Szkoły Podstawowej im. A. 
Mickiewicza w Tychowie, po nim kolejno 
wystąpili: Cecylia Bukowska, Ludowy Zespół 
Śpiewaczy „Nestor” z Rosnowa, Krystyna 
Labuda z Zespołu „Bursztyny”, Zespół 
„Słupianki” z Debrzna, Ludowy Zespół 
Śpiewaczy „Bursztyny” z Sianowa, Zespół 
Śpiewaczy Seniorów „Zacisze” Dzielnicy 
Rokosowo z Koszalina, Barbara Ludwicka z 
Zespołu „Bursztyny”, Zespół Emeryton z 
Ustronia Morskiego, Zespół Śpiewaczy „Kwiat 
Paproci” z Wierciszewa, Ludowy Zespół 
Śpiewaczy „Polna Grusza” z Biesiekierza,  Jan 
Zalewski z Zespołu „Sasiedzi zza Miedzy”, 
Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk” z Centrum 
Kultury 105 w Koszalinie, Zespół „Zalesie” z 
Mścic, Zespół „Sąsiedzi zza Miedzy” z 
Wyszeborza, Zespół Ludowy „Strzeczonianki” 
ze Strzeczony, Helena Szymczak z zespołu 
„ P o m o r z a n k i ” ,  Z e p ó ł  Ś p i e w a c z y 
„Domasławianie” z Domasławic, Ludowy 
Zespół Śpiewaczy „Krosinianki” z Krosina, 
Wiesław Szubert z Zespołu „Pomorzanki”, 
Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny „Lipka” z 
Kobylanki, Kacper Siejkowski z Zespołu 
„Podlotki”, Zespół Ludowy „Radość” z 
Tychowa, Ryszard Ślusarski z Zespołu 
„Pomorzanki”, Zespół Śpiewaczy „Podlotki” z 
Gościna, Zespół „Pomorzanki” z Suliszewa, 
Dorota Dudzik z zespołu „Pomorzanki”, Zespół 
L u d o w y  „ D o b r o w i a n k i ”  z  D o b r o w a , 
Stowarzyszenie Śpiewacze „Lechici” z 
Koszalina, Zespół „Radość” z Linowna, Zespół 
„Leszczyna” z Pęczerzyna, Zespół „Jarzębiny” 
ze Świeszyna, Zespół Śpiewaczy „Swojacy” z 
Sitna, Kapela „Rusałka” z Wierciszewa. 
P o n a d t o  g o ś c i n n i e  p o z a  k o n k u r s e m 
zaprezentował się Zespół „Kurna Chata”. 

Ju ry  w  sk ł adz i e :  Da r iu sz  Schmid t  – 
Przewodniczący komisji, Bogusław Pałka, Piotr 
Tyborski, po wysłuchaniu wszystkich zespołów 
i solistów przyznało następujące nagrody w 
kategoriach:
- pieśni i tańca: I miejsce - Zespół Tańca 
Ludowego „Bałtyk” z Centrum Kultury 105 
w Koszalinie, Wyróżnienie otrzymał Zespół 
dziecięcy „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Tychowie, 
- śpiewaczy i solistów: I miejsce - Zespół 
Śpiewaczy „Podlotki” z Gościna, II miejsce - 
Jan Zalewski z Zespołu „Sasiedzi zza 
Miedzy”, ex equo II miejsce - Kacper 
Siejkowski z Zespołu „Podlotki”, III miejsce - 
Zespół Ludowy „Dobrowianki” z Dobrowa, 
Wyróżnienia otrzymali: Zespół Emeryton z 

Ustronia Morskiego, Zespół „Sąsiedzi zza 
Miedzy” z Wyszeborza, Śpiewaczy Zespół 
Folklorystyczny „Lipka” z Kobylanki, 
Cecylia Bukowska, Zespół „Zalesie” z Mścic, 
Z e s p ó ł  „ P o m o r z a n k i ”  z  S u l i s z e w a , 
Stowarzyszenie Śpiewacze „Lechici” z 
Koszalina.
 
Nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz statuetki 
w r ę c z y l i :  W i c e s t a r o s t a  P o w i a t u 
Białogardzkiego Piotr Pakuszto, Burmistrz 
Tychowa Robert Falana oraz Dariusz Szmidt- 
Przewodniczący komisji Konkursowej. 
Pani Renata Pacholczyk, przedstawiciel Radia 
Koszalin, przekazała puchar ufundowany przez 
Prezesa Rozgłośni Regionalnej Pana Piotra 
Ostrowskiego dla Zespołu „Sąsiedzi zza 
Miedzy” z Wyszeborza, za propagowanie 
tradycji  muzyki ludowej inspirowanej 
twórczością Zespołu „Śląsk”.

Podczas imprezy można było obejrzeć prace 
r ę k o d z i e l n i k ó w  z  G m i n y  Ty c h o w o  i 
okolicznych gmin: Podstawka Grażyna – haft 
szydełkowy, Mielnicka Mariola – haftowanie 
obrazów, Żywicka Hanna – wiele dziedzin 
sztuki, założycielka programu „Duzi i mali”, 
Jaworska Dorota – wyroby szydełkowe i kartki 
ręcznie robione, Świtała Józef – rzeźby w 
drewnie, Polek Zdzisław – rzeźby w drewnie, 
Gryga Anna – ozdoby świąteczne z różnych 
materiałów, Czerwiak Sylwia – prace z wikliny 
papierowej i kwiaty z krepiny włoskiej, 
Adamczyk Mirosława – koronki, Gruca 
Katarzyna – szeroka gama prac artystycznych, 
Słomińscy Bogusława i Zygmunt – witraże, 
biżuteria szklana, zabawki z drewna oraz stoisko 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, gdzie 
swoje prace prezentował Pan Wiktor Rakoczy i 
dzieci ze świetlic wiejskich gminy Tychowo. 
Prezentację autorskich prac przygotowała 
również Pani Jagoda Jasionowska, opiekunka 
świetlicy wiejskiej w Sadkowie.

Około południa, na stadionie, dzieci w wieku 3-
9 lat zmierzyły się w zawodach rowerowych. 
Wyniki poszczególnych wyścigów:
I WYŚCIG – 3 – latki- chłopcy
I miejsce: Marcel Maziarski, II miejsce: Filip 
Pilżys
II WYŚCIG – 4-5 latki -chłopcy
I miejsce: Filip Zdanowicz, II miejsce: Emanuel 
Wojcieszak, III miejsce: Michał Misiak
III WYŚCIG - 4-5 latki -dziewczynki
I miejsce: Zuzanna Mazurek, II miejsce: Nikola 
Łabutin
IV WYŚCIG – 6-7 latki- dziewczynki
I miejsce: Agata Broda, II miejsce: Ewa 
Tokarska, III miejsce: Maja Drozdowska
V WYŚCIG - 6-7 latki -chłopcy
I miejsce: Jakub Pilżys, II miejsce: Bartek 
Żakowski, 
VI WYŚCIG – 8-9 latki- chłopcy
I miejsce: Oliwier Szulc, II miejsce: Piotr 
Łabutin, III miejsce: Kacper Senkowski
VII WYŚCIG – 8-9 latki -dziewczynki
I miejsce: Nikola Tarwacka, II miejsce: Julia 
Tokarska

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
zawodów rowerowych, Pan Burmistrz Tychowa 
Robert Falana wręczył dyplomy, medale oraz 
nagrody.
Imprezą towarzyszącą na stadionie był „XIII 
Turniej Sołectw Gminy Tychowo”.  W 
zawodach wystartowało 10 drużyn z terenu 
gminy. W związku z tym, iż pogoda dopisała, nie 
było problemów z rozegraniem trudnych 
technicznie konkurencji. Były skoki w workach, 
ubijanie piany na czas, rzuty przedmiotami na 
taczkę, młócenie zboża, wspólne drużynowe 

chodzenie na drewnianych nartach  oraz 
najbardziej  emocjonująca konkurencja 
„weselna” z podsiadaniem na krzesełku z 
udziałem sołtysów i członków rad sołeckich. 
Ostatecznie XIII Turniej Sołecki wygrało 
sołectwo Trzebiszyn, zdobywając 59 pkt. 
Drugie miejsce przypadło sołectwu Wicewo- 54 
pkt. Trzecie miejsce zasłużenie wywalczyło 
sobie sołectwo Bukówko – 43 pkt. Kolejne 
miejsca zajęły sołectwa Sadkowo, Dobrowo, 
Słonino, Kowalki, Modrolas, Borzysław, 
Motarzyn. Po rozegraniu konkurencji , 
Burmistrz Tychowa wraz z Zastępcą Jackiem 
Rudzińskim oraz Przewodniczącym Rady 
Miejskiej  Pawłem Kowalskim wręczyli 
zwycięzcom dyplomy i  nagrody finansowe w 
formie czeków.  W Turnieju Sołeckim za I, II i III 
miejsce wynosiły 600, 400 i 300 zł. oraz 100 zł 
za udział sołectwa w potyczkach.
Wieczorną część festynu uświetnił zespół 
muzyczny „AVISTA” z Koszalina, przy 
którym mieszkańcy Tychowa bawili się do 
późnych godzin nocnych. 

