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DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNE

19 września 2015 r. odbyły się „Powiatowo –
G m i n n e D o ż y n k i w Ty c h o w i e ” .
Gospodarzami tegorocznych dożynek byli
Starosta Białogardzki Tomasz Hynda i
Burmistrz Tychowa Robert Falana. Na
uroczystość oprócz rolników przybyli także,
patroni honorowi imprezy Poseł na Sejm RP
Stefan Strzałkowski, Poseł na Sejm RP
Stanisław Wziątek, oraz zaproszeni goście
Senator RP Anna Sztark, Wicewojewoda
Zachodniopomorski Ryszard Mićko,
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Wo j e w ó d z k i e g o J e r z y K o t l ę g a ,
Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego Henryk Budzyła, Radni
Powiatowi, Sekretarz Powiatu Bogusław
Pałka, Burmistrz Białogardu Krzysztof
Bagiński wraz z Zastępcą Małgorzatą
Stachowiak, Zastępca Burmistrza Karlina
Piotr Woś, Wójt Gminy Białogard Jacek
Smoliński, Wicewójt Białogardu Alicja Kubiś
Radni Miejscy z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Tychowie Pawłem Kowalskim na
czele, Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek
Rudziński, przedstawicele instytucji oraz
placówek z terenu powiatu białogardzkiego,
Danuta Lebioda Dyr. Biura
Zachodniopomorskiej Izby Rolnicze,
przedstawiciele organizacji około rolniczych
między innymi z ODR Białogard, KRUS
Koszalin oraz mieszkańcy Gminy Tychowo i
Powiatu Białogardzkiego.
Do Tychowa przybyła również delegacja z
Niemiec: Starosta Pojezierza
Meklemburskiego Heiko Kärger, Burmistrz
Gminy Neverin Peter Böhm, Petra Nievelt
Naczelnik Urzędu Neverin, oraz
Przedstawiciele Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej z Neuendorf.
Dożynki rozpoczęły się tradycyjną Mszą
Świętą celebrowaną przez proboszcza parafii
Tychowo księdza Andrzeja Sołtysa oraz
zaprzyjaźnionych księży z okolicznych
parafii. Podczas mszy wierni podziękowali
Bogu za tegoroczne zbiory. W trakcie mszy
poświęcone zostały chleby dożynkowe i
wieńce przygotowane przez mieszkańców

sołectw z gmin Powiatu Białogardzkiego. Po
Mszy Świętej Wicestarosta Białogardzki
Piotr Pakuszto odebrał chleb dożynkowy
wypieczony z tegorocznych zbóż z rąk
starostów dożynkowych Anny Kruszewskiej
z Gminy Białogard i Mariusza
Rydzkowskiego z Gminy Tychowo.
Chleby dożynkowe od swoich gminnych
starostów otrzymali również Burmistrz
Ty c h o w a R o b e r t F a l a n a , B u r m i s t r z
Białogardu Krzysztof Bagiński, Zastępca
Burmistrza Piotr Woś oraz Wójt Gminy
Białogard Jacek |Smoliński.
W tym roku rolę Starostów Dożynkowych
Gminy Tychowo pełnili Anna i Wiesław
Nowak z Trzebiszyna. Gminę Karlino
reprezentowali Agnieszka Szczepanik i
Andrzej Łopuszyński, Gminę Białogard
Bożena Niewiadomska i Kazimierz
Kwiatkowski a Miasto Białogard Anna i
Julian Fijoł. Po ośpiewaniu wieńców i chleba
przez zespół ludowy „Radość” Gospodarze
Dożynek wraz ze Starostami Dożynkowymi i
przedstawicielami Sejmu, Senatu i Urzędu
Wojewódzkiego udali się na płytę stadionu,
gdzie dzielili się chlebem z uczestniczącymi
w uroczystościach mieszkańcami.
Podczas części oficjalnej wręczono statuetki
„Rolnika Roku 2015 Powiatu
Białogardzkiego” oraz statuetki „Rolnika
Roku 2015 Gminy Tychowo”. Wręczenia
statuetek „Rolnika Roku 2015 Powiatu
Białogardzkiego” w imieniu Kapituły
konkursu dokonał jej Przewodniczący
Wicestarosta Białogardzki Piotr Pakuszto
oraz Wiceprezes Banku Spółdzielczego w
Białogardzie Ireneusz Górski jako główny
sponsor nagród. W tym roku Kapituła tytuł
„Rolnika Roku 2015 Powiatu
Białogardzkiego” przyznała w kategorii
produkcji roślinnej w gospodarstwach do 50
ha. Państwu Katarzynie i Adamowi
Makowskim z Pustkowa gmina Białogard,
w kategorii produkcji roślinnej w
gospodarstwach powyżej 50 do 300 ha.
Tadeuszowi Mochockiemu z Gminy
Tychowo, w kategorii produkcja roślinna w
gospodarstwach powyżej 300 ha.
Agro–Pomorze Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pobłociu Wielkim –
Gmina Karlino. W kategorii produkcja
zwierzęca – mleko statuetkę otrzymali
Katarzyna i Daniel Jączkowscya z
Trzebiszyna - Gmina Tychowo, w kategorii
Produkcja zwierzęca – bydło mięsne Magda i
Dariusz Smagowski z Łęczna –Gmina

Białogard. W kategorii inne
działy produkcji rolnej –
produkcja miodu tytuł „Rolnika
Roku 2015 Powiatu
Białogardzkiego” otrzymało
Gospodarstwo Agroturystyczne „KAPRYS”- z
Kowańcza Gmina Karlino.
Ponadto KAPITUŁA przyznała
tytuł Rolnika Roku 2015
powiatu białogardzkiego jako
specjalne wyróżnienie za
całokształt działalności na rzecz
rolnictwa w okresie 60-ciu lat dla
Zakładu Doświadczalnego
Oceny Odmian w Białogardzie.
Wyróżnienia „Rolnika Roku
2015 Powiatu Białogardzkiego” w kategorii
produkcja roślinna w
gospodarstwach od 50 do 300
ha. Kapituła przyznała panu
Eugeniuszowi Jaciuk z
Trzebiszyna z Gminy Tychowo
i Pani Ewie Podstawka z
Tyczewa z gminy Tychowo.
W kategorii produkcja roślinna
w gospodarstwach od 50 ha do
300 ha wyróżnienie otrzymali
Małgorzata i Tomasz Kołodziejscy z Redlina Gmina
Białogard. W kategorii produkcja zwierzęca –
mleko wyróżnienia otrzymali:
1. Dobrowo - Gmina Tychowo.
2. Gościnko – Gmina Karlino.
3. Żeleźno Gmina Białogard.
4. Gmina Białogard
5. Gmina Białogard
W kategorii produkcja zwierzęca - żywiec
wieprzowy :
1. Buczek – Gmina Białogard.
2. Pustkowo – Gmina Białogard.
W kategorii produkcja zwierzęca - żywiec
wołowy
1. Dargikowo- Gmina Białogard
2. Żelimucha - Gmina Białogard
3. Gospodarstwo Rolne Mariusz
i Anna Gromadzki – Pękaninko - Gmina
Białogard
W kategorii inne działy produkcji rolnej
(hodowla pstrągów)
Gospodarstwo Rolne Ewa i Radomił
Dadon z Wełdkówka –Gmina Tychowo.
Statuetki oraz tytuł „Rolnika Roku 2015”
Gminy Tychowo w kategorii Gospodarstwo

