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27 stycznia 2016 r. złożyliśmy do Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Społecznych                    
w Szczecinie wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: 
„Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę 
pomieszczeń do gminnego przedszkola w Tychowie na 
potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 3 lat”. 
Zbiorczy wniosek z województwa został  złożony                     
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o dotację 
z Resortowego Programu pn. Rozwój instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 
KOSZTY UJĘTE WE WNIOSKU:
Szacunkowa kwota inwestycji:
- koszty inwestycyjne: 664.925,37 zł
-  koszty dokumentacji  projektowej  oraz nadzoru 
inwestorskiego: 65.201,86 zł
- wyposażenie: 56.437,50 zł
- zatrudnienie (1 m-c – grudzień 2016) – 10.000,00 zł 
Łącznie koszt inwestycji: 796.565,00 zł  
Dofinasowanie łącznie -  372.245,00 zł
W ramach projektu planujemy rozbudowę budynku 
Przedszkola w Tychowie poprzez dobudowę nowego segmentu 
dla 20 małych dzieci do 3 lat o zakresie funkcjonalnym 
segmentu:   

2 1. Minimalnej powierzchni zabudowy =   270,25 m ,
22. Minimalnej powierzchni użytkowej = 215 m ,

16 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie odbyło się spotkanie z okazji 
przypadającego w dniu 11 marca Ogólnopolskiego Dnia 
Sołtysa. 

Na zaproszenie Burmistrza Tychowa Roberta Falany w 
uroczystości uczestniczyli Sołtysi z gminy Tychowo wraz z 
Radami Sołeckimi, jak również: Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Kotlęga, Przewodniczący 
Rady Powiatu Henryk Budzyła, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski, Starosta Białogardzki 
Tomasz Hynda, Burmistrz Miasta Białogard Krzysztof 
Bagiński, Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński, Zastępca 
Burmistrza Białogardu Małgorzata Stachowiak, Zastępca 
Wójta Gminy Białogard Alicja Kubiś, Zastępca Burmistrza 
Tychowa Jacek Rudziński, Sekretarz Gminy Tychowo 
Krystyna Dobrzańska, radni Rady Powiatu Białogardzkiego, 
radni Rady Miejskiej w Tychowie, dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych. 

Burmistrz Tychowa powitał wszystkich Sołtysów oraz 
przybyłych gości.  W podziękowaniu za dotychczasową pracę 
i osiągnięcia wręczył Sołtysom statuetki, zaś członkom Rad 
Sołeckich pamiątkowe podziękowania. Przedstawiono 
również prezentację o sołectwach gminy Tychowo, którą 

przygotowała Pani Izabela Wesołowska. W trakcie spotkania 
wiele uwagi poświęcono roli Sołtysa w życiu lokalnej 
społeczności oraz jego udziału w realizacji zadań 
powierzonych samorządom gminnym. 

W części artystycznej uroczystości wystąpiły dzieci ze 
świetlic wiejskich gminy Tychowo prezentując przedstawienia, 
które  zajęły zwycięskie  miejsca w I  Teatralnych 
Konfrontacjach Świetlic Gminy Tychowo w 2016 r. 
I miejsce – świetlica Pobądź – spektakl pt.: „Paluszek”, 
II miejsce – świetlica Sadkowo – spektakl pt.: „Czerwony 
kapturek”,
III miejsce – świetlica Borzysław – spektakl pt.: „Nie ma tego 
złego”.
Na scenie zaprezentowały się również grupy taneczne „Hałas” 
i  „Mirage” wraz z choreografem Panem Kacprem 
Wojcieszkiem i jego przyjaciółmi. Na scenie zobaczyć można 
było również twórczość gminnych zespołów ludowych: 
„Dobrowianki” i „Radość”.
Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miasta  oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Tychowie. 

tekst: Renata Bosak-Szewczyk
zdjęcia: Izabela Wesołowska

33. Kubaturze = 1.216,15m      
Głównym założeniem przedsięwzięcia 
jes t  umożl iwien ie  rodz icom  i 
opiekunom dzieci podjęcie aktywności 
zawodowej poprzez utworzenie do 
końca 2016 r. 20 miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 na terenie Gminy 
Tychowo. W nowych pomieszczeniach znajdą się: sala 
edukacyjna, sala zabaw, szatnia, wózkowania, zaplecze 
kuchenne, pomieszczenie na środki czystości, oraz łazienka 
dla dzieci oraz WC dla personelu.

2Łącznie powstanie obiekt o powierzchni 270,25 m . 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby 
zapewnić opiekę również dla dzieci niepełnosprawnych. 
Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w terminie do 
31.12.2016 r.      
W dniu 26 lutego 2016 r. na stronie Ministerstwa 
zamieszczono wyniki konkursu. Minister Rodziny, Pracy                    
i Polityki Społecznej w związku z dużym zainteresowaniem 
konkursem proporcjonalnie zmniejszyła dla wszystkich gmin 
zgłaszających oferty kwoty dotacji w stosunku do 
zapotrzebowania. Gmina Tychowo znalazła się na liście 
rankingowej. Dofinansowanie zadania po rozstrzygnięciu 
konkursu wynosi 372.245 zł.
Magdalena Broda

PROGRAM MALUCH 2016 – ŻŁOBEK W TYCHOWIE

10 kwietnia b.r. minie 6 lat od katastrofy lotniczej, 
do której doszło w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród 

nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy 

Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, 
duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji 

kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, 
stanowiące delegację polską na uroczystości związane z 

obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga 
samolotu.

Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa 
w historii polskiego lotnictwa i największa pod względem 

liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich 
Sił Powietrznych. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób 

obecnych na pokładzie. Tego dnia Urząd i placówki 
organizacyjne będą oflagowane

Cześć Ich pamięci!