Składamy ogromne podziękowania wszystkim,   
którzy wsparli i pomogli w organizacji 
tegorocznej imprezy, a w szczególności: Panu 
Tomaszowi Hyndzie – Staroście Powiatu 
Białogardzkiego, Panu Axelowi Wechsler -  
Firma Pommernfisch, Panu Olafowi Körner 
–  F irma Fr idr i schs  ,  Pan i  Renac ie 
Matczyńskiej – Firma Arla oraz Kołu 
Łowieckiemu „Czajka” i Panu Janowi 
Kłosowskiemu .

Najbliższa tak duża impreza plenerowa 
zaplanowana jest na 19 września, kiedy to na 
Stadionie Miejskim w Tychowie odbędą się 
Powiatowo Gminne Dożynki, na które już dziś 
serdecznie zapraszamy.

Magdalena Broda
Izabela Wesołowska
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W pierwszą sobotę lipca ponad 150 motocyklistów odwiedziło 
Oddział Zewnętrzny w Dobrowie. Jednostka penitencjarna 
zorganizowała VII  Zlot Motocyklowy pod hasłem „Jeździmy 
tylko na trzeźwo”. Jest to cykliczna impreza organizowana w każde 
wakacje na terenie zakładu o charakterze edukacyjno – 
profilaktycznym, która przypomina o zagrożeniach jakie powodują 
kierowcy pod wpływem  używek. Zlot rozpoczął się od zbiórki na 
stadionie w Tychowie i spotkania z Burmistrzem Tychowa 
Robertem Falaną. Motocykliści jadąc przez Tychowo 
zaprezentowali swoje jednoślady i następnie udali się do pobliskiej 
jednostki penitencjarnej w Dobrowie.
Motocykliści zaparkowali na boisku OZ Dobrowo i wspólnie z 
osadzonymi uczestniczyli w konkurencjach sportowo-
rekreacyjnych. Ciekawostką zlotu była możliwość przejechania się 
na specjalnym odcinku trasy z kierowca rajdowym lub zobaczenia 
jak zostało przerobione auto przez ekipę „Pimp my ride” w 
programie telewizyjnym MTV. Ponadto motocykliści nie 
zapomnieli o najmłodszych z Domu Dziecka, dla których 
przywieźli prezenty, a w szczególności przybory szkolne.
Podczas zlotu uczestnicy mogli porozmawiać o swojej pasji, 
poćwiczyć na fantomach udzielanie pierwszej pomocy i zobaczyć 
pokaz ratownictwa przygotowany przez Grupę Interwencyjną 

WOPR, obejrzeć film profilaktyczny „178a - Pijani kierowcy” oraz 
posłuchać ciekawej muzyki przygotowanej specjalnie na ten zlot 
przez zespół hip-hopowy. Zorganizowano również wiele 
konkursów i zabaw; takich jak wspinania się po skrzynkach do 
góry, pojedynki na armatki wodne, wyścigi motocykli z beczką czy 
też slalom  w specjalnych alkogoglach, w których błahe zadania 
nagle stają nie lada wyczynem.
- Wielkie podziękowanie składam dla motocyklistów, którzy 
zechcieli nas odwiedzić i podzielić się z innymi swoją niecodzienną 
pasją. Korzystając z faktu, że jesteśmy w zakładzie karnym 
chciałbym przestrzec przed jazdą na „podwójnym gazie”, a co za 
tym idzie wieloma ludzkimi tragediami.  - powiedział obecny 
organizator mjr Janusz Wiśniewski.
Po trzech godzinach  uczestnicy  udali się do pobliskich bunkrów, 
gdzie niegdyś stacjonowała tajna jednostka radziecka, w której 
znajdowały się głowice atomowe wraz z wyrzutniami rakiet. 
Organizatorzy przygotowali koncert rockowy oraz występ Teatru 
Variete Muza - to wszystko w niezwykłej scenerii mrocznych 
bunkrów robiło piorunujące wrażenie.
Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji zlotu oraz 
promocji regionu chcemy złożyć dla władz Miasta Tychowo.      
por. Zbigniew Sołtys  

Motocykliści w Dobrowie

Od 1 lipca 2015 r. w Gminie Tychowo realizowany jest program 
„Aktywizacja i Integracja”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy 
Tychowo, Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie. 

W projekcie bierze udział 20 bezrobotnych.
W ramach aktywizacji zawodowej, bezrobotni wykonują prace 
społecznie użyteczne na terenie swojego sołectwa w wymiarze 10 
godzin tygodniowo.
Dodatkowo dla uczestników programu prowadzone są warsztaty 
trenerskie oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne. 
  
Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W TYCHOWIE ZAPRASZA NA:

16 sierpnia 2015 r. godz. 14:00 – 17:00
zapraszamy przed budynek GOK w Tychowie 

na przedstawienie pt. 

„4 mile za piec” 
w wykonaniu  Teatru WŁADCA LALEK  ze Słupska.
Atrakcyjne zabawy (lepienie w glinie i masie solnej),  

konkursy z nagrodami, stoiska z lodami, watą cukrową, 
popcornem i wiele innych. Można przyjść z kocykiem :)

Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne 
organizowane w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo, 

wykonywały prace pod kierunkiem 
Wiktora Rakoczego. 

Ekspozycja w galerii GOK w Tychowie (II piętro) 
od 27 lipca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r. 

w godzinach: 8:00 – 15:00.
w pracowni rysunku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Tychowie SIERPIEŃ 2015 r.
Wtorek- 16.00-18.00

Czwartek-16.00-18.00    
Piątek-14-16
Sobota- 11-13

W sierpniu zajęcia z Panem Wiktorem Rakoczym będą 
odbywały się również w świetlicach wiejskich.

Biblioteka Publiczna Gminy 
Tychowo zwraca się z prośbą do 

osób, które posiadają 
niepotrzebne, przeczytane , 

w dobrym stanie książki  
(literatura piękna tzw. czytadła) 
o przekazanie ich do budynku 

Biblioteki Publicznej 
(ul. Wolności 7). 

Książki zostaną przekazane na 
szczytny cel. Trafią na oddział 
onkologiczny Wojewódzkiego 

Szpitala w Koszalinie. 

Izabela Wesołowska

Zbiórka
książek

„ZACZYTANE WAKACJE ” 
z Biblioteką Publiczną 
Gminy Tychowo

Wakacje to czas odpoczynku 
i leniuchowania, więc warto 

pomyśleć, czy nie spędzić ich 
z książką w ręku… 

W ramach programu 
,,ZACZYTANE WAKACJE” 
Biblioteka Publiczna Gminy 

Tychowo we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Tychowie zorganizowała akcję 

czytania bajek dla dzieciom 
uczęszczającym do świetlic 

wiejskich naszej gminy (świetlica 
Tychowo, Pobądz, Kikowo, 

Sadkowo, Warnino, Trzebiszyn). 
     

,,Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa 

jaką sobie ludzkość wymyśliła…’’
W. Szymborska

Lucyna Michalak

AKTYWIZACJA
i INTEGRACJA
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12 lipca 2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie był 
organizatorem imprezy plenerowej dla dzieci i rodziców. 
Motywem przewodnim były zwierzęta. Teren przed 
budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury zapełniły figurki 
zwierząt, pojawił się pociąg pełen zabawek – pluszowych 
zwierzątek oraz balonów. Dzieci obejrzały przedstawienie 
teatralne w wykonaniu aktorów teatru Urwis z Krakowa pt. 
Król Zwierząt. Dawało ono dzieciom wiele radości, ale 
miało też przesłanie wychowawcze. Uczyło zachowań 
savoir-vivre oraz przestrzegało, że nie powinno się oceniać 
innych tylko po pozorach.
Dzieci z rodzicami wzięły udział w konkursach i zabawach. 
Żadne dziecko biorące udział w konkursie nie odeszło bez 
nagrody. Prowadzili je: Agnieszka Fornalczyk, Malwina 
Grzegorska, Jagoda Jasianowska, Agnieszka Tomczyk oraz 
Marcin Matejko. Niebywałą atrakcją był konkurs 
plastyczny przygotowany przez Białogardzką Telewizję 
Kablową. Dzieci malowały rączkami na wielkich 
kawałkach papieru. Można było też wykonać rysunek 
korzystając z fachowego instruktażu Wiktora Rakoczego. 
Dzieci zabierały tak wykonane prace do domu pełne dumy i 
satysfakcji. Rysunki były piękne!
Wielką popularnością cieszyło się malowanie dzieciom 
twarzy przez Izabelę Wesołowską. Publiczność z uwagą 
obejrzała taniec dla dzieci w wykonaniu rodziców. Można 
było skosztować smacznych lodów, waty cukrowej oraz 
popcornu. Na zakończenie dzieci uczestniczące w 
przedstawieniu odcisnęły swoje ręce na wielkim płótnie i 
podpisały się. Jest to pamiątka, która będzie na długo 
przypominać tak mile spędzone wspólnie, wakacyjne, 
niedzielne popołudnie.
Dyrektor GOK, która na czas trwania imprezy wcieliła się w 
rolę słynnej z wiersza Jana Brzechwy - Kaczki Dziwaczki, 
składa  podziękowania za współpracę w organizacji 
imprezy Agnieszce Tomczyk i Halinie Rożek z Biblioteki 
Publicznej w Tychowie. Szczególne wyrazy uznania i 
wdzięczności kieruje w stronę ludzi wielkiego serca, bez 
pomocy których cała uroczystość nie byłaby tak kolorowa, 
bogata w nagrody i pełna słodkości na stołach. Są to: Olaf 
Körner – firma FRIEDRICHS. Polska, Axel Wechsler -
POMMERNFISCH Spółka z o.o., Lilla Marczyk – sklep 
Lilla, Jadwiga Matejko - sklep Jowisz, Tamara Świątczak, 
Jadwiga Matejko – Sklep Bartek, Czesław Możdzyński. 
Państwo Małgorzata i Robert Radziukowie, Zofia 
Tarwacka.