Wielkoobszarowe Burmistrz Tychowa Robert
Falana wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Pawłem Kowalskim wręczył
Państwu Beacie i Bernardowi Kłosowskim z
Wa r n i n a o r a z M i r o s ł a w i e i J a n o w i
Michaliszyn z Dobrowa.
W kategorii Gospodarstwo Średnioobszarowe statuetki otrzymali Ewa i Grzegorz
Kaźmierczak, Mariusz Broda oraz
Małgorzata i Paweł Niemczyk. Tytuł „Rolnik
Roku 2015” w kategorii Gospodarstwo
Małoobszarowe przypadł pani Ewie
Podstawka, Łukaszowi Janus z Osówka i
Halinie i Stanisławowi Jankowskim z
Pobądza. W kategorii Gospodarstwo
Rodzinne statuetki odebrali Stanisława i Jan
Borowczakowie oraz Joanna i Łukasz
Borowczakowie.
W kategorii produkcja specjalistyczna tytuł
„Rolnik Roku 2015” Gminy Tychowo
przyznano Ewie i Radomiłowi Dadon z
Wełdkówka za hodowlę pstrąga i Karolinie i
Mariuszowi Rydzkowskim z Tychowa.
W kategorii Przedsiębiorstwo rolne statuetki
otrzymali Danuta i Janusz
Woźnica firma PAKK-1994
Spółka z o.o. Gospodarstwo
Rolne Borzysław. W kategorii
produkcja zwierzęca Anna i
Wiesław Nowak i Krystyna i
Eugeniusz Jaciuk z Trzebiszyna.
Statuetką z podziękowaniem za
współpracę i wspieranie działań
Gminy Tychowo w 2015 r.
Burmistrz Tychowa wyróżnił
Jerzego Bibro Prezesa Banku
Spółdzielczego w Białogardzie,
Firmę KARPOL Pana Wojciecha
Pacuła, Jerzego Pałubickiego
Firma FERMAPOL Sp. z o.o.,
Christoph Sowa Firma Enertrag
Polska Sp. z o.o., Dariusza Pucka

– Prezesa Koła Łowieckiego „Hubertus”, Jana
Kłosowskiego – Prezesa Koła Łowieckiego „Czajka”,
Mjr. Janusza Wiśniewskiego Z-ca Dyrektora Aresztu
Śledczego w Koszalinie OZ Dobrowo, Janusza
Woźnicę PAKK-1994 Spółka z o.o.
W trakcie dożynek rozegrano „Turniej miast i gmin
Powiatu Białogardzkiego”, podczas którego zespoły
reprezentujące poszczególne jednostki samorządowe
rywalizowały ze sobą o miano najlepszej Gminy w
powiecie. Rozegrano siedem konkurencji
rekreacyjno-sportowych między innymi, bieg w
workach, ubijanie piany na czas, bieg ze snopkiem
słomy, rzut 3 przedmiotami na taczkę, rzut
ziemniakiem do tarczy w której uczestniczyli
włodarze Gmin. Pierwsze miejsce w Turnieju
wywalczyła Gmina Tychowo. Drugie miejsce zajęła
Gmina Białogard, Trzecie miejsce zdobyło Miasto
Białogard, czwarte Gmina Karlino.
W trakcie rozgrywania turnieju rekreacyjnosportowego komisja dokonała oceny wieńców
dożynkowych oraz stoisk prezentowanych przez
sołectwa i gminy Powiatu Białogardzkiego. Wieńce
oceniono w kategorii „Najładniejszy Wieniec
Dożynek Powiatowych” oraz „Najładniejszy Wieniec
Dożynek Gminy Tychowo”. Pierwsze miejsce w
kategorii „Najładniejszy Wieniec Dożynek
Powiatowych” otrzymał wieniec wykonany przez
mieszkańców sołectwa Borzysław z gminy Tychowo.
Drugie miejsce przyznano wieńcowi z sołectwa
Trzebiszyn z gminy Tychowo a trzecie z sołectwa
Domacyno z gminy Karlino. W kategorii gminnego
wieńca dożynkowego zwyciężył wieniec z sołectwa
Sadkowo, drugie miejsce przyznano wieńcowi z
sołectwa Trzebiszyn a trzecie wieńcowi z sołectwa
Borzysław. Czwartą lokatę uzyskał wieniec z Kikowa
i Krosinka. Piąte miejsce sołectwo Słonino, szóste
miejsce w konkursie gminnym otrzymały ex aequo
wieńce z sołectw Wicewo i Dobrowo.
W konkursie na „najładniejsze stoisko dożynkowe

gminy Tychowo” wygrało sołectwo Pobądz tuż przed sołectwem
Trzebiszyn i sołectwem Wicewo. Komisja oceniająca stoiska
przyznała również wyróżnienia i dyplomy dla sołectw Dobrowo,
Słonino, Kikowo, Zaspy Wielkie, Bukówko i Motarzyn.
Najładniejsze stoisko Powiatu Białogardzkiego w-g oceny
komisji przygotowało sołectwo Pobądz, II m-ce otrzymało stoisko
sołectwa Trzebiszyn, III m-ce zajęło stoisko przygotowane przez
Gminę Białogard. Najsmaczniejszy Chleb do konkursu upiekła
Elżbieta Znamirowska z Białogardu, II m-ce zajęła Grażyna
Seweryn z Pobądza, III m-ce należało do chleba Mirosławy
Adamczyk z Dobrowa. Równolegle z rozgrywanymi na płycie
stadionu konkurencjami rekreacyjno-sportowymi na scenie swoje
programy artystyczne prezentowały Gminy. Wystąpiły między
innymi zespoły ludowe „Radość”, „Dobrowianki”. Układy
taneczne zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w
Tychowie „Iskierki”, grupa taneczna przedszkolaków z Miasta
Białogard oraz zespół tańca „Crazy Step” z Karlina. Umiejętności
wokalne prezentowały solistki z Karlińskiego Ośrodka Kultury a
także członkini zespołu „G91” z Białogardu Karolina Szary oraz
reprezentantki z Gminy Białogard Weronika Jakubczyk i
Aleksandra Januszewska. Popołudniową część imprezy uświetnił
występ gwiazdy muzyki disco – polo zespołu „Piękni i Młodzi”.

Kolejna inwestycja w Gminie Tychowo
23.09.2015r. Burmistrz Tychowa Robert Falana podpisał umowę z
firmą Skanska S.A., która dotyczy modernizacji instalacji c.o. i ct wraz
z montażem instalacji pomp ciepła i przebudową wentylacji
mechanicznej w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.
Modernizacja ta obejmie także halę sportową oraz stołówkę
tychowskiego gimnazjum. To bardzo długo oczekiwana inwestycja.
Skomplikowana technicznie i logistycznie. Jednak niezbędna do
wykonania – mówi Falana. Cieszę się niezmiernie, że wchodzimy w
fazę jej realizacji.
Zakres robót obejmuje:
1.Wykonanie instalacji układu pomp ciepła,
2.Wymiana instalacji grzewczej,
3.Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i centralnego
ogrzewania pomieszczeń hali sportowej,
4.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remontu instalacji
wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni i stołówki,
5.Wykonanie robót budowlanych wentylacji mech. pom. kuchni i
stołówki,
6. Wykonanie instalacji elektrycznej central wentylacyjnych hali
sportowej,
7. Wykonanie instalacji elektrycznej central wentylacyjnych
pomieszczeń kuchni i stołówki,
8. Wykonanie przebudowy pomieszczeń A/008 i A/008a w budynku
Gimnazjum na pomieszczenie kotłowni,
9. Wykonanie montażu ciepłomierzy.
Termin realizacji robót: od 02-04-2016r. do 26 sierpnia 2016r.
Wartość inwestycji:2.324.946,00 zł w tym dofinansowanie:
1.976.204,00 zł.
Zadanie to jest współfinansowane z programu – „Działanie na rzecz
poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznych na
terenie Dorzecza Parsęty w Karlinie”. Pozyskane dofinansowanie
pochodzi z tzw. środków szwajcarskich.