6 ROCZNICA KATASTROFY
LOTNICZEJ W SMOLEŃSKU
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Sukces RADOŚCI !
6 lutego 2016 r. Zespół Ludowy RADOŚĆ z Tychowa 

otrzymał WYRÓŻNIENIE podczas udziału w II 
Koszalińskich Prezentacjach Kolędniczych „Wznieśmy 

Głosy pod Niebiosy”, które odbyły się w Centrum 
Kultury 105 w Koszalinie. Muzykalność Zespołu po raz 

kolejny została doceniona!
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

 Izabela Wesołowska 

6 marca 2016 r.  na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tychowie wystąpił Bałtycki Teatr Dramatyczny w spektaklu 
pt. „Wieczór Kawalerski”, scenariusz – Robin Hawdon, 
reżyseria – Zdzisław Derebecki, przekład – Elżbieta Woźniak. 
W spektaklu wystąpil i :  Daria Brudnias,  Żanetta 
Gruszczyńska – Ogonowska, Beata Niedziela, Ilona 
Zaremba, Małgorzata Wiercioch, Piotr Krótki, Artur 
Paczesny, Wojciech Rogowski. 
Spektakl teatralny opowiadał o wydarzeniach, gdzie przyszły 
pan młody po swym wieczorze kawalerskim budzi się w łóżku 
u boku obcej dziewczyny. W ten sposób zaczęło się wiele 
dowcipnych pomyłek i zaskakujące zakończenie. Intrygująca 
w dobrym stylu opowieść pobudziła publiczność 
do śmiechu i owacji na stojąco. Była niebanalnym 
widowiskiem tamtego dnia. 
W finale pracownicy GOK w Tychowie kwiatami 
podziękowali aktorom za występ, a Burmistrz Tychowa 
Robert Falana wraz z Zastępcą Jackiem Rudzińskim wręczyli 
wszystkim Paniom po tulipanie z okazji zbliżającego się 
wówczas  „Dnia Kobiet”. 
Artykuł i zdjęcie:  Izabela Wesołowska 

 
11 marca 2016 r. w galerii Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
malarstwa i rysunku autorstwa  Władysławy Ziętary 
i Wiktora Rakoczego pt. „Spacerkiem po świetlicach 
wiejskich”. Wystawa rozpoczęła się wykonaniem 
p r z e z  P a n a  W i k t o r a  R a k o c z e g o  o r a z  j e g o 
podopiecznych z zajęć poezji śpiewanej utworów 
wokalno – muzycznych. Artystka natomiast 
przywitała gości opowiadając o swym malarstwie i 
rysunku. Dyrektor GOK Pani Lucyna Michalak 
również przywitała serdecznie zaproszonych gości 
oraz wręczyła kwiaty Pani Władysławie i Panu 
Wiktorowi, dziękując za włożony trud. Zaprosiła 
także  do obejrzenia  wystawy i  skromnego 
poczęstunku
Artykuł i zdjęcie: Izabela Wesołowska

W marcu odbyły się spotkania  w świetlicach wiejskich z okazji 
Dnia Kobiet. Panie, które przybyły na spotkania wysłuchały 
piosenek i wierszy przygotowanych przez dzieci  uczęszczające 
na zajęcia w świetlicach.  W Borzysławiu, Sadkowie, Pobadzu                
i Słoninie zaprezentowano przedstawienia, które były 
przygotowane na I Konfrontacje Teatralne  Świetlic Gminy 
Tychowo. Mamy były dumne ze swoich pociech, które tak 
odważnie recytowały długie fragmenty bajek. Dzieci 
występowały w pięknych strojach, które przygotowały Panie 
Świetliczanki . W świetlicy w Tychowie przygotowano piękne 
przedstawienie muzyczne. Był śpiew i tańce. 
We wszystkich uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz 
Tychowa – Robert Falana, Zastępca Burmistrza- Jacek 
Rudziński,  Dyrektor GOK – Lucyna Michalak oraz Panie                   
i Panowie Sołtysi.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pomagali przy organizacji 
tych uroczystości. Lucyna Michalak.

26 lutego 2016 r. zawitał do Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie 
jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce -  Kabaret Skeczów 
Męczących. Charakterystyczne postaci, w które wcielają się aktorzy 
potrafią rozbawić publiczność do łez. Tak, też było w GOK w 
Tychowie podczas występu kabaretu. Licznie zebrana publiczność 
miała okazję obejrzeć m.in. komiczne skecze pt. „Chrzciny”, 
„Śruba” czy „Psychiatryk”. Zabawne, nietuzinkowe, pełne luzu 
teksy KSM na długo po wydarzeniu nie pozwolą o nich zapomnieć. 
Wspaniały występ, wiele pozytywnych wrażeń i emocji ! 
Artykuł i zdjęcie:  Izabela Wesołowska 

12 marca 2016 r. z inicjatywy członków Klubu 
Podróżnika działającego przy naszym Ośrodku, 

zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni 
na musical pt. Ghost. Wyprawę uważamy za udaną. 

Fotorelację zawdzięczamy Panu Zygmuntowi 
Wziątkowi. Dziękujemy:)

Lucyna Michalak Fot. Zygmunt Wziątek

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie zaprasza 
do galerii na wystawę fotografii autorstwa 

Wojciecha Galińskiego, którą można oglądać 
od 1 - 28 kwietnia 2016 r. 
(od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 - 15:00).  

ZAPRASZAMY !

Gmina Tychowo staraniem własnym powiększyła o 
22.924 m  powierzchnię istniejącego cmentarza 

komunalnego w Tychowie o teren doń przyległy. Aby 
rozwiać Państwa obawy informujemy, iż teren 
przeznaczony na kolejne miejsca grzebalne od zawsze 
był faktycznym terenem cmentarza - jednak do tej pory 
użytkowany był w części, jako parking dla samochodów, 
wykorzystywany z reguły raz w roku- 1 listopada. 
Docelowo na rozbudowę powierzchni cmentarza 
przeznaczona jest działka położona na gruntach 
zlokalizowanych za drogą dojazdową do cmentarza od 
strony ulicy Ogrodowej. Jednak mimo posiadania gruntu 
droga do tego, aby teren mógł służyć do celów 
grzebalnych jest długa i procedury do uznania terenu za 
właściwy trwają stosunkowo długo.
Z uwagi na fakt, iż możliwości pochówkowe na terenie 
istniejącego cmentarza są już znacznie ograniczone, 
gmina mogłaby znaleźć się w sytuacji trudnej do 
rozwiązania - mogłoby zabraknąć miejsc grzebalnych - z 
tego względu podjęto decyzję o rozbudowie cmentarza w 
jego dotychczasowych granicach, zgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem tej części cmentarza.
21 marca br. zakończono grodzenie terenu.
Ze wstępnych obliczeń wynika, iż na tej powierzchni 
można będzie umiejscowić do 340 miejsc grzebalnych - 
tyle miejsc powinno zabezpieczać potrzeby gminy w tym 
zakresie na okres 4 do 5 lat.
Korzystając z okazji informujemy, że w ubiegłym roku 
wykonano 3 odkrywki na tym terenie w celu 
sprawdzenia czy nie pojawi się tam woda gruntowa 
ponieważ takie informacje przekazywali niektórzy 
mieszkańcy. Wykonane odkrywki przez kilka miesięcy 
pozostawały suche.