Lucyna Michalak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Z życia sołectw

Wakacje to dla dzieci i młodzieży czas zabaw i nowych wrażeń. 
Opiekun przedstawił dzieciom w świetlicy w Pobądzu kilka cennych 
rad i uwag, jak spędzić bezpieczne wakacje. Rower i rolki.  
Nad wodą.  Bezpieczeństwo w pracach polowych. Miejsca bezpieczne 
do zabaw. Zachowanie, ostrożność na jezdni. 
Każde dziecko musiało napisać oświadczenie, które brzmiało 
następująco "Zawsze będziemy odpowiedzialni i będziemy się starali 
przewidzieć możliwe konsekwencje naszych zachowań".
Z pewnością żadna zasada nie daje 100 % szans na uniknięcie zagrożeń 
,ale z pewnością zmniejsza i to znacznie możliwość stania się ofiarą.  
Stworzyliśmy mapę pojęć z hasłem WAKACJE, skojarzenia były 
przeróżne. 
Marta Tomczyk

POBĄDZ

Korzystając z paru upalnych dni zorganizowano piknik dla dzieci 
,które z chęcią biorą udział w przedstawieniach, zajęciach 
świetlicowych. Piknik rozpoczęliśmy w sobotnie popołudnie na 
polanie w cieniu, w bezpiecznym miejscu dla dzieci. Każde dziecko 
musiało tylko zaopatrzyć się w swój kocyk. Na stole piknikowym 
mieliśmy kanapki, gofry z dżemem, napoje, truskawki i wiele innych 
smakołyków. Zorganizowano konkursy takie jak :przeciąganie liny 
,skakanie na skakance w trawie, rysowanie na kolanie, gra w karty. 
Odbyły się pogadanki z dziećmi na różne tematy m.in. jak wyglądało 
życie na świetlicy przed remontem. Impreza przebiegała pomyślnie. 
Wszyscy bawiliśmy się świetnie podczas pikniku.
Marta Tomczyk

Oficjalne otwarcie tegorocznych wakacji na świetlicy w Pobądzu 
odbyło się 1 lipca. Opiekun świetlicy przygotował dla dzieci,"chrzest 
wakacyjny". Dzieci zostały podzielone na dwie grupy jedna grupa była 
myszkami (z noskami ) druga kotkami ( z wąsami ). Kotki polowały na 
myszki, zabawa bardzo podobała się dzieciom.Dzieci musiały 
wykonać wszystkie polecenia takie jak m.in. czołganie po boisku, 
bieganie na kolanach,  zapiać jak kogut tak, aby obudzić ludzi we wsi, 
zjeść musztardę itd...
Dzieci malowały swoje dłonie farbami i odbijały w "Księdze Chrztu" 
na dowód , że uczestniczyli w zabawie. Później rozpaliliśmy ognisko i 
wspólnie piekliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy różnie piosenki, zabawa 
trwała do samego wieczoru. Wakacje uważamy za rozpoczęte.
Marta Tomczyk

Zapraszamy do wzięcia udziału w darmowych warsztatach 
muzycznych, plastycznych, teatralnych i literackich w Pobądzu. Bez 
względu na wiek i doświadczenie możesz wziąć udział w oryginalnych 
zajęciach. Jak brzmi wieś? Czy w lesie jest cicho? Spróbujemy 
wspólnie znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.  
Projekt rozpoczynamy od zajęć plastycznych, których instruktorem 
będzie Hanna Żywicka.  
8 VII o godz. 12:00 zaangażujemy się w tworzenie kolorowego muralu 
na ścianie stodoły.  
 Chętnych do wzięcia udziału w zajęciach plastycznych odsyłamy pod 
nr telefonu: 530 309 943. Wkrótce więcej informacji o kolejnych 
zajęciach. Weź wyobraźnię i Pobądź z nami!  
 Projekt   realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i 
Fundację Nauka dla Środowiska Ośrodka Działaj Lokalnie w 
Koszalinie.
Marcin Pierzchliński

Z życia sołectw TRZEBISZYN

6 lipca br. na terenie świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie odbyło się 
rozpoczęcie wakacji. Pogoda bardzo dopisała i dzieci oraz młodzież 
świetnie się bawili, biorąc udział w różnych konkursach i zabawach. 
Odbyło się przeciąganie liny, slalom, biegi z piłkami oraz wiele innych. 
Uczestnicy byli podzieleni na dwie drużyny i chętnie ze sobą 
rywalizowali. Gorący doping zapewniali im rodzice. Każde dziecko 
zostało nagrodzone drobnymi upominkami rzeczowymi oraz dla 
każdego dziecka był zapewniony słodki poczęstunek, napoje a także 
kiełbaska z ogniska. Dziękuję wszystkim za liczne przybycie i miłą 
zabawę, a także serdeczne podziękowania dla Pani Anny Rydzkowskiej 
za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Sołtys Mateusz Więcek.

Rozpoczęcie wakacji w Trzebiszynie

Duzi i mali - kreatywne zajęcia na wakacje!

Projekt  realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Nauka dla 
Środowiska Ośrodka Działaj Lokalnie w Koszalinie
Tel: 692965531, 505560122    miejsce: Pobądz nr 3

IMPREZA PLENEROWA DLA DZIECI 
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4 lipca 2015 r. w godzinach popołudniowych w Sołectwie Wicewo 
uroczyście powitaliśmy LATO. Impreza „Powitanie wakacji” 
organizowana przez Radę Sołectwa Wicewo, otwarta dla wszystkich 
chętnych, dzięki wspaniałej pogodzie a przede wszystkim dzięki  
uczestnikom oraz gościom, udała się znakomicie.
Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Tychowa Pan Robert 
Falana.
Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach i konkursach - przeciągały linę, 
walczyły o miejsce na krzesełku, wspólnie tańczyły, rozwiązywały 
kalambury,  brały udział w zabawie „Misiek parzy”. Zabawę umilały 
dzieciom dwa urocze klauny, za które przebrały się Klaudia Sokołowska 
oraz Zuzanna Wiśniewska.
Zwycięzcami  w konkursie recytatorskim  zostały:
 1.Ewelina Gasidło, 2.Martyna Andrzejewska, 3. Amelia Tobiasz
W konkursie rysunkowym najładniejsze prace swoich ulubionych 
bohaterów z bajek wykonały:
1. Martyna Biegańska, 2. Klaudia Kowalska, 3. Amelia Tobiasz
W konkursie za najładniejsze przebranie zwyciężyły:
1. Klaudia Kowalska, 2. Jagoda Hojnor, 3. Lena Oczkowska, 4. 
Ewelina Gasidło
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś  uczestników 
konkursów nagrodzono  słodyczami.
Dla wszystkich przewidziany został poczęstunek, napoje, ognisko z 
kiełbaskami  oraz słodycze.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniach do  imprezy; 
uczestnikom i mieszkańcom dziękujemy za udział w zabawie. 
Dziękujemy również pani Jagodzie Jasianowskiej za profesjonalne 
prowadzenie gier, zabaw i konkursów dla dzieci.  Proboszczowi parafii 
Byszyno ks. dr Ireneuszowi Blank dziękujemy za możliwość 
skorzystania z energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia imprezy.
Składamy serdecznie podziękowania Burmistrzowi Tychowa Panu 
Robertowi Falanie za słodycze  i pomoc w organizacji przedsięwzięcia, 
a także Państwu  Sylwii i Andrzejowi Stańczyk za słodycze oraz lody 
dla dzieci.
Życzymy udanego i bezpiecznego letniego wypoczynku.  
 Rada  Sołecka, Sołtys Anna Sokołowska  

Z życia sołectw WICEWO

Powitanie wakacji w sołectwie Wicewo

18.07.2015 sołectwo Wicewo brało udział w „Potyczkach 
Sołeckich” w Tychowie i zajęło 2 miejsce. Wygraliśmy 400 zł. 