Energiczna wokalista w połączeniu z dynamiczną muzyką disco
rozbawiła licznie zgromadzoną publiczność ponad godzinnym
występem. Po występnie na scenie zaprezentował się kabaret „Z
Konopii”.
A wieczorem uczestnicy dożynek do późnych godzin nocnych
bawili się przy muzyce zespołu „Alibii”. Pomimo zmiennej
pogody i pojawiających się po południu opadów deszczu
frekwencja dopisała. Licznie odwiedzający teren dożynek dorośli i
dzieci mogli skorzystać z szeregu atrakcji jakie przygotowano na
ten dzień. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich
sponsorów i wspierających organizację tegorocznych PowiatowoGminnych Dożynek w Tychowie: Enertrag Polska Sp. z o.o., Bank
Spółdzielczy w Białogardzie, Bank BGŻ NBP Paribas Białogard,
Bank PKO SA Białogard, Firma KWS Polska Sp. z o.o. Czesław
Sawosz, Firma Fermapol Sp. z o.o. Jerzy Pałubicki, PAKK- 1994
Sp. z o.o. Janusz Woźnica, Koło Łowieckie Hubertus Dariusz
Pucek, Arla Foods Polska SA, Pommernfisch Sp. z o.o., Pan Robert
Radziuk, Stanisław Mazur, Mjr. Janusz Wiśniewski.
Magdalena Broda

Szanowni mieszkańcy!
Powiatowo Gminne Dożynki w Tychowie już za nami. Była to bez wątpienia największa i najbardziej
skomplikowana logistycznie impreza w bieżącym roku.
Dziękuję Panu Jackowi Rudzińskiemu – Zastępcy Burmistrza Tychowa za prowadzenie przygotowań
dożynkowych oraz koordynowanie prac logistycznych.
Dziękuję Pani Lucynie Michalak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie za przygotowanie
i koordynowanie programu artystyczno – kulturalnego uroczystości dożynkowych.
Dziękuję Panu Lechowi Chodynieckiemu - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej za przygotowanie zaplecza technicznego, socjalnego oraz zabezpieczenie terenu.
Dziękuję służbom porządkowym za dbanie o bezpieczeństwo.
Dziękuję Paniom Magdalenie Brodzie i Krystynie Dobrzańskiej za koordynowanie obsługi gości.
Firmie „Enertrag” składam serdeczne podziękowanie za sponsoring.
Wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Tychowo oraz jego jednostek organizacyjnych składam serdeczne
podziękowania za zaangażowania, operatywność, cierpliwość i ogromną pracę wykonaną przy organizacji
Powiatowo – Gminnych Dożynek Tychowo 2015r.
Robert Falana
Burmistrz Tychowa

„Trzeźwy Poranek”
w Tychowie
21 września 2015 r. tychowscy
policjanci przeprowadzili akcę pod
hasłem „Trzeźwy Poranek”.
Kontrolą objęto stan trzeźwości
kierujących.
Dzisiaj od rana policjanci na terenie
Tychowa przeprowadzili działania, w
których szczególną uwagę zwrócono na
stan trzeźwości kierujących. Celem
takich działań jest poprawa i zwiększenie
bezpieczeństwa na naszych drogach.
Podczas akcji skontrolowano
kilkadziesiąt kierujących. Wszyscy
skontrolowani byli trzeźwi, obyło się bez
większych nieprawidłowości. Jeden z
kierujących samochodem osobowym, nie
posiadał przy sobie uprawnień do
kierowania. Mężczyznę ukarano
mandatem karnym.
Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych
użytkowników dróg jest ważnym
elementem policyjnej troski o
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Działania takie mają na celu aby na
drogach nie dochodziło do tragedii
spowodowanych przez nieodpowiedzialnych kierowców.
mł.asp. Anna Kakareko
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„Dzień Otwarty”
9 września 2015r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie odbył się „Dzień Otwarty”, podczas
którego można było zapoznać się z ofertą wszelkich kół
zainteresowań zaplanowanych w roku szkolnym
2015/2016.
Pani Dyrektor Lucyna Michalak przywitała serdecznie
wszystkie dzieci i młodzież ze szkół Gminy Tychowo.
Następnie, po przedstawieniu oferty przez Panią Dyrektor
na scenie zaprezentowały swoje umiejętności osoby
biorące czynny udział w życiu Domu Kultury: Paulina
Dudzińska i Klaudia Barska – Instruktor Stanisław
Panasiuk, Zespół Tańca „Omen” – Instruktor Iwona Kruk,
Małgorzata Bekisz i Sandra Chwała – Instruktor Wiktor
Rakoczy, który także zaprezentował swój talent na scenie.

Ponadto program został wzbogacony o występ TEATRU
„Banda” działający pod kierunkiem Beaty Bekisz, a także o
NOWOCZESNY TANIEC gwiazdy HIP – HOP Kacpra
Wojcieszka, którzy również poprowadzą zajęcia w GOK w
Tychowie w roku szkolnym 2015/2016.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się także zorganizowana
na tę okazję wystawa przedstawiająca dotychczasową
działalność Domu Kultury.
Pokaz artystyczny, który odbył się w tym dniu na scenie
miał na celu zachęcić dzieci i młodzież do uczestniczenia w
zajęciach.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na zapisy na
zajęcia w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w
Tychowie lub bezpośrednio u instruktorów.
Fot. Izabela Wesołowska
Izabela Wesołowska