Zarządca Cmentarza Komunalnego (Gminny Ośrodek Sportu 
i Gospodarki Komunalnej w Tychowie)

Dzień Kobiet w świetlicach wiejskich

Wystawa malarstwa i rysunku Władysławy Ziętary i Wiktora Rakoczego

Bałtycki Teatr 
Dramatyczny w Tychowie

Kabaret Skeczów Męczących w Tychowie

WIĘKSZY CMENTARZ

Klub Podróżnika
w Gdyni
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Burmistrz Tychowa
Robert Falana

31 marca 2016 r. w trybie wyborczym, odbyła się przed Sądem Okręgowym                
w Koszalinie rozprawa z wniosku Burmistrza Tychowa przeciwko oponentowi 
politycznemu Rafałowi Kołotiuk. R. Kołotiuk pisał na forum Internetu na 
temat nagannego zachowania się burmistrza w czasie kampanii referendalnej 
oraz wygłaszał na jego temat nieprawdziwe informacje w prasie lokalnej. 
Publikuję zatem główną część uzasadnia Sądu (całość dostępna do wglądu)                 
i zadaję retoryczne pytanie. Czy faktycznie przegrałem to stracie? Sąd 
oddalił co prawda mój wniosek albowiem uznał, iż nie podlega on ochronie w 
trybie wyborczym, ale treść uzasadnienia postanowienia jest już dla mnie 
bardzo korzystna! 
Szanowny czytelniku przeczytaj orzeczenie sądu i odpowiedz sobie na to 
pytanie sam. Zwróć szczególną uwagę na te akapity uzasadnienia, w których 
sąd ocenił dowody przedstawione przez  Rafała Kołotiuk, albowiem są one dla 
Ciebie, jako mieszkańca gminy, bardzo ważne.

W oparciu o zeznania świadków Karoliny K., Katarzyny M., Rajmunda W.,  
Dariusza Ś., i Wojciecha S., Sąd ustalił, że żaden z tych świadków nie widział 
momentu usuwania banerów referendalnych, a jedynie Katarzyna M. 
przypuszczała, że sprawcami tego przestępstwa mogą być pan C. i K. którzy      

Osiedle w Dobrowie - praca planowo posuwa się do przodu! 
Po zakończeniu chodników przystępujemy do odtworzenia 

nawierzchni osiedlowych dróg i parkingów.

Wiosna inwestycjami się zaczyna!

Burmistrz odpowiada
w tamtym czasie byli na miejscu zdarzenia.  Z kolei z zeznań świadków pani 
Karoliny K., Rajmunda W., Dariusza Ś. i Wojciecha S. wynika, że uchwałą 
Rady Miejskiej w Tychowie zlikwidowano Straż Miejską i wykonanie tej 
uchwały powierzono Burmistrzowi Tychowa, z kolei utrata pracy przez 
Dariusza Ś. była spowodowana likwidacją stanowiska Komendanta 
Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej, zaś Rajmund W. rozwiązał stosunek 
pracy za porozumieniem stron.
Żaden z dowodów zebranych przez sąd nie wskazuje wprost, że przyczyną 
ruchów kadrowych, wymiany osób na stanowiskach w Urzędzie Miejskim                 
i podległych wnioskodawcy jednostkach był dokonany pod kątem 
politycznym a nie merytorycznym.

Uważam i mam nadzieje, że nie będę w tym odosobniony, iż warto było w celu 
uzyskania takiej oceny zarzutów stawianych mi publicznie wdać się w ten 
spór sądowy, ba nawet go nie wygrać, aby prawda ustalona przez Sąd ujrzała 
światło dzienne.  
Mieszkańcy gminy mają teraz możność zapoznać się z tym, że serwowane są 
im drobne kłamstewka i przeinaczenia, aby tym sposobem zniszczyć mój 
pozytywny wizerunek obecnego włodarza miasta. 

Zgodnie z planem 
ruszyła inwestycja 
w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w 

Tychowie. 
Rozpoczęły się 

właśnie 

wiercenia 27 
studni, każda o 
głębokości 200 

metrów. Będą one 
częścią instalacji 
zasilającej pompy 

ciepła.

Oto pierwsze plany naszego żłobka oraz garstka podstawowych informacji o tej 
inwestycji:

Budowa żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę pomieszczeń do 
Gminnego Przedszkola w Tychowie na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku 

do 3 lat:
Planowane wydatki ogółem: 796.565,00 zł, w tym:

- środki własne Gminy 424.320,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa 372.245,00 zł.

Ten niewielki odcinek drogi w Wicewie prowadzący do bloków 
mieszkalnych wreszcie doczekał się remontu. Odtworzona zostanie nawierzchnia 

jezdni oraz chodnik. Prace ruszają niebawem.
W sezonie 2016/2017 planowane są także remonty w innych częściach Gminy 

Tychowo. Prace wykonywane będą przez GOSiGK w Tychowie.

WKRÓTCE
BĘDZIE
ŻŁOBEK
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4 marca 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie odbyły się „I 
Konfrontacje Teatralne Świetlic Gminy Tychowo”. 
W przeglądzie wzięły udział dzieci ze świetlicy w 
Słoninie, dzieci ze świetlicy w Tychowie, dzieci ze 
świetlicy w Borzysławiu, dzieci ze świetlicy w 
Sadkowie i  dzieci ze świetlicy w Pobądzu. Kolejno 
zaprezentowały się dzieci  ze świetlicy : w Słoninie w 
spektaklu pt. „O kurce i koguciku”, spektakl 
przygotowała pani Katarzyna Sikorska opiekunka 
świetlicy; w Tychowie spektakl pt. „Ptasie ploty” 
autorstwa Jana Brzechwy, przygotowała pani Iwona 
Oryl, opiekunka  świetlicy; w Borzysławiu w  
spektaklu pt. „Nie ma tego złego” autorstwa Zofii 
Wójcik, przygotowała pani Marta Krawczyk; w 
Sadkowie w spektaklu pt. „Czerwony Kapturek” 
autorstwa Elżbiety Piłat, spektakl przygotowała pani 
Jagoda Jasionowska opiekunka  świetlicy; w 
Pobądzu w spektaklu pt. „Paluszek” autorstwa 
Charlesa Perrault, przygotowała pani Marta 
Tomczyk.  Publiczność gromkimi brawami 
podziękowała za wspaniałe przedstawienia, które 
opiewały w przeróżne, barwne kostiumy i mnogość 
rekwizytów. Charyzma, gra aktorska oraz komiczne 
sceny w wykonaniu dzieci sprawiły, że publiczność 
śmiała się i poddawała pozytywnym emocjom. Na 