Uczestnikom dziękuję za udział w zawodach: Patrykowi 
Drozdowskiemu, Konradowi Biegańskiemu, Krystianowi Grydze, 

Zuzannie Wiśniewskiej, Agacie Benke, Mateuszowi Janus, 
Łukaszowi Janus. Paniom, które upiekły ciasta: Annie Benke 

i Justynie Oczkowskiej, a także dziękuję wszystkim, którzy nas 
dopingowali podczas zawodów.

Sołtys Anna Sokołowska

W dniu 11.07.2015 roku odbył się w naszym kościele 
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie odpust 

połączony z festynem.
W związku z tym, pragniemy podziękować serdecznie 
wszystkim gościom, mieszkańcom Osówka, Trzebca 
i Wicewa, którzy przybyli na to wydarzenie i hojnie 

wsparli naszą sprawę.
Dziękujemy naszemu proboszczowi za przybycie 

i odprawienie mszy świętej oraz za przekazanie ofiar z tacy 
na wsparcie naszej zbiórki.

Dziękujemy serdecznie paniom, które upiekły pyszne 
ciasta. Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli finansowo 

i rzeczowo loterię fantową. Za udzieloną pomoc i wsparcie 
dziękujemy również panu radnemu Henrykowi Budzyle.

Dziękujemy młodzieży, która prowadziła konkursy, 
pomagała przy przygotowaniach oraz zapewniła oprawę 

muzyczną.
Cieszymy się, że tak wiele osób zechciało być z nami 

w tym uroczystym dniu.

Sołtys Anna Sokołowska

Podziękowania

Podziękowania

18 czerwca grupa 3 i 4 latków wyjechała na wycieczkę do Kołobrzegu. 
Pogoda w tym dniu była dość kapryśna jednak nie przeszkodziło to aby 
dzieci przeżyły wiele wspaniałych chwil. Z zaciekawieniem oglądały 
statki w porcie, biegały po piasku. Wyposażone w wiaderka i łopatki 
wznosiły budowle - zamki. 
Nie mniejszą atrakcją było zbieranie muszelek i kolorowych 
kamyczków. Uwieńczeniem wycieczki był zakup pamiątek znad 
morza. Wspomnienia z wycieczki pozostaną na długo w pamięci. 

Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

 D. Potoczna, M. Gołuchowska

23.06.2015r. dzieci z grup starszaków brały udział w wycieczce do 
Rodzinnego Parku Rozrywki „OWADOGIGANT” w Lubnicy. Tego 
dnia powitała nas deszczowa pogoda i z przerażeniem patrzyliśmy 
w niebo. Zastanawialiśmy się co przyniesie nam dzień. Jednak udało 
się. Pogoda dopisała. Podczas spaceru ścieżką ekologiczną 
przedszkolaki miały możliwość obejrzenia różnych gatunków 
owadów „gigantów” 
w dużym powiększeniu. Były to m.in. pszczoła, pająki, ważka itp., 
które znajdowały się w otoczeniu przyrody. Z zainteresowaniem 
przyglądały się owadom, niektóre z nich dotykały, słuchały opowieści 
przewodnika. 
W namiocie wykopalisk posługując się łopatką poszukiwały w  piasku 
gipsowych figurek przedstawiających owady, które następnie 
samodzielnie malowały farbką.  Kolorowe gipsówki zabrały ze sobą 
do domu. Oprócz tych atrakcji dzieci skorzystały z możliwości 
malowania twarzy, zabawy karaoke oraz w parku linowym
Do przedszkola pociechy powróciły zadowolone, pełne wrażeń i 
miłych wspomnień. 

25 czerwca w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka” odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Tego dnia z 
przedszkolem pożegnały się dzieci 5 i 6 letnie. Już od samego rana 
dzieci 3-4 letnie żegnały się ze starszakami składając im życzenia i 
obdarowując ich słonikiem na szczęście.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Genowefa Kuczmera, która 
podziękowała rodzicom za owocną współpracę, wszelkie okazane 
wsparcie i pomoc wręczając im okolicznościowe podziękowania. Rada 
Rodziców za aktywną działalność otrzymała pamiątkowe kubki z logo 
przedszkola.
Następnie pani dyrektor złożyła gorące życzenia dzieciom na nowej 
drodze obowiązków szkolnych.
Kolejnym punktem tego dnia było spotkanie starszaków z 
wychowawcami oraz ich zaproszonymi gośćmi w swoich salach, gdzie 
zaprezentowały przygotowany z tej okazji program artystyczny. 
Przedszkolaki na pożegnanie dostały dyplomy ukończenia przedszkola 
oraz nagrody. Były łzy radości i wzruszenia.
Wszystkim dzieciom życzymy udanych wakacji, a tym które pójdą 
pierwszy raz do szkoły powodzenia oraz sukcesów w nauce. 

UWAGA!!!
Dyrektor Gminnego przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie 
przypomina o podpisywaniu umów na rok szkolny 2015/2016. 

Termin podpisania   24.08.2015 - 28.08.2015r. 

 D. Potoczna, M. Gołuchowska

 D. Potoczna, M. Gołuchowska

Już po raz piętnasty uczniowie ZSP Tychowo wspólnie z 
uczniami niepełnosprawnymi z terenu powiatu 
białogardzkiego świętowali Dzień Dziecka. Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy przy ZSP Tychowo oraz 
nauczyciele i pracownicy szkoły zorganizowali 
integracyjne zawody sportowe. Przy wsparciu finansowym 
P a ń s t w o w e g o  F u n d u s z u  R e h a b i l i t a c j i  O s ó b 
Niepełnosprawnych i Rady Rodziców przy ZSP Tychowo 
oraz tradycyjnie już przy słonecznej pogodzie, w szranki 
sportowe stanęli uczniowie ZSP Tychowo oraz zaproszeni 
goście.
 Przygotowane były medale i puchary za czołowe miejsca 
w następujących konkurencjach: bieg na 60 m, bieg 
wytrzymałościowy (600 m dziewcząt i 1000 m chłopców), 
skok w dal, pchnięcie kulą, zagrywka piłką siatkową i 
zespołowe przeciąganie liny, a także żonglerka piłką nożną 
dla chłopców. Wszystkim dopisywały dobre humory, a po 
trudach rywalizacji, można było posilić się smaczną 
grochówką.  

Dyrektor ZSP Józef Grabarczyk

Z życia ZSP Tychowo

Dzień Dziecka integracyjnie 
i na sportowo

Maj i czerwiec to tradycyjnie miesiące, w których 
praktycznie  co  tydzień  odbywają  s ię  zawody 
lekkoatletyczne. W województwie zachodniopomorskim 
wśród startujących, widoczny jest udział zawodników 
ULKS Tychowo, którzy w ostatnich tygodniach 
wielokrotnie poprawiali swoje rekordy życiowe.
29 maja w Szczecinie podczas Mistrzostw Województwa 
Zachodniopomorskiego juniorów i juniorów młodszych w 
lekkiej atletyce tytuł mistrzyni województwa juniorów 
młodszych w rzucie dyskiem wywalczyła Alicja 
Grabarczyk, która dysk o wadze 1 kg rzuciła na odległość 
27 ,72m,  us tanawia jąc  nowy rekord  życ iowy. 
Coraz dalej oszczep o wadze 500g posyła 14-letnia 
Małgorzata Czarnata. Od początku sezonu uzyskuje 
wyniki, które plasują ją w gronie trzech najlepszych 
oszczepniczek w Polsce, urodzonych w 2001 roku. 
Podczas mitingu 13 czerwca, Małgosia ustanowiła rekord 
życiowy na poziomie 33,77 m. Osiągnięty rezultat nie tylko 
plasuje ją w czołówce ogólnopolskiej, ale jest także nowym 
rekordem województwa wśród zawodniczek 14 i 15-
letnich. Na tych samych zawodach najdalej w tym roku 
skoczyła w dal Dagmara Piasecka. Wynik 4,80m jest 
optymistyczną zapowiedzią na kolejne starty.
Dyrektor Józef Grabarczyk   

Kolejne sukcesy lekkoatletek

Dyrektor ZSP Tychowo Józef Grabarczyk dekoruje 
uczestników zawodów.

 Mistrzyni 
województwa 
juniorek młodszych 
w rzucie dyskiem
- Alicja Grabarczyk 
tuż po dekoracji.