Dobrowiecka Nuta 2015r.
5 września 2015r. na Placu Sołeckim w Dobrowie odbył się III Przegląd
Zespołów Ludowych „Dobrowiecka Nuta”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą odprawioną przez Księdza Proboszcza, Rafała Stasiejko. Następnie,
Pani Sołtys Maria Stelmach powitała zaproszonych gości: Piotra Pakuszto
Wicestarostę Powiatu Białogardzkiego, Adama Wegnera Dyrektora
Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie, Jana Ciszka Prezesa ZP
PSL w Białogardzie, władze Gminy Tychowo: Roberta Falanę - Burmistrza
Tychowa, Jacka Rudzińskiego Zastępcę Burmistrza Tychowa, Pawła
Kowalskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Tychowo, Radnych
Rady
Miasta Tychowo: Zdzisława Polka, Mariana Borowczaka, zaproszone zespoły:
Zalesie, Kwiat Paproci, Pieńkowianie, Radość oraz miejscowy zespół
Dobrowianki i mieszkańców Dobrowa.
Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
zaprezentowała historię zespołu Dobrowianki. Zaprosiła też do obejrzenia
wystawy przygotowanej z okazji Jubileuszu 5 – lecia Zespołu. Przyszedł czas
na gratulacje i życzenia składane Jubilatom.
Najważniejsze w tym dniu było wspólne śpiewanie, które mimo niesprzyjającej
pogody dawało uczestnikom spotkania wiele radości. Zespoły prezentowały
swoją twórczość i ochoczo występowały na scenie. Organizatorzy dziękują
wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację imprezy.
Fot. Izabela Wesołowska Lucyna Michalak
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Zakończenie wakacji – imprezy plenerowe
w świetlicach wiejskich i sołectwach
W ostatnich dniach sierpnia 2015r. w świetlicach
wiejskich Gminy Tychowo odbyły się imprezy
plenerowe dla dzieci z okazji Zakończenia Wakacji.
Przygotowano mnóstwo atrakcji: konkursy, zabawy i
słodkie poczęstunki. Większość uroczystości
zorganizowano we współpracy z Sołtysami oraz Radami
Sołeckimi. W zabawach chętnie uczestniczyli też
rodzice dzieci uczęszczających do świetlic. Wspólne
zabawy dawały wszystkim wiele radości. Dzieci ze
świetlicy w Pobądzu przygotowały dla rodziców
i zaproszonych gości przedstawienie pod tytułem
„Warzywniak”. Natomiast w Borzysławiu można było
obejrzeć niezwykle starannie przygotowaną
inscenizację bajek braci Grimm
„Trzy świnki ”. W Warninie dzięki współpracy z Panią
Sołtys U. Gryga odbyło się spotkanie dzieci, rodziców i
babć z dziadkami. Dla dzieci przygotowano atrakcyjne
konkursy i zabawy. W. Rakoczy przygotował na tę

Świetlica w Borzysławiu

Świetlica w Sadkowie

okoliczność mini recital. Ciekawą inicjatywę wykazały
Panie opiekunki świetlic z Tychowa i Trzebiszyna: Pani
I. Oryl i K. Cieślik. Uczestnicy obu świetlic spotkali się
na placu w Trzebiszynie, gdzie przy współpracy Sołtysa,
Pana M. Więcka zorganizowano wspólne zabawy, gry,
konkursy i poczęstunek. W świetlicy w Smęcinie rodzice
włączyli się w prowadzenie zabaw i konkurencji dla
dzieci. Przy współpracy z Panią Sołtys H. Wąsowską
przygotowano wspólny poczęstunek i pieczenie
kiełbasek. Na szczególne wyróżnienie zasługuje
inicjatywa opiekunki świetlicy z Sadkowa J.
Jasianowskiej, Pani Sołtys Sadkowa G. Misiak oraz Pani
Sołtys Wicewa A. Sokołowskiej. 29 sierpnia w Sadkowie
spotkały się dzieci i rodzice z sołectw Sadkowa i Wicewa.
Rady Sołeckie zaangażowały się tak bardzo, że znalazły
się dla wszystkich kiełbaski i słodki poczęstunek.
Konkursom i zabawom nie było końca.
Lucyna Michalak

Świetlica w Pobądzu

Rada Kultury

1 września 2015 r. z inicjatywy Dyrektora GOK Lucyny
Michalak, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady
Kultury przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.
Zgodnie ze Statutem Gminnego Ośrodka Kultury w
Tychowie, Rada Kultury jest organem doradczym i
opiniującym. Praca w niej jest społeczna.
Wybrano Przewodniczącego Rady. Został nim Pan Jerzy
Boczkowski. Pan Zygmunt Wziątek podjął się funkcji
protokolanta.
W skład Rady wchodzą ponadto: Pani Anna Doroń, Pani
Zofia Jarzębska- prezes Stowarzyszenia Amicus, Pani
Genowefa Kuczmera – Dyrektor Przedszkola w
Tychowie, Pani Jolanta Pawlik – Dyrektor Zespołu Szkół
w Dobrowie, Pani Karolina Szyderska – Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, Pan Ireneusz Szyderski, Pan Andrzej
Kozłowski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Tychowie, Pani Katarzyna Kalbarczyk – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie.
Członkowie Rady spotykać się będą przynajmniej raz na
kwartał. Będą wspólnie ustalać plan działań w zakresie
rozwoju życia kulturalnego w naszej Gminie. Wszyscy
uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego , że wspólne
skoordynowane działania mogą znacząco podnieść
jakość oferowanych usług dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
W obradach Rady uczestniczył jako gość Burmistrz
Tychowa – Pan Robert Falana. Spotkanie z Panem
Burmistrzem było z pewnością bardzo cenne dla obu
stron.
Dyrektor GOK – Lucyna Michalak wręczyła członkom
nowo powołanej Rady akty nominacyjne życząc
jednocześnie wiele satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej
funkcji oraz owocnej pracy na rzecz naszej Małej
Ojczyzny.
Fot. Izabela Wesołowska
Lucyna Michalak

Świetlica w Słoninie

MĘŻCZYZNA

KĄCIK

Mężczyzna to takie zwierzątko,
-bezbronne, malutkie i ciche,
lecz kiedy odezwą się geny,
-zwierz z niego wychodzi już dziki.

Świetlica w Smęcinie
Świetlica w Warninie

Zwierzątko uwielbia drapanie za uszkiem,
-głaskanie, karmienie-najlepiej na słodko,
-po grzbiecie masowanie delikatne lubi
-poduszkę z piersi ,a i przytulanie.
Dużo nie wymaga-ale chyba wieszże można zagłaskać-kobieto!-zwierzątko na śmierć.
Dzikim zwierzem, chce czasami zostać,
-rządzić-zdobywać i walczyć,
-chodzić swoimi drogami,
-i o nic się nie martwić.
Taka w nim drzemie natura, bo takim stworzył go Bóg,
-raz jest małym zwierzątkiem
-a nieraz i dziki to zwierz.
I nic nie pomoże gderanie,
-zrozumieć go musisz i już,
zaufać, docenić, pochwalić.
-To chyba już wszystko-a nie,
-za ucho pociągnij-ale tylko wtedy, jak już bestią jest.
Alicja Rogozińska

Świetlica w Trzebiszynie i Tychowie

Świetlica w Warninie
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Pierwszy rajd pieszy w okolicach Dobrowa
w ramach projektu „Fotograficzne podróże
po ojczyźnie małej i dużej”
W dniu 5.09.2015 r. odbył się rajd pieszy, w którym
uczestniczyło 15 uczestników projektu (uczniowie ZS
Dobrowo) pod opieką nauczyciela M.Periżok-Kowalczyk. W
wydarzeniu tym wzięło udział kilku rodziców oraz Ewelina
Budzińska zajmująca się na co dzień fotografią. Uczniowie
korzystając z wiedzy fachowca poszerzyli swoje umiejętności w
zakresie kadrowania jak również wykonywania zdjęć makro,
które były szczególnym zainteresowaniem uczestników.
Podczas rajdu uczniowie mieli za zadanie ukazać piękno
przyrody, poszerzyli swoje pasje, aktywnie spędzili czas
sobotniego przedpołudnia. Pomimo deszczowej i wietrznej
pogody młodzież była zadowolona z wspólnie spędzonego
czasu. Rajd fotograficzny zakończony był ogniskiem
integracyjnym sfinansowanym przez Radę Sołecką w
Dobrowie.
Składamy podziękowania panu radnemu Zdzisławowi Polek
za pomoc organizacyjną związaną z ogniskiem oraz p. Sołtys
Dobrowa za sfinansowanie kiełbasek na ognisko.