15.03.2016 r. po dokonaniu przeglądu i oceny prac plastycznych nadesłanych na konkurs organizowany w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie, postanowiono przyznać nagrody w konkursie pt. „Wielkanocna 
Pisanka” w następujących kategoriach:
Przedszkole 
I.  Maja Wojtyłko-  świetlica Borzysław
II. Michał  Misiak- świetlica Sadkowo 
III. Krystian Hejzner-  świetlica Warnino
Wyr.: Zofia Woźniak- świetlica Warnino
Uczniowie klas I-III
I.   Amela Jankowska- świetlica Smęcino
II.  Wiktoria Mazurkiewicz- świetlica Kowalki
III. Zuzanna Szablińska- świetlica Dobrowo 
Wyr.: Jakub Strzałkowski-  świetlica Słonino
Alicja Ślusarczyk- świetlica Dobrowo
Uczniowie IV-VI
I.  Maciej Orliński – świetlica Dobrowo
II. Karol Cacko- świetlica  Borzysław
III. Agata Dorosińska- świetlica Sadkowo
Wyr.: Maciej Wojtów-świetlica Borzysław
Uczniowie Gimnazjum
I.  Mariusz Malicki- świetlica Słonino
II. Patrycja Szyszka-świetlica Słonino
III. Martyna Rakowska-świetlica Kikowo
w konkursie pt. „Wiosna! Ach to Ty!” 
w następujących kategoriach:
Przedszkole 
I.Michał Misiak- świetlica Sadkowo
II.Maja Wojtyłko-świetlica Borzysław
III.Wiktoria Szotowicz- świetlica Sadkowo
Wyr.: Wiktoria Zaleska-  świetlica Kikowo
Uczniowie klas I-III
I. Alicja Ślusarczyk- świetlica Dobrowo
II. Krystian Pietrzak- świetlica Słonino
III. Julia Sikorska- świetlica Słonino 
Wyr. Justyna Wąsacz- świetlica Dobrowo
Uczniowie IV-VI
I. Maciej Orliński- świetlica Dobrowo
II.  Jan Strzałkowski- świetlica Słonino
III. Magda Bąk- świetlica Słonino
Wyr. Maciej Wojtów- świetlica Borzysław
Uczniowie Gimnazjum
Wyr.: Tomasz Mazur- świetlica Smęcino
Gratulujemy wszystkim laureatom!

Artykuł i zdjęcia: Izabela Wesołowska

I Konfrontacje Teatralne Świetlic Gminy Tychowo 2016 już za nami!

koniec na deskach GOK-u gościnnie zaprezentował 
się Teatr „Na kółkach” z NOREW z Karlina w 
spektaklu pt. „To nie jest ptak” w reżyserii Marzeny 
Wysmyk. Był to nie lada wzruszający występ, za 
który szczególnie podziękowała Dyrektor GOK Pani 
Lucyna Michalak. Podczas Konfrontacji mieliśmy 
okazję gościć także Panią Renatę Pacholczyk z Radia 
Koszalin, która prowadziła rozmowy z uczestnikami 
przeglądu.
Po obejrzeniu spektakli teatralnych Jury w składzie: 
Lucyna Michalak – przewodnicząca, Jerzy 
Boczkowski, Zygmunt Wziątek, Beata Bekisz, 
Karolina Szyderska uwzględniając  wszelkie kryteria 
oceny zdecydowało o przyznaniu nagrody                   
i wyróżnienia za najlepszą kreację aktorską 
Aleksandrowi Podstawce, Klaudiuszowi Rakoczemu 
oraz Dawidowi Łuczyńcowi. Nagrodę i dyplom za 
najlepszy spektakl teatralny otrzymała świetlica                 
w Pobądzu – I miejsce, świetlica w Sadkowie –             
II miejsce, świetlica w Borzysławiu – III miejsce. 
Wszystkie uczestniczące świetlice otrzymały 
r ó w n i e ż  d y p l o m y  i  n a g r o d y  z a  u d z i a ł                           
w Konfrontacjach. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Artykuł i zdjęcie:  Izabela Wesołowska 

Wyniki konkursów „Wielkanocna Pisanka” i „Wiosna! Ach to Ty!”

Gminne Przedszkole „Dębowa Chatka” w Tychowie ogłosiło konkurs 
wielkanocny, w którym każde dziecko wraz z rodziną mogło wspólnie spędzić 
trochę czasu, zaprezentować swoje umiejętności manualne oraz pobudzić 
wyobraźnię. Do tegorocznego konkursu mali artyści przygotowali się bardzo 
starannie. Z każdym rokiem poziom prac rośnie, a ich piękno zachwyca. 
Komisja konkursowa w składzie: Anna Bujanowska, Małgorzata Tarwacka, 
Małgorzata Szumska miała nie lada problem w wytypowaniu najlepszych i 
najpiękniejszych prac.  
Przyznano: I miejsce - Michał Misiak, II miejsce- Jakub Babiński, III miejsce- 
Kacper Tabaka.  Przyznano również wyróżnienia dla: Marcela Maziarskiego, 
Poli Lipińskiej, Patryka Kłosowskiego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w 
przyszłym roku.  
Red. mgr Małgorzata Łopińska-Kubiczek 
mgr Katarzyna Korolak