Czołowa 
oszczepniczka 
w Polsce w kat. 
młodziczek
- Małgorzata 
Czarnata.
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Z życia ZSP Tychowo

Ministerstwo Obrony Narodowej co roku zaprasza 
mistrzów wszystkich województw w zawodach 
"Sprawni jak żołnierze" na imprezę centralną, która 
odbywa się na terenie jednej z jednostek 
wojskowych w Polsce. W 2015 roku rolę 
gospodarza przy organizacji Finału Centralnego 
XXXVIII Zawodów Sprawnościowo-Obronnych 
"Sprawni jak Żołnierze" powierzono Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda 
Traugutta w Koszalinie.
W e l i t a rnym g ron i e  na j l epszych  s zkó ł 
mundurowych w Polsce znalazł się zespół 
dziewcząt ZSP Tychowo, przygotowywanych 
przez Dariusza Siwka - nauczyciela edukacji dla 
bezpieczeństwa. W dniach 21-22 maja br. 
reprezentantki Tychowa po raz pierwszy w historii 
wygrały zawody wojewódzkie  i awansowały do 
zawodów centralnych.
W trakcie imprezy ogólnopolskiej, zdeklasowały 
wszystkie rywalki, zdobywając miano najlepszych 
w Polsce. W skład zespołu wchodziły: Oliwia 
Cichecka, Klaudia Zachajczuk oraz Adrianna 
Łyjak. Zawody składały się z pięciu konkurencji, a 
o końcowym miejscu decydowały punkty zdobyte 
w poszczególnych bojach. Pierwszą próbą było 
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, po 
której Tychowianki nabrały większej pewności 
siebie, gdyż zostały najwyżej ocenione. Następnie 
dziewczęta zmierzyły się z torem sprawno-
ściowym, w którym większość szkół uzyskała 
zbliżone wyniki.  Dziewczęta z Tychowa 
ostatecznie uplasowały się na piątym miejscu. 
Trzecią konkurencją było strzelanie z karabinku z 
odległości 50m. Każda z uczestniczek oddała po 
pięć ocenianych strzałów. Suma wyników 
pozwoliła na zajęcie w konkurencji drugiego 
miejsca. Kolejną próbą był rzut granatem z 
odległości 20m do celu o wymiarach 2x1m. 
Uczennice z Tychowa uplasowały się na piątym 
miejscu. Ostatnią konkurencją rozegraną drugiego 
dnia zawodów był bieg na orientację, w którym 
t rzeba  by ło  wykazać  s ię  umie ję tnośc ią 
posługiwania się mapą i kompasem, a także dobrą 
kondycją biegową. Konkurencja ta okazała się 
popisową dla naszych dziewcząt, które wyraźnie 
pokonały wszystkie rywalki.
Zwyciężczynie zawodów otrzymały piękne medale 
z logo Ministerstwa Obrony Narodowej, puchar 
oraz nagrody rzeczowe. Wyróżniono również 
najlepsze osoby w strzelaniu i w rzucie granatem. 
Tu również wśród najlepszych znalazły się 
Tychowianki .  Ol iwia  Cichecka wygrała 
konkurencję strzelania, natomiast Klaudia 
Zachajczuk wywalczyła trzecie miejsce w rzucie 
granatem.

Dyrektor ZSP Józef Grabarczyk

Uczennice ZSP Tychowo 
najlepsze 
w Polsce

Na zdjęciu od lewej: Opiekun zespołu: Dariusz 
Siwek, Adrianna Łyjak, płk dypl. Dariusz 
Sienkiewicz Komendant Centrum Szkolenia Sił 
Powietrznych w Koszalinie, Klaudia Zachajczuk, 
Oliwia Cichecka oraz ppłk rez. Jerzy Kufel 
Wiceprezes Wojskowego Stowarzyszenia SPORT-
TURYSTYKA-OBRONNOŚĆ.

W dniu 26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok 
szkolny 2014/2015. Uroczystość zakończenia nauki 
poprowadzili uczniowie: Aleksandra Klimczak i Adrian 
Dominiak, którzy powitali wszystkich przybyłych na tę 
uroczystość, a w szczególności vice Burmistrza Miasta 
i Gminy Tychowo, Jacka Rudzińskiego, Dyrektora 
Zespołu Szkół w Dobrowie, Jolantę Pawlik, szacowne 
Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły oraz tak 
licznie przybyłych Rodziców. Apel rozpoczął się  od 
przekazania flagi Rzeczypospolitej nowo wybranemu 
pocztowi składającemu się z uczniów klasy II 
gimnazjum. Dyrektor Jolanta Pawlik wręczyła 
wyróżnienia najlepszym uczniom z oddziału 
przedszkolnego: Martynie Hołocie, Rafałowi 
Kubackiemu, Hannie Pańpuch, Julii Polasińskiej, 
Borysowi  Kupisowi  i  Annie  S iwek.  Wśród 
wyróżnionych przez wychowawcę klasy I znaleźli się: 
Seweryn Leszczyński, Alicja Palinowska, Alicja 
Ślusarczyk, Tymoteusz Budniewski, Michalina Surdyk 
oraz Kacper Wiśniewski. Wychowawczyni klasy II 
wyróżniła ośmioro swoich uczniów: Julię Sikorską, 
Hannę Naporę, Justynę Wąsacz, Kornelię Leszczyńską, 
Dominika Załomskiego, Dominika Woźnego, Zuzannę 
Szablińską i Łukasza Radziuna. Wyróżnieni przez 
wychowawcę trzecioklasiści to: Kacper i Paweł Gasek, 
Mateusz Klimczak, Adam Mioduszewski, Amelia 
Napora, Julianna Nowak, Zuzanna Jędrachowicz oraz 
Aleksander Chodakowski. Świadectwa z biało – 
czerwonym paskiem oraz nagrodę książkową otrzymali 
uczniowie klasy V: Wiktoria Palinowska i Dominik 
Rabczenko. Wyróżnieni   świadectwem z biało – 
czerwonym paskiem oraz nagrodą książkową zostali 
też uczniowie III etapu edukacyjnego: Julia Niemiec i 
Aleksandra Wasilewska z klasy I gimnazjum oraz 
Karolina Skryp z klasy II. W naszej szkole są 
uczniowie, którzy mogą się pochwalić 100% 
frekwencją : Kacper Adamczyk i Nikola Smolarska z 
klasy V, zaś spośród gimnazjalistów takim efektem 
może się poszczycić Norbert Smolarski. Najlepsi 
absolwenci gimnazjum: Cezary Rynkun i Michał 
Kubacki zamykają listę prymusów naszej szkoły. 
Tradycją jest uhonorowanie Rodziców najlepszych 
uczniów. Tak więc listy gratulacyjne i specjalne 
podziękowania z rąk Dyrektora szkoły otrzymali 
Państwo Rynkunowie  i Państwo Kubaccy. Wręczono 
nagrody za konkursy, jakie odbywały się w naszej 
placówce, m.in. za konkursy ekologiczne i te, 
prowadzone w ramach działalności świetlicy szkolnej. 
Pierwszą część uroczystego zakończenia roku 
szkolnego uświetniły występy dzieci z klas młodszych; 
swoje zdolności prezentowali drugo i trzecioklasiści, 
które pod czujnym okiem swoich pań (E. Hołota i M. 
Niemiec) przygotowały wiersze, piosenki, do których 
same sobie akompaniowały.
Stałym i  nieodłącznym elementem każdego 
zakończenia roku szkolnego w naszej szkole jest 
przedstawienie przygotowane przez trzecioklasistów. 
Para konferansjerów w składzie Klaudia Barska i 
Adrian Dominiak  z iście zawodowym podejściem 
poprowadzili benefis Gimnazjum w Dobrowie. A 
zaczęło się … cudownie, klasycznie, po prostu pięknie! 
Uczniowie zaczęli … od poloneza! Wykorzystano 
muzykę Wojciecha Kilara z filmu ,,Pan Tadeusz”. Przy 
odpowiednim nagłośnieniu muzyki kilka par tańczyło 
tego poloneza naprawdę fajnie (przepraszam, tak nie 
lubię tego słowa!). Piękna rzecz, bardzo dostojny, 
nawet tryumfalny w wyrazie widok par, skupienie, 
razem tworzyły wzruszające doznania. W treści 
programu każdy z nauczycieli mógł odnaleźć siebie. 
Autorzy uwzględnili w swym benefisie nauczycieli i 
p racowników szkoły  mając  na  uwadze  ich 
powiedzonka, słabostki, a wszystko oczywiście z 
przymrużeniem oka. Każdy otrzymał w darze od 
gimnazjalistów stosowna pioseneczkę i kąśliwą, ale 
jakże uroczą i sympatyczną reprymendę. Benefis 
gimnazjalistów bardzo się podobał publiczności, czego 
dowodem były łzy spowodowane śmiechem i gromkie 
brawa za apel. Ostatnim akcentem tego dnia było 
przypomnienie wszystkim uczniom o  zasadach 
bezpiecznego wypoczynku, ale  przede wszystkim 
życzenia udanych wakacji, pełnych niezapomnianych 
przygód oraz  wrażeń.
Tekst: H. Dziedzic

Z życia ZS Dobrowo

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 
w Zespole Szkół w Dobrowie