Z życia ZS Dobrowo
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie
Kliniska oraz Nadleśnictwo Gryfino zorganizowali dla młodzieży
gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej z województwa
zachodniopomorskiego konkurs fotograficzny pt. „Leśne
pejzaże”. Odbył się przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.
Konkurs miał charakter amatorski. Każdy uczestnik mógł
nadesłać 2 fotografie, wykonane jako czarno-białą lub kolorową
odbitkę.
Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na problematykę
ochrony przyrody i rozwijanie przyrodniczych zainteresowań. Na
konkurs wpłynęło 149 prac- 87 autorów z 25 szkół; w kategorii
wiekowej - gimnazjum-wpłynęły 74 prace, a w kategorii szkoła
ponadgimnazjalna-75 prac.
Wśród laureatów znalazł się mieszkaniec gminy Tychowo, uczeń
klasy III gimnazjum z Zespołu Szkół w Dobrowie Piotr
Mioduszewski ze Skarszewic, który pod opieką P. Magdaleny
Periżok- Kowalczyk wykonał zdjęcie w technice makro pt. ”W
cichym zakątku”.
P. Magdaleny Periżok- Kowalczyk

Od 5 września grupa nauczycieli z Zespołu Szkół w Dobrowie
będzie realizowała projekt pt. „Fotograficzne podróże po
Ojczyźnie małej i dużej”.
Wszystkich chętnych uczniów z Dobrowa, Bukówka, Słonina i
Zasp Wielkich zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie
pt. „Fotograficzne podróże po Ojczyźnie małej i dużej”.
Gwarantujemy rajdy piesze po najbliższej okolicy i wycieczki
autokarowe do odleglejszych zakątków naszej małej ojczyzny.
Wszystkie atrakcje pod opieką nauczycieli, bez żadnych
kosztów, z wyżywieniem i w wesołej atmosferze. Warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie i umiejętność obsługi aparatu
fotograficznego. Mile widziani rodzice.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do :
Dobrowo- M.Periżok- Kowalczyk
Bukówko- M. Niemiec
Słonino- K. Jabłońskiej
Zaspy Wielkie- M. Falany
Zakończenie projektu zaplanowane jest na 24.10.2015 r.
Monika Falana

POWITANIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Kolejny rajd pieszy w ramach tego samego projektu odbył się
12.09.2015 r. Udział wzięło również 15 uczniów (zgodnie z
założeniami projektu) i kilkoro rodziców. Opiekunem była p.
M. Niemiec. Podczas spaceru w plenerze uczestnicy podziwiali
walory przyrodnicze miejscowości Bukówko i uwiecznili
ciekawe elementy na zdjęciach. W wycieczce pieszej udział
wzięli również leśnicy (M. i D. Lenio), którzy amatorsko
zajmują się fotografią przyrodniczą, udzielili cennych
wskazówek dotyczących wykonywania zdjęć, z zakresu
ochrony lasu i przyrody oraz wręczyli uczestnikom upominki z
Nadleśnictwa Tychowo (książeczki „Zachowanie w lesie”,
„Warstwy lasu”).
Po zakończonej wyprawie czekało na uczestników ognisko z
kiełbaskami przygotowane przez pana Sołtysa Bukówka oraz
rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy uczestnikami
wyprawy.
Składamy podziękowania dla pani Małgorzaty i Dariusza
Lenio oraz pana Sołtysa za pomoc i uatrakcyjnienie tego
przedsięwzięcia.
Efekty zajęć fotograficznych w plenerze z dwóch wypraw
oglądać można na portalu społecznościowym Facebook
FOTOGRAFICZNE PODRÓŻE ZS.

1 września to wyjątkowy dzień w życiu każdego ucznia. Po
długiej wakacyjnej przerwie- wracamy do szkoły.
W Zespole Szkół w Dobrowie uczniowie, nauczyciele i rodzice
powitali nowy rok szkolny. O godzinie 8.30 wszyscy
zgromadzili się w hollu głównym, by uroczyście zainaugurować
rok 2015/2016. Początek był, jak zawsze, tradycyjny; poczet
sztandarowy wprowadził flagę Rzeczpospolitej, a zebrani
odśpiewali hymn narodowy.
Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrowie, Pani Jolanta Pawlik,
serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych uczniów,
szczególnie pierwszoklasistów oraz dzieci przedszkolne wraz z
rodzicami.
"Życzę Wam, drodzy uczniowie dużo zapału do nauki oraz
osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu,

mnóstwa sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.
Nauczycielom życzę cierpliwości i wytrwałości, satysfakcji z
wykonywanej pracy, a także wielu sukcesów w pracy
dydaktyczno-wychowawczej, natomiast pozostałym
pracownikom szkoły- spokoju i zadowolenia z pracy”.
Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi
ścieżkami wiedzy. Wspólnie zadbamy, by wszyscy dotarli do
celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.
Rok szkolny 2015/2016 uważam za rozpoczęty" - zakończyła
swoje wystąpienie Pani dyrektor. Przedstawiła nauczycieli i
po apelu wszyscy rozeszli się do klas, by spotkać się z
wychowawcami, którzy przypomnieli m.in. podstawowe
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
Halina Dziedzic

Z życia ZSP Tychowo

Rok szkolny 2015/2016 w ZSP
w Tychowie rozpoczęty!!!
Tradycyjnie, 1 września o godz.9.00 uczniowie ZSP

rozpoczęli nowy rok szkolny. W tym roku naukę w
klasach pierwszych- klasie wojskowej i straży granicznej
oraz policyjnej podjęło 70 osób - czterdzieści dziewcząt i
trzydziestu chłopców. Jak co roku spora grupa
przyjechała do Tychowa z odległych miejscowości, na
przykład: Szczecin, Przelewice w powiecie pyrzyckim i
Słupsk. Nowością jest duża ilość absolwentów z
Gimnazjum w Tychowie, którzy podjęli naukę w
miejscowym liceum ogólnokształcącym.
Zajęcia lekcyjne z młodzieżą prowadzić będzie w tym roku
26 nauczycieli, z których aż 23 to nauczyciele mianowani i
dyplomowani. Specyfika klas mundurowych ZSP
Tychowo oraz organizowanie wielu dodatkowych zajęć
kierunkowych powodują, że profilowe szkolenia
prowadzą żołnierze, policjanci i pracownicy Straży
Granicznej.

Wojewódzkie bieganie ponownie w Tychowie
Podsumowaniem tych dwóch rajdów pieszych była wycieczka
autokarowa i rajd pieszy, która odbyła się w dniu 19.09.2015 r.
do Drawskiego Parku Krajobrazowego. Trasa wycieczki
obejmowała: Dobrowo-Stare Drawsko-Kuźnica DrawskaKluczewo-Bolegórzyn (Muzeum PGR-u). W trakcie wyjazdu
dodatkową opiekę nad uczestnikami sprawował
licencjonowany przewodnik, zwiedzany był rezerwat Czapli
Siwej i Muzeum PGR-u. Uczniowie podczas wyprawy, przy
słonecznej pogodzie, poznawali walory krajoznawcze dalszych
zakątków naszej małej Ojczyzny. Zapewniony był również ciepły
posiłek, który sfinansowany został ze środków w ramach
projektu.