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszym przedszkolu chętni 
rodzice czytają bajki dla dzieci.
 Jak widać na zdjęciach, Wasze dzieci są bardzo zadowolone z takiej formy 
kontaktów z dorosłymi. Czytanie przez bliskie osoby sprawia im wiele radości. 
W grupie Muchomorków gościł tata Olka, który oprócz czytania zagrał nam na 
gitarze i zaśpiewał wspólnie z dziećmi piosenkę oraz mama Kamilki. 
Natomiast w grupie Zajączków bajki czytali rodzice Antosia  Mai i Martynki. 
Mama Antosia uatrakcyjniła czytanie różnymi akcesoriami, spośród których 
dzieci miały dopasować te, które były związane z treścią czytanej bajki.   
Zachęcamy chętnych rodziców do udziału w naszej akcji. Dzieciom wystarcza 
świadomość, że to „mój rodzic” przyszedł do nas i czyta (to powód do dumy i 
radości), a czas spędzony z dzieckiem jest bezcenny. Bardzo serdecznie 
dziękujemy przybyłym rodzicom. 
Red. mgr Małgorzata Łopińska-Kubiczek 
mgr Katarzyna Korolak

Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

KONKURS WIELKANOCNY W PRZEDSZKOLU

„Cała Polska czyta dzieciom” 
w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka”
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Nasze przedszkole organizuje w tym  roku 
szkolnym  kolorowe dni. Był kolor pomarańczowy 
związany z jesienią a  kolejnym punktem „ 
K O L O R O W E G O  T E R M I N A R Z A ”  b y ł o 
zorganizowanie białego dnia charakterystycznego 
dla panującej jeszcze pory roku.
23 lutego obchodziliśmy DZIEŃ KOLORU 
BIAŁEGO. Choć tego dnia  za oknem pogoda była 
mało zimowa, to w przedszkolu zrobiło się biało. 
Dominującym kolorem  stroju wszystkich 
przedszkolaków była w tym dniu biel. Dzieci 
aktywnie uczestnicząc w zaplanowanych 
działaniach świetnie bawiły się w białe zabawy 
realizując tzw. zimowe szaleństwa.
Na początku odszukiwały w swoim otoczeniu 
wszystkich przedmiotów w kolorze białym , 
rozwiązywały zimowe zagadki.  Poza tym 
wysłuchały opowiadania pt. „ZIMOWE ZABAWY 
MISIA KULECZKI,”, które próbowały później 
z i l u s t r o w a ć .  P r z y  m u z y c e  V i v a l d i e g o 
improwizowały zimowy taniec. Wiele radości 
dostarczyła dzieciom bitwa na śnieżki, które 
zrobiły własnoręcznie z kartek papieru  oraz 
konkurencje olimpijskie. Dużą frajdą okazał się 
także wspólnie wykonany taniec do piosenki 
Z i m a ,  z i m a  o r a z  z a b a w a  r u c h o w a  z 
wykorzystaniem chusty animacyjnej. Ponadto 
przedszkolaki wykonywały liczne ćwiczenia 
logopedyczne z użyciem papierowych gwiazdek 
oraz skrawków białej bibuły i waty. 
Uwieńczeniem BIAŁEGO DNIA było wykonanie  
śniegowych gwiazdek przy użyciu cukru i kleju, a 
także kolorowanki związane z zimową tematyką. 
Oczywiście, jak zawsze, zgodnie z barwą 
świętowanego dnia, całe przedszkolne menu 
składało się z produktów białych, bielszych i 
najbielszych...
Adriana Kisiel, Karolina Wardak,

 
Z życia ZS Dobrowo

17 lutego został uznany za „Dzień Kota”, dlatego 
też w tym dniu dzieci z grupy 3 – 4 latków 
uczestniczyły w zajęciach, których tematem 
przewodnim były koty.
Celem obchodów  tego dnia było podkreślenie 
znaczenia kotów w życiu człowieka oraz 
zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych                        
i bezdomnych zwierząt.
Przedszkolaki dowiedziały się jakie zwierzęta 
należą do rodziny kotów, poznały kocie obyczaje 
oraz sposób pielęgnacji i opieki jakiej wymagają.
Dzieci bawiły się między innymi przy kociej 
muzyce, pogłębiały umiejętności matematyczne, 
oraz plastyczne.
Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał 
kocią odznakę i od tej pory dzieci stały się 
opiekunami kotów i znawcami kociego tematu.
Na zakończenie obchodów „Dnia Kota”  
zorganizowaliśmy w szkole zbiórką karmy dla 
kotów ze schroniska w Koszalinie.
Pomysł obchodzenia  „Dnia Kota”  na stałe 
wpisze się  do kalendarza imprez w naszym 
przedszkolu.
Adriana Kisiel

SPOTKANIE Z  PSEM  
W GRUPIE  
„0” i 3 - 4 LATKÓW
Zabawa z psem w przedszkolu jest nie tylko miłą 
formą spędzenia czasu, ale także okazją do 
profilaktyki pogryzień, poszerzania wiedzy                      
o świecie zwierząt. Ponadto rozwijają empatię                         
i  poczucie  odpowiedzialności .  Są także 
relaksujące, nic bowiem nie działa lepiej niż 
rytmiczne głaskanie psa i słuchanie jego 
oddechu…  
10 marca  w przedszkolu   odbyły się zajęcia             
z psem, prowadzone przez panią Joannę Piecuch. 
Dzieci dowiedziały się, co wolno, a co jest 
zabronione w kontaktach ze zwierzętami, jak 
bezpiecznie się z nimi bawić, jak  należy je  
pielęgnować i po nich posprzątać. 
W trakcie trwających zajęć, dzieci - poprzez 
zabawę z psem również rozwijały m.in. motorykę, 
czyli ogólną   Pies sprawność  ruchową.
motywował i zachęcał dzieci do różnorodnych 
działań, wszelkiej edukacji, aktywności Dzieci . 
ciekawie i wesoło spędziły czas i  z  nadzieją 
czekają na kolejne spotkanie z pupilem.
Pragniemy  podziękować Pani  Joannie Piecuch, 
która  z wielkim zaangażowaniem i oddaniem 
poprowadziła zajęcia. Dzięki jej postawie                
i  cudownej 
suczce Ali 
dzieci mogą 
rozwijać się 
z n a c z n i e 
s z y b c i e j 
odczuwając 
p r z y  t y m 
szczęśl iwe 
dzieciństwo
.