1 i 2 lipca uczniowie Szkoły Podstawowej z Dobrowa wraz z opiekunami: 
Magdaleną Niemiec, Moniką Falaną i Małgorzatą Wiktorską,  już po raz drugi 
wzięli udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych w Lipiu.  Zajęcia 
realizowane były w ramach projektu pt. "Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez 
edukację dzieci i młodzieży”.  Pierwszego dnia odbyły się zajęcia, których 
celem było zainteresowanie uczniów nowym systemem ochrony przyrody 
Natura 2000, kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń związanych 
ze zmianami klimatycznymi na kuli ziemskiej oraz rozpoznawanie i 
nazewnictwo zagrożonych gatunków zwierząt. Podczas spaceru uczniowie 
próbowali znaleźć różne ślady bytowania zwierząt w lesie. Na koniec dnia 
dzieci bawiły się w Parku Wodnym „Relax” w Świdwinie.
Na drugi dzień, zaraz po pysznym śniadaniu, wszyscy uczestnicy wyruszyli 
do Ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy, gdzie mieli okazję podziwiać 
różnorodność roślinną w blisko 30 oddzielnych ogrodach tematycznych (min. 
ogród japoński, francuski, angielski, śródziemnomorski). W nowej części 
ogrodu pod nazwą „Ogrody Magii Czasu Przestrzeni Iluzji i Wyobraźni” 
uczniowie podziwiali Ogród 4 Pory Roku, Kamienny Krąg, Kalendarz 
Celtycki, angielskie rabaty bylinowe. Najciekawszą atrakcją dla dzieci okazał 
się największy na świecie labirynt grabowy i wieża widokowa. Bardzo ciężko 
było się wydostać z zawiłych i krętych ścieżek bez pomocy nawigatora z 
wieży – zabawa była świetna. 
Tekst i zdjęcia: Magdalena Niemiec

WARSZTATY W LIPIU

Piękna nasza Polska cała … wszyscy to 
wiemy, tylko czasem zapominamy. Aby 
przybliżyć młodym Polakom oblicze małej 
i dużej ojczyzny od 05.09.2015r. w naszej 
gmin ie  rusza  rea l i zac ja  p ro jek tu 
„Fotograficzne podróże po Ojczyźnie 
małe j  i  duże j” .  Jes t  to  dz ia łan ie  
skierowane do młodzieży szkolnej i ich 
rodziców z następujących miejscowości: 
Dobrowo, Bukówko, Słonino, Zaspy 
Wielkie. Projekt otrzymał  Mikrodotację z 
K o s z a l i ń s k i e j  A g e n c j i  R o z w o j u 
Regionalnego z Funduszy Inicjatyw 
Obywatelskich. Wśród ok. 100 wniosków, 
jakie  spłynęły do Agencj i  -  zajął 
zaszczytne 1. miejsce. 
Celem projektu jest motywacja uczniów do 
efektywnego spędzania czasu wolnego, 
wyzbycie się nawyku biernej postawy 
wobec otaczającej rzeczywistości i 
pogłębianie swoich zainteresowań 
związanych z utrwalaniem piękna małej i 
duże j  Ojczyzny.  Przeds ięwzięc ie 
przewiduje 6 zajęć fotograficznych, które 
odbywać się będą w plenerze w dniach: 5, 
1 2 ,  1 9  w r z e ś n i a  o r a z  3 ,  1 0 ,  1 7 
października, a także przygotowanie  
stacjonarnej wystawy dnia 24. 10. br.
U c z e s t n i k a m i  r a j d ó w  p i e s z y c h 
każdorazowo będą dzieci wraz z chętnymi 
rodzicami z kolejnych miejscowości. 
W ramach przedsięwzięcia grupa uczniów 
z Dobrowa i Bukówka wyjedzie do 
Drawskiego Parku Krajobrazowego a nad 
morze w Kołobrzegu podopieczni ze 
Słonina i Zasp Wielkich. Warto zatem 
spędzić kilkanaście dni na podziwianiu 
Ojczyzny. Mam nadzieję tymi kadrami 
poprawić humor tym, którzy czekają na 
aktywny wypoczynek.
Lider Nieformalnej Grupy Pedagogów z 
D o b r o w a -  M a g d a l e n a  P e r i ż o k - 
Kowalczyk.

Tekst: H. Dziedzic    Zdjęcia: archiwum prywatne H. D.

Fotograficzne podróże po Ojczyźnie małej i dużej
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Dobiegły końca rozgrywki Międzypowiatowej Ligi Piłki Siatkowej 
Dziewcząt. W trwającej od października do czerwca rywalizacji wystąpiły  
zespoły z powiatów kołobrzeskiego i białogardzkiego. Bardzo udany start 
w tych zmaganiach zanotowały uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Tychowie. Po kilku miesiącach walki nasze siatkarki zakończyły rozgrywki 
na pierwszym miejscu, zdobywając tym samym złote medale. Zawodniczki 
wygrały wszystkie spotkania, pokonując rówieśniczki z Karlina, Gościna, 
Rymania i Kołobrzegu.  
Podsumowaniem rozgrywek ligowych był turniej o puchar ligi rozegrany w 
hali Gimnazjum w Gościnie. Spotkanie to było okazją do wręczenia medali 
za rozgrywki ligowe i podsumowania całorocznej rywalizacji. W tej 
imprezie tychowianki potwierdziły wysokie umiejętności i zajęły II 
miejsce. W czasie rozgrywek drużynę reprezentowały: Julia Misiak, 
Weronika Witczak (wybrana najlepszą zawodniczką rozgrywek), Patrycja 
Pawlik, Paulina Goździk, Klaudia Kowalska, Weronika Mackiewicz, 
Oliwia Wąsowska, Natalia Plonder, Klaudia Jączkowska, Katarzyna 
Boczkowska, Sandra Chwała, Wiktoria Dębna. Opiekunem zespołu jest 
Przemysław Frańczak.

LIGA ZAKOŃCZONA
W kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego w 
Dobrowie ponownie ruszyły prace konserwatorskie i 
restauratorskie.  Jest to kontynuacja zabiegów przy 
drewnianej  polichromowanej przegrodzie w 
zachodniej części kościoła, zapoczątkowanych w 
ubiegłym roku. Obecnie spod warstw brunatnego 
lakieru, zabrudzeń i przemalowania odsłaniane są 
kolejne fragmenty klasycystycznej dekoracji z końca 
XVIII wieku. Tego lata  trwające od 24 czerwca do 17 
lipca prace dotyczyły środkowej arkadowej części 
przegrody, na prawo od przejścia oraz płycin po lewej 
stronie, poniżej arkad. Po odsłonięciu oryginalnej 
polichromii w tonacji błękitnawej i zielonej krokiem 
następnym było uzupełnianie zniszczonych miejsc 
odpowiednim ki tem i  na nim odtwarzanie 
polichromii. Ostateczny wygląd można już obejrzeć 
na fragmentach przegrody. Te żmudne prace 
wykonują w ramach ćwiczeń terenowych, kierowane 
przez dr hab. Elżbietę Szmit-Naud z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, trzy studentki 
konserwacji i restauracji dzieł sztuki z tegoż 
uniwersytetu oraz dwie z  École de Condé we Francji. 
W ten sposób, już drugi rok z rzędu postępują 
działania zainicjowane przez proboszcza parafii, ks. 
Rafała Stasiejko, wspierane przez sołtys Marię 
Stelmach i  innych mieszkańców Dobrowa 
angażujących się w zapewnienie noclegu i 
wyżywienie nieodpłatnie pracującej ekipy.
Stopniowo, małymi krokami, na jakie pozwala 
przyjęta formuła (czyli konserwacja –restauracja 
przeprowadzana w ramach praktyk) ten stylowy 
element wyposażenia dobrowskiego kościoła  - 
wyjątkowy nie tylko w lokalnej skali (!) - odzyskuje  
oryginalny wygląd.

Zasłużona przerwa w pracy
M. Stelmach, E. Szmit-Naud

Ekipa przy pracy. Odsłanianie oryginalnej polichromii wymaga 
w tym przypadku szczególnej ostrożności i ochrony

Pierwsza grupka dzieci i młodzieży z Gminy Tychowo spośród 
63 szczęśliwców zakwalifikowanych do wyjazdu na kolonie 
letnie wyjechała w góry - do Zakopanego-Białego Dunajca. 
Dzięki finansowemu wsparciu Kuratorium Oświaty rodzice 

dzieci jadących na kolonie nie będą musieli za nie nic płacić. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie zajął się 

doborem odpowiednich kandydatów do kolonijnego wyjazdu, 
a także wyposażył najuboższe dzieci w środki czystości 

i higieny osobistej. 
Dzieci i młodzież mieszcząca się w przedziale wieku od 7 do 16 

lat rekrutowana była w zdecydowanej większości z rodzin 
znajdujących się pod opieką GOPS, ale nie tylko...Na kolonie 

pojadą również dzieci z terenu naszej gminy przebywające 
obecnie w pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej jak i tej 

instytucjonalnej tzn. umieszczone w rodzinach zastępczych czy 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Kolejna 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży wyjedzie do 
Zakopanego już w najbliższą sobotę (11.07), następnie 10 osób 
pojedzie do Trzęsacza (13.07). Ostatni turnus zaplanowano od 
(01.08), gdzie także do Trzęsacza wyjedzie kolejne 20 osób. 