Monika Falana

Wśród imprez sportowych organizowanych
corocznie przez Szkolny Związek Sportowy
najwięcej uczestników gromadzi finał wojewódzki
w sztafetowych biegach przełajowych. W ciągu
jednego dnia mistrzowie 21 powiatów
województwa zachodniopomorskiego w kategorii
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych rywalizują na trasach o
długości 800 i 1000 metrów.
W dotychczasowej historii tych zawodów
najczęściej miejsce rywalizacji wojewódzkiej SZS
w Szczecinie wyznaczał w Tychowie. Działo się tak
w latach 2005, 2007-2008 oraz 2010-2013. Po
zeszłorocznej przerwie trenerzy i uczniowie
zażyczyli sobie powrót do Tychowa, wychwalając
organizację zapewnioną przez gospodarzy z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie. W tym roku data
zawodów została wyznaczona na 22 października
od godziny 11.00. Start i meta zawodów będą w
okolicy boiska wielofunkcyjnego w tychowskim
parku.
Rozgrywanie zawodów wojewódzkich w Tychowie
w znaczący sposób wpływa na promocję Gminy nie tylko w województwie. Znajomość tras ułatwia również tychowskim
szkołom rywalizację z przyjezdnymi. Największe sukcesy tychowscy uczniowie odnieśli w 2013 roku, gdy chłopcy z ZSP
Tychowo zostali Mistrzami Województwa, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tychowie po zaciętej rywalizacji zostali
Wicemistrzami w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, nieznacznie ustępując rówieśnikom z Goleniowa. Na zdjęciu zdobywcy,
jak dotąd, jedynego złotego medalu dla powiatu białogardzkiego w sztafetowych biegach przełajowych.
Autor: Józef Grabarczyk Dyrektor ZSP Tychowo
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Z życia GIMNAZJUM
Początek roku szkolnego
w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie
1 września 2015 roku o godz. 9. 00 miała miejsce w
naszym Gimnazjum inauguracja roku szkolnego
2015-2016, w której wzięli udział uczniowie,
rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł
Kowalski i Sekretarz Gminy Pani Krystyna
Dobrzańska. Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu Polski. Pani Sekretarz, w
imieniu Burmistrza Tychowa Pana Roberta Falany,
podziękowała za dotychczasową pracę Pani Józefie
Pawłowicz i powitała nowego dyrektora
Gimnazjum Pana Andrzeja Kozłowskiego. Minutą
ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłej,
długoletniej pracownicy gimnazjum Pani Urszuli
Kubisz. Serdecznie przywitano 52 uczniów klas
pierwszych. Następnie Dyrektor przedstawił
nowych nauczycieli , którzy od tego roku rozpoczną
prace w naszej szkole, Panią Annę Gołuchowskąpedagoga szkoły i Panią Karolinę Szyderską –
nauczyciela biologii. Po uroczystości wszyscy
uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi
wychowawcami. Życzymy wszystkim uczniom
sukcesów, wspaniałych przyjaźni, rozwijania pasji i
zainteresowań.
Andrzej Kozłowski

Z życia SP Tychowo
WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA
STOPNIA NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
28 sierpnia 2015 roku na sesji Rady Miejskiej
Pan Burmistrz Tychowa – Robert Falana i
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł
Kowalski dokonali wręczenia aktów nadania
stopnia nauczyciela mianowanego
nauczycielkom: Pani Aleksandrze Tokarskiej z
Zespołu Szkół w Dobrowie, Paniom: Agnieszce
Młynarczyk i Joannie Wesołowskiej - Relidze ze
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Tychowie.
Wszyscy nowo mianowani nauczyciele złożyli
stosowne ślubowanie.

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO
1 września 2015 roku w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie
został uroczyście zainaugurowany nowy rok szkolny. Na tę uroczystość poza
uczniami i ich rodzicami oraz gronem pedagogicznym przybyli zaproszeni
goście : w imieniu Burmistrza Tychowa pana Roberta Falany - pani sekretarz
Krystyna Dobrzańska, pan Przewodniczący Rady Miasta Paweł Kowalski oraz
zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców pani Małgorzata Gaweł.
Na początku uroczystości głos zabrała p. K. Dobrzańska, która bukietem
kwiatów podziękowała ustępującej pani dyrektor – Renacie Kołodziej za
wieloletnią współpracę oraz życzyła sukcesów na nowym etapie życia.
Następnie pani sekretarz przedstawiła nową dyrektor szkoły panią Katarzynę
Kalbarczyk – wieloletnią nauczycielkę szkoły oraz jej zastępcę, panią Lucynę
Gołdyn.
Pani dyrektor w swoim przemówieniu życzyła uczniom wytrwałości w
osiąganiu sukcesów i zamierzonych celów, nauczycielom cierpliwości i
satysfakcji z wykonywanej pracy, rodzicom zaś zadowolenia z dzieci i siły w
ich wspieraniu .Jednocześnie rodziców pierwszoklasistów pani dyrektor
zapewniła, że zarówno ona, jak i dobrze przygotowana do pracy z dziećmi
kadra zrobią wszystko, by ich dzieci czuły się w szkole dobrze i bezpiecznie.
Do życzeń dołączyli się również zaproszeni na uroczystość goście: p. Paweł
Kowalski i p. M. Gaweł, która dodatkowo obdarowała byłą i obecną panią
dyrektor wiązanką kwiatów.
Po przemowie pani dyrektor p. Krystyna Dobrzańska odczytała list od pana
burmistrza, który skierowany był do uczniów, rodziców i nauczycieli. Obok
życzeń na nowy rok szkolny 2015 / 2016 pan Falana zwrócił uwagę na fakt, że 1
września nie jest tylko datą rozpoczęcia nowego roku szkolnego ale także datą
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Na zakończenie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć o poległych
podczas II wojny światowej.
K. Kalbarczyk

W dniach 29-30.08.2015 odbył się w
Katowicach 3 KONGRES POLSKIEJ
EDUKACJI- „Nasza Edukacja-Razem
Zmieniamy Szkołę”

Szermierze w Gimnazjum
w Tychowie
W dniu 10 września 2015r. nasze tychowskie
gimnazjum odwiedzili wyjątkowi
goście – niepełnosprawni szermierze z Fundacji
,,Akademia integracji”. Uczniowie zobaczyli
profesjonalny pokaz walki szermierczej
zawodników na wózkach inwalidzkich, a także mieli
możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi
kolegami. Podczas spotkania dowiedzieli się jak
eliminować niebezpieczne sytuacje ze swojego życia
i jak im zapobiegać. Poznali wyjątkowych
sportowców, którzy mimo niepełnosprawności, są
podobni do nich - samodzielni, ambitni, mają
marzenia i pasje. Była to dla nich prawdziwa lekcja
tolerancji. Mamy nadzieję, że takie spotkania
uwrażliwią naszych uczniów na drugiego człowieka i
pomogą w integracji osób niepełno-i
pełnosprawnych, ale przede wszystkim pokażą, że
ciężką pracą można pokonać wiele barier i spełniać
swoje marzenia.
Andrzej Kozłowski