Adriana 
Kisiel, 
Karolina 
Wardak

Kolejny już raz planetowe jury – z Tomaszem Rożkiem na czele –  
stanęło przed bardzo trudnym wyborem. Kto by pomyślał, że zajęcia 
o prądzie mogą być przeprowadzone na tyle interesujących 
sposobów! Wszyscy wykazali się wielką kreatywnością, otwartością, 
odwagą i humorem. Udowodnili, że nauka o prądzie może być 
fascynująca, sprawiać mnóstwo radości i przyjemności!
Podczas prowadzenia zajęć konkursowych uczniowie dowiedzieli 
się m.in. czym jest prąd i skąd się bierze, jaką rolę pełni w naszym 
życiu, jakie są podstawowe źródła energii elektrycznej oraz jak 
racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niej korzystać. Poznali 
także zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych 
o r a z  p r a w i d ł o w e g o  z a c h o w a n i a  w  p o b l i ż u  o b i e k t ó w 
energetycznych.
Niniejszym uroczyście ogłaszamy, że uczniowie z klasy I                             
a z wychowawcą Dorotą Galińską ze Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Tychowie zwyciężyli- są laureatami 
tegorocznej edycji. Wygrali dla Szkoły 2-dniową wizytę  
mobilnego centrum nauki „Planety Energii”. W konkursie wzięła 
udział również klasa III a z wychowawcą Anną Władyczyńską, 
trzecioklasiści zdobyli wyróżnienie. 
W miasteczku na gości będzie czekał m.in. kosmiczny Energobus, 
fascynujące eksperymenty i doświadczenia, film 3D oraz 
multimedialne zabawy i quizy z nagrodami. Gratulujemy                           
i z niecierpliwością czekamy na mobilne miasteczko!!!
Dorota Galińska

 
 

Z życia SP Tychowo

26.02.2016r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie odbył 
się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Uczniowie SP Tychowo wykazali 
się ogromną wiedzą! 
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Michalina 
Urbaniak, II miejsce Julia Żerdzińska, III miejsce Kacper Roszak
Gratulujemy serdecznie !!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie 
Katarzyna Kalbarczyk
Zdjęcia: Wojciech Galiński

DZIEŃ BIAŁY W PRZEDSZKOLU
„DZIEŃ KOTA” 

Znamy zwycięzców VI edycji "Planety Energii"

„DZIEŃ DINOZAURA”  
Luty jak każdy miesiąc w przedszkolu jest pełen 
niespodzianek, a także okazji  do zdobywania wiedzy 
o świecie. 
26  lutego  obchodzi l i śmy święto  znanych 
prehistorycznych stworzeń. Tego dnia dzieci 
przynios ły  do  przedszkola  m. in  ko lekc ję 
dinozaurów, albumy, zdjęcia  tych wymarłych 
zwierząt. Dzieci wykazały się skupieniem i 
zainteresowaniem podczas prezentowania im 
wiadomości o dinozaurach. Były  gry, zabawy, 
zadania,  i oczywiście wykonanie z masy solnej 
„DINO -  SKAMIELIN”. 
Wspaniałą przygodą okazały się zabawy  muzyczne 
przy dźwiękach z prehistorycznego lasu. Jednak 
największych przeżyć i emocji dzieciom dostarczyło  
sprawdzenie się w roli  paleontologa i odszukiwanie 
gadów ukrytych w piasku. Dzieci ciekawie spędziły 
czas  i poprzez zabawę zapamiętały ten szczególny 
dzień – DZIEŃ DINOZAURA
Adriana Kisiel
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 Z życia GIMNAZJUM

Od trzech lat, 1 marca obchodzony jest Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gimnazjum im. 
Jana Pawła II nie było w tym roku wyjątkiem. Klasa II a 
wraz z wychowawczynią panią Iryną Kuzyan 
przygotowała z tej okazji przepiękną akademię, 
upamiętniającą ludzi, którzy oddali swoje życie za 
wolność i niepodległość i o których przez wiele lat nie 
było nawet wzmianki w żadnym podręczniku z historii.                                                                                             
Historia siedemnastoletniej Danuty Siedzikówny, 
ps.Inka, którą zamordowano w 1946 roku, poruszyła 

2 3 . 0 2 . 2 0 1 6  r o k u  G i m n a z j u m                         
w Sianowie było organizatorem 
finałów regionu koszalińskiego 
Gimnazjady w tenisie stołowym. 
Bardzo dobry występ zanotowały 
gimnazjalistki z Tychowa. Małgorzata 
B e k i s z  i  A n n a  B o c z k o w s k a                         
w rywalizacji sześciu szkół uplasowały 
się na drugim miejscu zdobywając 
srebrne medale i awansując do finału 
wojewódzkiego. Nasze uczennice 
a w a n s  w y w a l c z y ł y  p o k o n u j ą c                      
w meczach grupowych Gimnazjum               
w Sianowie i  Gimnazjum nr  6                  
z Koszalina. Półfinałowe zwycięstwo    
z Gimnazjum w Bornym Sulinowie 
otworzyło drogę do finału imprezy.                 
W pojedynku o pierwsze miejsce 
nieznacznie lepsze okazały się 
uczennice Gimnazjum w Postominie. 
Gratulujemy dziewczynom i życzymy 
d o b r e g o  w y s t ę p u  w  f i n a l e 
wojewódzkim. 
Autor artykułu i zdjęcia: 
Przemysław Frańczak

GIMNZAJALISTKI Z MEDALAMI
PAMIĘTAĆ-TO NASZ OBOWIĄZEK!

24 lutego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie 
gościło reprezentacje szkół gimnazjalnych z 
powiatu białogardzkiego podczas turnieju w piłce 
siatkowej chłopców rozgrywanego w ramach 
Gimnazjady 2015-2016. Do turnieju przystąpiło 
pięć zespołów, które rywalizowały systemem 
„każdy z każdym” o miano najlepszej szkolnej 
drużyny w powiecie białogardzkim. Po raz kolejny 
(10 raz z rzędu) najlepszym zespołem okazała się 
reprezentacja naszej szkoły prowadzona przez 
A r k a d i u s z a  J a b ł o ń s k i e g o ,  k t ó r a  b a r d z o 
zdecydowanie (bez straty seta) zwyciężyła w 
turnieju i zagwarantowała sobie miejsce w finale 
regionu koszalińskiego. 