Podsumowując w tym roku GOPS wyśle na kolonie 
aż 63 osoby.

  
Życzę udanej zabawy, pięknej pogody i wielu pozytywnych 

wrażeń!
  

Michał Walkusz
Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychowie

Pierwsze dzieci z Gminy Tychowo 
wyjechały na kolonie letnie!

Informuję, że zgodnie z pismem Nr DLP-I-610-
29/23267/15/JŁ z dnia 22 czerwca 2015 r. 
Ministra Środowiska, w związku z art. 13a ust. 2 
Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach 
wszystkich form własności, w tym także w lasach 
niestanowiących własność Skarbu Państwa, na 
terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – 
w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania 
pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej 
Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 
2015-2019.
Celem tego opracowania jest określenie, a 
następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i 
trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki 
inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie 
d l a  c e l ó w  s t a t y s t y c z n y c h ,  k t ó r e  p o z a 
dostarczeniem danych o lasach polskich dla 
sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, 
banku danych o lasach będą również służyły 
formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej 
Państwa.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia 
będą wykonywane przez przedsiębiorstwo 
państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji 
Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, 
Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, 
Szczecinku i Warszawie.
W związku z powyższym informuje się właściwe 
służby oraz właścicieli lasów niestanowiących 
własność Skarbu Państwa o pracach związanych z 
wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w 
c e l u  u m o ż l i w i e n i a  p r a c o w n i k o m  w y ż e j 
wymienionego przedsiębiorstwa państwowego 
wstępu na teren lasów oraz założenia w nich 
powierzchni próbnych według zasad określonych 
w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez 
Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. a 
następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na 
tych powierzchniach.
Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, 
będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, 
sierpniu i wrześniu.

INFORMACJA

PRACE KONSERWATORSKIE

Od  9 lat Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy prowadzi Ogólnopolski Program 
Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować". To 
jeden z największych realizowanych projektów 
prowadzonych przez organizację pozarządową w 
polskim systemie oświaty.  W programie tym przez 
wiele lat uczestniczą również uczniowie Zespołu 
Szkół w Dobrowie. Fundacja WOŚP postanowiła w 
tym roku szkolnym przekazać najaktywniejszym 
uczestnikom Programu tekturowe walizeczki-
apteczki. Złożona przez pedagoga szkolnego 
dokumentacja została pozytywnie zaakceptowana 
przez fundację i dzięki temu uczniowie klas I-III 
otrzymali na koniec roku szkolnego APTECZKI, w 
których znalazły się najbardziej podstawowe 
rzeczy, takie jak: maseczka do prowadzenia 
resuscytacji, bandaż i koc termiczny. Zostaje tam 
jednak trochę miejsca, aby rodzice zrobili 
dodatkowy prezent dzieciom i wypełnili je, np. 
o p a t r u n k a m i ,  p l a s t r a m i ,  c h u s t a m i  c z y 
d o d a t k o w y m i  b a n d a ż a m i .  B ę d z i e  t o 
prawdopodobnie pierwsza osobista apteczka 
ucznia, która będzie jednocześnie fantastycznym 
prezentem.  
Monika Falana



7

Wieści znad wody…

W roku szkolnym 2015/2016  wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie 
od 1 do 15 września 2015r.    

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą nr XXVI/251/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Gminy Tychowo 
(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.914 z późn.zm.) 

 Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 
młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków 
obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie 
może przekroczyć  kwoty 456zł. na członka rodziny (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013r. Nr 182 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy 
Tychowo.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. Zaświadczenia dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku:
- ze stosunku pracy,
- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego,
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.
2. Dowody potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zeznanie podatkowe 
za rok 2014 lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o liczbie miesięcy, w 
których działalność gospodarcza była prowadzona,
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętych 
dochodach oraz zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne.
3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zasądzonych alimentach, a w przypadku alimentów 
dobrowolnych oświadczenie lub dowód wpłaty.
4. Zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium, z wyłączeniem stypendium szkolnego.
5. Zaświadczenie z GOPS potwierdzające wysokość świadczeń (w tym zasiłek stały i 
okresowy).
6. Zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego).
7. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Osoby bezrobotne zobowiązane są do złożenia oświadczenia o statusie bezrobotnego oraz 
wysokości uzyskiwanego dochodu z prac dorywczych.
Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystanie stypendium na 
cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji 
kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie 
następujących dokumentów:
- faktury VAT,
- imiennych rachunków,
- imiennych biletów miesięcznych,
- dowodów wpłat związanych z edukacją,
- wydatków związanych ze zbiorowym wyjazdem na wycieczkę szkolną, wyjściem do kina, 
teatru, na basen itp. (można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez 
szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Powyższe dokumenty powinny zawierać między innymi:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży,
- imię i nazwisko nabywcy,
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.
Do rozliczenia będą uwzględniane rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca 
okresu na jaki świadczenie zostało przyznane. Termin realizacji stypendium szkolnego 
uzależnione jest od otrzymania środków z dotacji.
ZASIŁEK  SZKOLNY
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty – zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi 
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 
np. pożar, powódź, zgon członka rodziny lub inny wypadek losowy.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium 
szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Klienci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Urzędzie Miejskim w 
Tychowie przy ul. Bobolickiej 17 (pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu miejskiego tj.
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30 
w czwartki w godz. od.7.30 – 16.00
w piątki w godz. od 7.30 – 15.00 
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych  można uzyskać pod 
telefonem nr: 943160267 i na stronie internetowej:bip.tychowo.pl
Informację przygotowała; Izabela Sawosz

Stypendia szkolne na rok szkolny 
2015/2016

Zawody wędkarskie odbyły się 11 lipca 2015 roku 
na łowisku „Kopalnia Tyczewo”. W zawodach 
udział wzięło 11 drużyn trzyosobowych. Dziewięć 
drużyn z koła „Tychowo-Gmina”,  dwie drużyny 
zaproszone z Białogardu: jedna drużyna z koła 
„Topik” i jedna drużyna z „Białogard- Miasto”
Po czterogodzinnej turze;
- I miejsce  i Puchar Burmistrza Tychowa  
wywalczyła drużyna z koła „Tychowo-Gmina” w 
składzie: Paweł Dybiński, Marcin Jackiewicz, 
Józef Kukuła;
- II miejsce zajęła drużyna z koła „Tychowo-
Gmina” w składzie: Mirosław Smyk, Tadeusz 
Łygoński, Damian Łygoński;
-III miejsce zajęła drużyna  z ”Topik Białogard” w 
składzie:  Robert  Drewnowski ,  Grzegorz 
Bieganowski, Mieczysław Łagunionek.

Najdłuższą rybę złowił Marcin Jackiewicz – był to Leszcz 34 cm.
Zarząd koła „Tychowo-Gmina” oraz Burmistrz Tychowa Robert Falana składają serdeczne podziękowania 
Paniom Anieli Lis i Angelice Szerzeń za zabezpieczenie zaplecza kulinarnego. Fundatorem pucharu, medali oraz 
nagród był Burmistrz Tychowa.

Skarbnik Koła Tychowo-Gmina Stanisław Miękus

VI Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Tychowa

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy 
poruszający się po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym ma obowiązek nosić elementy 
odblaskowe. Nowe przepisy to efekt uchwalonej 
przez Sejm nowelizacji Ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym. Przepis ten ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego oraz zminimalizowanie ilości 
zdarzeń z ich udziałem. Nowelizacja przepisu 
dotyczy wszystkich pieszych, bez względu na 
wiek.

Art. 11 ustęp 4a. „pieszy poruszający się po 
d ro d z e  p o  z m i e r z c h u  p o z a  o b s z a re m 
zabudowanym jest  obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla 
innych uczestników ruchu, chyba że porusza się 
po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych 
lub po chodniku.”

Zgodnie z taryfikatorem wykroczenie z  art. 97 
kw. w związku z ustawą p.r.d. art. 11 ust. 4a 
zagrożone jest w postępowaniu mandatowym do 
100 zł..

Komendant SM Mirosław Pucek

W związku z sygnałami od mieszkańców o 
pojawieniu się na terenie naszej Gminy osoby 
p o r u s z a j ą c e j  s i ę  b i a ł y m  o s o b o w y m 
samochodem i oferującej tabliczki z nr posesji, 
jednocześnie przedstawiając się jako 
pracownik Urzędu Gminy. Informujemy, że 
osoba ta wprowadza państwa w błąd nie jest 
pracownikiem Gminy. Prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności przy podejmowaniu 
decyzji zakupu. Prosimy o zgłaszanie tego 
typu incydentów pod nr  Straż Miejska 094 
3160261,  668  150  429 lub Policja 997.