Kongres został zorganizowany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.
Brali w nim udział nauczyciele, uczniowie, rodzice,
dyrektorzy i samorządowcy z całej Polski - wspólnie
szukali formuły na lepszą i bardziej skuteczną
edukację. Program Kongresu został wypracowany w
oparciu o efekty dyskusji społecznej na
ogólnodostępnym portalu Nasza Edukacja. Sam
Kongres dotyczył szeroko pojętych zagadnień
dotyczących tego –jak powinna wyglądać szkoła XXI
wieku, jak wychowywać dzieci, w jaki sposób oceniać
uczniów, jak powinna układać się współpraca z
Samorządami itp. Uroczystego otwarcia Kongresu
dokonała Minister Edukacji Narodowej Joanna
Kluzik-Rostkowska, zaś w dwudniowym spotkaniu
brało udział ponad 1,2 tys.osób.
Poza przedstawicielami polskiej edukacji, udział w
kongresie brali też goście specjalni - m.in. słynny
amerykański psycholog prof. Philip Zimbardo, który
zajmuje się dziećmi w trudnej sytuacji życiowej.
Margaret Rasfeld i Monia Ben Larbi opowiedziały
podczas kongresu o koncepcji "budzącej się szkoły" pedagogicznym eksperymencie w Berlinie, którego
celem jest zmiana tradycyjnego modelu edukacyjnego.
Podczas inauguracyjnej sesji wystąpienie wygłosił
dziennikarz Carl Honore - ambasador ruchu "slow",
autor książek pt. "Pochwała powolności" i "Pod presją.
Dajmy dzieciom święty spokój!".
W wyżej opisanym Kongresie uczestniczyli również
nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
A. Mickiewicza w Tychowie, którzy brali udział
w panelach dyskusyjnych, warsztatach, wykładach
i prelekcjach.
K. Wrona
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Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”
„Chrońmy, szanujmy i rozwijajmy
piękno dzieciństwa”
Janusz Korczak
1 września Gminne Przedszkole „Dębowa Chatka” w Tychowie „ożyło” kiedy
dzieci przekroczyły próg placówki.
W tym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w tym:
-I grupa to 3 latki- wychowawca- p. Katarzyna Wiśniewska
-II grupa to 3-4 latki- wychowawca- p. Małgorzata Łopińska-Kubiczek
-III grupa to 4-5 latki-wychowawca- p. Dorota Potoczna
-IV grupa to 5 latki- wychowawca- p. Katarzyna Korolak
-V grupa to 5-6 latki- wychowawca- p. Maria Gołuchowska
Odbyło się pierwsze zebranie z rodzicami w którym uczestniczył Burmistrz
Tychowa Robert Falana.
Adaptacja dzieci w większości przebiega bardzo spokojnie, przedszkolaki
w krótkim czasie nabrały zaufania do pań i obsługi. Odbyły się już pierwsze
spacery oraz wyjścia na halę sportową. W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie
grupy wiekowe mają zajęcia z języka angielskiego.
Małgorzata Łopińska- Kubiczek
Katarzyna Korolak

Na Mistrzostwach Świata MASTERS w podnoszeniu
ciężarów, które odbyły się w dniach 12-19.09.2015r. w
Rovaniemi (Finlandia) zawodnik LZS Gryf Dobrowo
Zbigniew Cabaj zdobył srebrny medal. Startował w VI
grupie wiekowej w kategorii 94 kg. Uzyskał wynik 90kg w
rwaniu i 112kg w podrzucie, co dało razem 202kg. To szósty
medal sportowca zdobyty na Mistrzostwach Świata (1 złoty,
3 srebrne i 2 brązowe). Prezes Klubu

Z życia sołectw

BORZYSŁAW

30 sierpnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Borzysławiu
odbyło się uroczyste Pożegnanie Lata. Impreza
wspaniale się udała dzięki słonecznej pogodzie oraz
wszystkim uczestnikom którym dopisywał humor.
Dzieci brały udział w licznych zabawach min:
przypinanie pinezką ogonka śwince, rysowaniu
zwierzaczka-cudaczka, oraz tworzenie Minionków
z rolki po papierze toaletowym. Dużo radości
wszystkim przyniosła konkurencja ugryzienia
jabłka wiszącego na sznureczku bez użycia rąk oraz
taniec w parach z balonikiem. Najmłodsi uczestnicy
wykazali dużo cierpliwości i wytrwałości w łowieniu
makaronowych „rybek” na słomkę. Zwieńczeniem
imprezy było przygotowane przez chłopców
przedstawienie „O trzech świnkach”. Dziękuje
naszym aktorom a takze rozbijanie piniaty przez
wszystkie dzieci. W imprezie towarzyszyła nam
Dyrektorka GOKu pani Lucyna Michalak,
dziękujemy za przybycie. Szczególne
podziękowania ślę dla pani Justyny Krawczyk która
dzięki swoim plastycznym zdolnościom uświetniła
naszą zabawę malując dzieciom twarzyczki
wymyślonymi przez nich postaciami. Dla pani

Z życia sołectw

Natalii Barskiej dzięki której mamy tak dużo
uwiecznionych momentów z imprezy na zdjęciach.
Oraz dla pani Anny Cacko za upieczenie pysznego
ciasta i dla pana Norberta Wojtylko za pomoc w
organizacji. A wszystkim dziękuję za przybycie i
wspólna zabawę.
Marta Krawczyk

POBĄDZ

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie młodzieży, która zaangażowała się w pomoc w organizację imprezy
plenerowej dla dzieci z okazji zakończenia wakacji. Dziękuję również Paniom, które upiekły ciasta na
imprezę. Składam serdeczne podziękowania anonimowym darczyńcom, bez pomocy których nasza
uroczystość nie byłaby tak pięknie przygotowana. Dziękuję za wspólną zabawę.
Marta Tomczyk – Opiekun świetlicy w Pobądzu

Z życia sołectw

SADKOWO/WICEWO

Zakończenie wakacji – wspólny festyn sołectwa Sadkowa i Wicewa
Ogólnopolski program profilaktyczny
"Bezpieczna droga do szkoły”.
Białogardzcy policjanci od 1 września przeprowadzają działania
związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze w ramach akcji
„Bezpieczna droga do szkoły”, pełnią wzmożone kontrole w
pobliżu szkół i innych placówek oświatowych.
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęła się
ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Białogardzcy
policjanci pełnią zmożony nadzór nad ruchem szczególnie w
miejscach, gdzie szkoły położone są w pobliżu dróg.
Funkcjonariusze dokonują również kontroli pojazdów które
przewożącą dzieci do szkoły, celem wyeliminowania przypadków
kierowania pod wpływem alkoholu czy używania autobusów,
których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu. Ponadto
przypominają najmłodszym uczniom o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa i regułach, których powinny przestrzegać
pozostając bez opieki dorosłych.
W związku z tym prosimy także kierowców o zachowanie
szczególnej ostrożności w pobliżu szkół i przedszkoli oraz
rodziców o przeprowadzenie rozmów z naszymi dziećmi na temat
bezpieczeństwa i zachowań na drodze a także o wyposażenie
dzieci w elementy odblaskowe.
Grzegorz Grzyb