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU
                                                        il. spotkań    pkt    sety
1 m-ce – Gim. Tychowo                 4           8      8-0
2 m-ce – Gim. Karlino               4           7    6-2 
3 m-ce– Gim. Dobrowo               4      6    4-4 
4 m-ce – Gim. nr 1 Białogard        4      5    2-7
5 m-ce – MOW Podborsko        4      4    1-8   
Po zwycięstwie w mistrzostwach powiatu 
białogardzkiego zespół naszych siatkarzy 
reprezentował powiat w mistrzostwach regionu 
koszalińskiego. Turniej odbył się na hali sportowej 
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie. Nasi chłopcy 
ponownie zaprezentowali wysoką formę zajmując w 
tych zawodach drugą pozycję  uzyskując 
jednocześnie awans do półfinału Wojewódzkiej 
Gimnazjady 2015-2016.  
W rozgrywkach grupowych nasz zespół pokonał 
Gimnazjum w Darłowie 2:0 (25-11, 25-14) i 
Gimnazjum nr 6 w Koszalinie 2:1 (22-25, 25-16, 15-
11). W półfinale po zaciętym boju zwyciężył z 
Gimnazjum w Mścicach 2:1  (25-19, 23-25, 15-11). 
W finale chłopcy z naszej szkoły ponownie spotkali 
się z reprezentacją Gimnazjum nr 6 w Koszalinie. 
Tym razem nieznacznie ulegli gospodarzom 0:2 (23-
25, 23-25) i ostatecznie zostali wicemistrzami                         
w regionie koszalińskim (powiaty: Koszalin, 
Szczecinek, Świdwin, Białogard, Sławno, miasto – 
Koszalin).
Awans do turnieju półfinałowego uzyskały 
reprezentacje Gimnazjum nr 6 w Koszalinie i 
Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Tychowie. 
Skład reprezentacji Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Tychowie:                                                      
Łukasz Pniewski, Adrian Czuchrak, Mateusz 
Zając, Dawid Galasiński, Eliasz Jaciuk, Szymon 
Brysik, Partyk Mesjasz, Patryk Pawelski, Karol 
Rękas, Paweł Kubala, trener zespołu – Arkadiusz 
Jabłoński

Autor artykułu i zdjęcia: Arkadiusz Jabłoński

serce niejednego widza. Wiersze recytowane 
przez Małgorzatę Czarnatę, Małgorzatę Bekisz, 
Król Juliannę, przysięga, składana przez "Inkę" 
Julię Grucę, "Ostatni list do mamy" Leszka 
Mroczkowskiego, czytany przez Adriana 
Czuchraka uświadomili słuchaczom, jak trudne 
to były czasy i ile odwagi potrzeba, aby zostać 
wiernym Ojczyźnie i postąpić "jak trzeba" w 
obliczu śmierci.
Na zakończenie Edyta Michalak, Przemysław 
Beśka , Daria Szymanowska i Paweł Michalczuk 
przedstawil i  wiersz "Polscy bandyci" , 
odnoszący się do trudnej historii naszego kraju. 
Agata Benkę i Artur Glugla przybliżyli kolegom 
i koleżankom fakty historyczne, dotyczące walk 
z okupantami, prowadzonych długo po 
zakończeniu II Wojny Światowej. W akademii 
brali udział wszyscy uczniowie szkoły, a klasa 
IIa  przygotowała nietypową scenografię, 
przenoszącą nas w czasy powojenne, a 
recytatorzy wyglądali jak żywcem wyjęci z  
tamtego okresu. Po zakończeniu apelu pan 
Dyrektor Andrzej Kozłowski przeprowadził 
krótką lekcję historii na temat Żołnierzy 
Niezłomnych.
Iryna Kuzyan

Gimnazjalistki z Tychowa w bieżącym roku szkolnym 
ponownie obroniły tytuł mistrzyń powiatu w piłce siatkowej. W 
rozgrywanym, w ramach Gimnazjady, turnieju uczestniczyły 
reprezentacje czterech szkół z powiatu: Gimnazjum z Dobrowa, 
Gimnazjum z Karlina, Gimnazjum nr 1 z Białogardu oraz 
gospodynie imprezy Gimnazjum z Tychowa. Rywalizacja na 
parkiecie została zdominowana przez uczennice z Tychowa. 
Nasze zawodniczki pokonały rywalki we wszystkich meczach 
2:0 i zdobyły komplet punktów. Zwycięstwo premiuje naszą 
reprezentację do dalszych gier w walce o mistrzostwo regionu 
koszalińskiego.
Komplet wyników i tabela końcowa turnieju:
Gim. Tychowo – Gim. Dobrowo 2:0 (25:4; 25:7), Gim. 
Tychowo – Gim. Karlino 2:0 (25:8; 25:10), Gim. Tychowo – 
Gim. 1 Białogard 2:0 (25:6; 25:3), Gim. Dobrowo – Gim. 1 
Białogard 2:1 (24:26; 25:14; 15:8), Gim. Karlino – Gim. 1 
Białogard 2:0 ( 25: 19; 25:23), Gim. Dobrowo – Gim. Karlino 
2:0 ( 25:21; 25:19)  

TRIUMF GIMNAZJALISTEK

Skład reprezentacji w Tychowie: Weronika Witczak, Julia 
Misiak, Klaudia Kowalska, Patrycja Pawlik, Julianna Król, 
Oliwia Wąsowska, Weronika Mackiewicz , Klaudia 
Jączkowska, Klaudia Kubiczek, Paulina Goździk, Katarzyna 
Boczkowska, Sandra Chwała. Opiekun: Przemysław 
Frańczak.    Autor artykułu i zdjęcia: Przemysław Frańczak