Komendant SM 

Straż Miejska Ostrzega

STRAŻ MIEJSKA 
W TYCHOWIE 
PRZYPOMINA:

TURNIEJ MISTRZÓW POMORSKIEJ 
LIGI OLDBOJÓW W PIŁCE NOŻNEJ 
WYGRANY PRZEZ TYCHOWO!! !

4 lipca 2014 w Złocieńcu odbył się Turniej 
Mistrzów Pomorskiej Ligi Oldbojów w Piłce 
Nożnej o Puchar Burmistrza Złocieńca.
Wieloletnią tradycją turnieju jest, że biorą w nim 
najlepsze zespoły I i II ligi. W tym sezonie 
zaszczyt ten wywalczyły zespoły:
OLDBOJE ISKRA BIAŁOGARD - MISTRZ PLO
SPARTA GRYFICE - WICEMISTRZ PLO
JESION TRANS OLDBOJE TYCHOWO - I 
miejsce w II lidze (awans do I ligi)
RADOWIA RADOWO MAŁE - II miejsce w II 
lidze (awans do I ligi)         
ponadto Gospodarz i współorganizator turnieju 
OLIMP ZŁOCIENIEC - II miejsce w I lidze PLO  
j a k o  g o ś ć  t u r n i e j u  P O M O R Z A N I N 
SŁAWOBORZE.
Turniej przebiegał w dwóch grupach każdy z 
każdym 2x 20 minut. W wyniku losowania 
JESION TRANS OLDBOJE TYCHOWO grali ze 
SPARTĄ GRYFICE wynik meczu 0:0 i 
RADOWIĄ RADOWO MAŁE wynik meczu 5:0 
dla Tychowa.                                                                                                                                               
JESION TRANS OLDBOJE TYCHOWO zajęli I 
miejsce w swojej grupie i finale zagrali z 
gospodarzem OLIMPEM ZŁOCIENIEC. Po 
zaciętej walce mecz zakończył się remisem 0:0. O 
zwycięstwie zadecydowały rzuty karne wykonane 
bezbłędnie przez zespół z Tychowa dając im 
zwycięstwo 5:3 (jeden karny przestrzelony przez 
zawodnika Złocieńca).
Zespół JESION TRANS OLDBOJE TYCHOWO 
grał w składzie:                                                                              
Jerzy Sędzicki, Mirosław Krawiecki, Jarosław 
Lesiak, Mariusz Augustyniak, Artur Skorupa, 
Paweł Szczęsny, Roman Gołuchowski, Witold 
Kalupa, Wojciech Uliczny, Arkadiusz Jabłoński, 
Kamil Jesionowski.
Ponadto zawodnicy naszego zespołu otrzymali 
indywidualne wyróżnienia:
NAJLEPSZY ZAWODNIK - ARKADIUSZ 
JABŁOŃSKI                                                                                
N A J L E P S Z Y S T R Z E L E C    -  K A M I L 
JESIONOWSKI                                                                             
NAJLEPSZY BRAMKARZ - JERZY SĘDZICKI
GRATULACJE

Mariusz Augustyniak

,,Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy”

Składam serdeczne podziękowanie  Rodzinie, Przyjaciołom, Burmistrzowi 
Tychowa Panu Robertowi Falanie, Kolegom 
i Koleżankom  z pracy, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy  okazali wiele 
serca i życzliwości w bardzo bolesnych dla mnie chwilach, dzieląc mój smutek, 
pocieszając słowem i dodając otuchy. Dziękuję także za przybycie na 
uroczystość pogrzebową mojego Taty, złożone wieńce i kwiaty.

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

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od  15-06-2015 r. do 15-07-2015 r.                  
na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     
1. 9 wpłat indywidualnych     -     2.443,70 zł                                           
2. Odpis 1 % podatku      -     1.693,20 zł                            
3. Składki członkowskie     -          90,00 zł                            
4. Odsetki bankowe      -        225,83 zł                              
5. Kwesta z 12-07-2015 r.     -     2.150,00 zł                           
Razem  wpływy      -     6.602,73 zł

Stan konta na 15-07-2015 r.                               -  97.105,96 zł                   

wydano na I etap remontu                                   -  480.000,00 zł                      
koszty Stowarzyszenia od 2008 r.    -      8.300,00 zł 

Razem zebrano od 2008 r.      -  585.405,96 zł   

             Przewodniczący Stowarzyszenia - mgr inż. Bronisław Gajewski

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  7  
z  15-07-2015 r.

  NBŚ.6220.6.2015.KM                                                                           Tychowo, 8 lipca 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 29, art. 30, art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. 
zm.),

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału społeczeństwa 

w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Tychowo.

Dokumentacja wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie ul. Bobolicka 
30 30 30 00 30 00w pokoju nr 21 w godzinach pracy urzędu  tj. pon – śr 7  do 15 , czw, 7  do 16 , pt 7  do 15

Jednocześnie informuję o o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w 
ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu, w terminie 21 dni, tj.od dnia 10 lipca do dnia 10 
sierpnia 2015 r. włącznie. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo,
b) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 

30 30 30 00 30Tychowo, w pokoju nr 21, w godzinach pracy urzędu  tj. pon – śr 7  do 15 , czw, 7  do 16 , pt 7  
00do 15

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym, na adres e-mailowy: umig@tychowo.pl.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) uwagi lub wnioski 
złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Tychowo, dn. 30.07.2015 r.
          

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychowo 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  poz. 199 z późn. zm.) 
oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Tychowie Uchwały Nr  VI/41/15 z dnia 26 marca 2015 r. 
(z  późn. zm.), w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo,  w granicach 
administracyjnych miasta Tychowo oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu miejscowego oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko.
Wnioski do planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy 
składać  w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, w terminie 
21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
Uchwała o przystąpieniu do sporządzania „zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo”, dostępna jest na  tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Tychowie: http://www.tychowo.pl.
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na 
przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.).

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

OBWIESZCZENIE
 BURMISTRZA  TYCHOWA

z dnia 22 lipca 2015 roku.

 Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003  r. o referendum ogólnokrajowym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 318) w związku z art. 16 § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do wiadomości informację o: numerach i 
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i obwodowych komisjach wyborczych 
właściwych do głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania przez pełnomocnika w 
celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.

Numer
obwodu

głosowania
Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1.

gmina  –  miejscowość; Doble,  Liśnica,  Motarzyn,  Nowe  Dębno,
Osówko, Rudno,  Sadkowo, Sławomierz, Stare Dębno, Trzebiec,
Wicewo, Zastawa, Żukówek.

Świetlica wiejska
Sadkowo nr 55
78-220 Tychowo

2.

gmina – miejscowość; Buczki, Czarnkowo, Dzięciołowo, Giżałki,
Kościanka, Kowalki, Pobądz, Smęcino, Solno, Tyczewo, Warnino,
Wełdkowo, Wełdkówko.

Świetlica wiejska
Kowalki nr 21

78-220 Tychowo

3.

gmina-  miejscowość; Borzysław,  Dobrochy,  Drzonowo
Białogardzkie,  Modrolas,  Kikowo,  Krosinko,  Podborsko,
Rozłazino, Skarszewice, Trzebiszyn.
miasto  Tychowo  –  ulice; Adama  Mickiewicza,  Białogardzka,
Cypriana  Kamila  Norwida,  Dolna,  Dworcowa,  Jana
Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Koszalińska,
Kościelna, Połczyńska, Szczecinecka

Gimnazjum
ul. Dworcowa nr 11A

78-220 Tychowo
lokal dostosowany

do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych oraz

wyznaczony do głosowania
korespondencyjnego

miasto  Tychowo  –  ulice; Akacjowa,  Bobolicka,  Brzozowa,
Bukowa, Dębowa, Jaśminowa, Klonowa, Leona Mroczkiewicza,
Leśna,  Lipowa,  Ogrodowa,  Parkowa,   Polna,  Słoneczna,
Sosnowa, Targowa, Topolowa, Wierzbowa, Wolności. 

Urząd Miejski
ul. Bobolicka nr 17

78-220 Tychowo

5.

gmina – miejscowość; Bukowo, Bukówko, Dobrowo, Dobrówko,
Retowo, Słonino, Zaspy Wielkie.

Zespół Szkół
Dobrowo nr 24
78-220 Tychowo

lokal dostosowany
do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych oraz
wyznaczony do głosowania

korespondencyjnego

6.

Granice  Oddziału  Zewnętrznego  Dobrowo  Aresztu  Śledczego
Koszalin.

Oddział Zewnętrzny
Dobrowo

Aresztu Śledczego
Koszalin

00 00Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 06 września 2015 roku w godz. od 6  do 22

Burmistrz Tychowa    Robert Falana

BURMISTRZ TYCHOWA

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach  na zbycie 
nieruchomości własnych Gminy Tychowo:

1. 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,

2. 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,

3. 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.

Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na stronie internetowej www.tychowo.pl 

i www.bip.tychowo.pl

Burmistrz Tychowa    Robert Falana
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