Dnia 20.08.2015 roku sołectwo
Wicewo wraz z sołectwem Sadkowo
zorganizowało pożegnanie wakacji .
Podczas imprezy dzieci brały udział w
różnych konkurencjach.
Sołectwa walczyły o puchar
ufundowany przez Burmistrza
Tychowa Roberta Falanę.
Walka była zacięta. Dzieci walczyły o
każdy punkt dla swojego sołectwa.
Wygrało sołectwo Sadkowo uzyskując
37 punktów a sołectwo Wicewo 34.
Wszyscy uczestnicy bawili się
wspaniale.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i
rodzicom za przybycie i udział w
spotkaniu.
Pragnę podziękować panu Pawłowi
Oczkowskiemu za dowiezienie
naszych dzieci na spotkanie i panu
Romanowi Cabankowi za
udostępnienie BUSA.
Sołtys sołectwa Wicewo
Anna Sokołowska

Przedszkolak bezpieczny na drodze

Składam serdeczne podziękowania dla Koła Łowieckiego Kuna
z Podborska oraz jego członków i pana Andrzeja
Lubienieckiego za wsparcie finansowe budowy wiaty, którą
planujemy postawić w przyszłości.
Dziękuję państwu A.S Stańczak za wypożyczenie pochłaniacza
wilgoci do świetlicy w Osówku, wszystkim osobom, które
złożyły się na zakup rolet do świetlicy, a także panu
Wojciechowi Chojnackiemu za wykoszenie terenu przy
świetlicy.
Sołtys sołectwa Wicewo Anna Sokołowska

Tychowscy policjanci w ubiegłym
tygodniu spotkali się z najmłodszymi
mieszkańcami w Gminnym
Przedszkolu „Dębowa Chatka” w
Tychowie. Na spotkaniu omówili z
dziećmi podstawowe zasady
zachowania się w ruchu drogowym.
Tychowscy policjanci przeprowadzili
działania profilaktyczne z przedszkolakami
„Dębowej Chatki”. Wspólnie z dziećmi
omówili oraz praktycznie ćwiczyli
zachowanie się w różnych sytuacjach na
drogach, przy przejściu dla pieszych oraz jak
rozpoznawać znaki drogowe.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w
zajęciach ucząc się przy tym bezpiecznych
zachowań, które w przyszłości będą
wykorzystywać stając się uczestnikami
ruchu drogowego.
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mł.asp.Anna Kakareko

Tychowo, dnia 29.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCHOWA
z dnia 22 września 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – 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, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

1.

gmina – miejscowość; Doble, Liśnica, Motarzyn, Nowe Świetlica wiejska
Sadkowo 55
Dębno, Osówko, Rudno, Sadkowo, Sławomierz, Stare
78-220 Tychowo
Dębno, Trzebiec, Wicewo, Zastawa, Żukówek.

2.

gmina – miejscowość; Buczki, Czarnkowo, Dzięciołowo, Świetlica wiejska
Giżałki, Kościanka, Kowalki, Pobądz, Smęcino, Solno,
Kowalki 21
Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko.
78-220 Tychowo

3.

4.

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

Gimnazjum
ul. Dworcowa 11A
78-220 Tychowo

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 w
Tychowie
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo

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

Zespól Szkół
Dobrowo nr 24
78-220 Tychowo

5.

6.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zmianami) 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. zmianami),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Tychowie Uchwały Nr XI/88/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tychowo”, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. Studium oraz prognozy oddziaływania
na środowisko.
Wnioski do zmiany Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 23
października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.
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 sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy 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 zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
Burmistrz Tychowa

Granice Oddziału Zewnętrznego Dobrowo Aresztu Oddział Zewnętrzny
w Dobrowie Aresztu
Śledczego Koszalin.
Śledczego
w Koszalinie

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
- obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone do głosowania korespondencyjnego
Osoba niepełnosprawna, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127,
poz.721, z późn. zm.) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16
października2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Tychowa o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu.
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną, zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanieza pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu
wyborców, wydawaniezaświadczeń o prawie do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania
korespondencyjnego można uzyskać w UrzędzieMiejskim w Tychowie, pokój nr1a albo pod nr telefonu: 943160266.
Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca obowiązany jest okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty
lub innydokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r. w godz. 7.00-21.00.
BURMISTRZ TYCHOWA
Robert Falana

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu ogłoszeń o II przetargu
ustnym nieograniczonym 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 56.580,00 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 49.200,00 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 70.110,00 zł brutto.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Mając na uwadze dobro dzieci,
przedstawiamy kilka rad, które mogą uchronić Nasze pociechy przed grożącymi
niebezpieczeństwami:
1. Wybierzcie najbezpieczniejszą drogę prowadzącą do szkoły.
2. Pokażcie dziecku drogę, odprowadzając je i przyprowadzając ze szkoły przez kilka tygodni.
3. W czasie drogi wskazujcie dziecku niebezpieczeństwa, na jakie może być narażone i
przekazujcie rady, jak ich uniknąć.
4. Zapoznajcie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
5. Pouczcie dzieci, że mówienie „NIE”, kiedy ktoś chce je skrzywdzić jest jego prawem.
6. Przestrzeżcie dzieci przed przyjmowaniem prezentów i słodyczy od nieznajomych.
7. Nie dawajcie dzieciom zbyt dużej ilości pieniędzy i przedmiotów wartościowych.
8. Na klucze od mieszkania przygotujcie im zapinaną kieszeń wewnątrz ubrania.
9.Podpiszcie jego rzeczy, chroniąc przed utratą lub omyłkową zamianą.
młp. asp. Kakareko Anna

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
08 października 2015 r. - Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17
w godz. 10.00 - 13.00
Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie zaprasza na indywidualne i
bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze
środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.
Będzie można otrzymać informację m.in. o:
- środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
- dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
- finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji
zawodowych,
- zasadach pozyskania dofinansowania,
- aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków,
- wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
Konsultant wskaże, jakie projekty są realizowane, doradzi gdzie szukać
informacji i możliwości skorzystania ze szkoleń, kursów, i innych form
podnoszenia kwalifikacji.
Zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy i Miasta Tychowo

KRS 0000323321

KOMUNIKAT NR 9
z 15-09-2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w okresie od 14-08-2015 r. do 15-09-2015 r.
na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 8 wpłat indywidualnych (2 z Wrocławia)
445,00 zł
2. Składki członkowskie
240,00 zł
3. Darowizna Nadleśnictwa Borne Sulinowo
- 5.000,00 zł
4. Kwesta z 6-09-2015 r.
- 2.010,00 zł
Razem wpływy
- 7.695,00 zł
Stan konta na 15-09-2015 r.
- 13.003,95 zł
wydano na remont
- 590.000,00 zł
koszty Stowarzyszenia od 2008 r.
8.300,00 zł
Razem zebrano od 2008 r.
- 611.303,95 zł

Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na stronie internetowej www.tychowo.pl
i www.bip.tychowo.pl
Burmistrz Tychowa

OGŁOSZENIE

Biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom osób
starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu miasta
Tychowo, proponuje nową, bezpłatną usługę, polegającą
na dostarczeniu książek do domu. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
biblioteka.tychowo@vp.pl
tel. (94) 314 68 92, (94) 314 68 91.
Informujemy również, że od niedawna posiadamy
stronę facebook. Zapraszamy!!!

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Stowarzyszenia - mgr inż. Br onisław Gajewski

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Tychowo Halina Rożek
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