MIEJSCE SZKOŁA PUNKTY SETY

1 GIMNAZJUM TYCHOWO 6 6:0

2 GIMNAZJUM DOBROWO 5 4:3

3 GIMNAZJUM KARLINO 4 2:4

4
GIMNAZJUM 1 
BIAŁOGARD

3 1:6

SIATKARZE Z GIMNAZJUM W TYCHOWIE JUŻ W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY 
W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
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12 marca br. na hali widowiskowo – sportowej 
przy gimnazjum odbyły się otwarte mistrzostwa 
Tychowa w piłce siatkowej chłopców. W turnieju 
wzięło  udział 6 drużyn, składających się z 
mieszkańców gminy i ich przyjaciół. Każdy z 
zespołów prezentował wysoki poziom siatkarski, 
jednakże zwycięzcy, drużyna Siarki Sadkowo, 
zdominowali turniej nie oddając przeciwnikom 
ani jednego seta. Na pochwałę zasługuje również 
drużyna lokalnego gimnazjum, która zajęła III 
miejsce. Młodzi chłopcy pokonali w małym finale 
starszych kolegów, sprawiając tym samym 
niemałą niespodziankę.
Turniej zakończył się dekoracją. Puchary 
ufundowane przez ULKS „Trygław” Tychowo 
odebrali kapitanowie każdej z 6 drużyn. Przed 
wręczeniem pucharów zostały wręczone nagrody 
indywidualne ufundowane przez partnerów 
turnieju. Uhonorowani zostali:
Jakub Kośka (Siarka Sadkowo) – najlepszy 
zawodnik,
Mariusz Żakowski (Nadleśnictwo) – najlepszy 
atakujący,
Szymon Brysik (Gimnazjum) – odkrycie turnieju,
Jarosław Gołuchowski (Ekwidor) – najbardziej 
waleczny zawodnik.
Organizatorzy: ULKS „Trygław” Tychowo, 
Radny Miasta i Gminy Tychowo – Marcin 
Matejko i Maciek Bock pragną podziękować 
ludziom, bez których ta inicjatywa nie doszłaby 
d o  s k u t k u .  S w o j ą  c e g i e ł k ę  w  s u k c e s 
organizacyjny włożyli lokalni przedsiębiorcy oraz 
osoby prywatne: Zakład Ogólno – Budowlany 
„Mar – Bud” Mariusz Turek, Usługi Hydrauliczne 
– Tomasz Gliwa, NZOZ Ed – Med – Eduard Szulc, 
Sklep Spożywczy „Oddido” – Lilla Marczyk, 
Sklep Spożywczy „Bartek” – Tamara Świątczak, 
Sklep Spożywczy „Jowisz” – Janina Matejko, 
pani Elżbieta Leszczak, pani Irena Lazer, pani 
Jolanta Bock, pan Marcin Jackiewicz, pan Kamil 
Śmidecki, pan Konrad Biskot, pan Przemysław 
Frańczak, pan Arkadiusz Jabłoński.
Rozgrywki dobitnie pokazały, że siatkówka nadal 
ma w Tychowie wielu entuzjastów. Turniej cieszył 
s ię  dużym zainteresowaniem nie  ty lko 
zawodników, ale i kibiców. Zapotrzebowanie na 
tego typu inicjatywy jest ogromne. 
Wyniki:
Grupa A:
Młode Wilki – Siarka Sadkowo 0:2
Ekwidor – Młode Wilki 2:0
Siarka Sadkowo – Ekwidor 2:0
Grupa B:
Nadleśnictwo – Gimnazjum 1:2
BezRadny Team – Nadleśnictwo 0:2
Gimnazjum – BezRadny Team 1:2
Półfinały:
Nadleśnictwo – Ekwidor 2:0
Siarka Sadkowo – Gimnazjum 2:0
Finał: Siarka Sadkowo – Nadleśnictwo 2:0
Mecz o III miejsce: Gimnazjum – Ekwidor 2:1
Marcin Matejko

17 marca 2016 roku na terenach leśnych przy stadionie 
miejskim w Tychowie, odbyły sie pierwsze w tym roku biegi 
przełajowe w okazji nadchodzącej wiosny, w których to udział 
wzięły dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Tychowie, Zespołu Szkół w Dobrowie, 
Szkoły Podstawowej w Kościernicy oraz chłopcy z 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie. Mimo wczesnego 
przedwiośnia na starcie stanęło blisko 70 młodych 
zawodników i zawodniczek rywalizujących na dystansach 
biegowych od 800 do 2500 metrów. Celem tej imprezy było 
przede wszystkim zachęcenie dzieci i młodzieży do biegania i 
uprawiania tej najzdrowszej formy ruchu na świeżym 
powietrzu. Po zakończeniu zawodów odbyła się dekoracja 
najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach. 
Pamiątkowe dyplomy oraz medale w imieniu Burmistrza 
Tychowa Roberta Falany wręczyła Pani Sekretarz Gminy 
Krystyna Dobrzańska oraz sędzia zawodów Wojciech 
Szatkowski.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej (miejsca I-III ): 
Kat. 800 metrów:

 1. Małgorzata Pastorczyk  – SP Tychowo
 2. Tatiana Jabłońska          - SP Tychowo
 3. Aleksandra Pastorczyk  – SP Tychowo

Kat. 1000 metrów: 
 1. Marcin Beśka  - SP Tychowo
 2. Szymon Górzyński - SP Kościernica
 3. Dominik Sypek  - SP Tychowo

Kat. 1200 metrów:
 1. Katarzyna Łucyk  - ZS Dobrowo
 2. Gracjana Bihun  - ZS Dobrowo
 3. Julia Niemiec  - ZS Dobrowo

Kat. 1500 metrów:
 1. Przemysław Beśka - Gim Tychowo
 2. Remigiusz Kubacki - ZS Dobrowo
 3. Piotr Wetklo  - Gim Tychowo

Kat. 2500 metrów:
 1. Łukasz Pniewski  - Gim Tychowo
 2. Dawid Galasiński  - Gim Tychowo
2.   Przemysław Beśka (PK)  – Gim Tychowo
3.   Mateusz Cerk  - Gim Tychowo

Podziękowania dla Nadleśnictwa Tychowo za udostępnienie 
bardzo dobrych i bezpiecznych terenów leśnych, po których 
odbywały się biegi, Pana Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimazjalnych im. prof Jana Radomskiego w Tychowie 
Józefa Grabarczyka, uczniów wojskowego LO którzy 
zabezpieczali trasę biegu, opiekunów uczniów biorących 
udział w zawodach, Panów dbających o oprawę muzyczną, 
oraz sędziów zawodów czuwających nad prawidłowym 
przebiegiem rywalizacji. Organizatorem biegów był Urząd 
Miasta Tychowo oraz Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki 
Komunalej w Tychowie.
W. Szatkowski

11.03.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie odbyło się spotkanie 
z okazji „Dnia Kobiet”.
Na spotkanie przybyły Panie z naszej miejscowości, a także Pan 
Burmistrz, który obdarował wszystkie Panie kwiatami. Na tę 
uroczystość sołtys przygotował tort. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Tego wieczoru wszyscy cudownie  spędzili czas. Jestem 
zadowolony z takiej integracji mieszkanek i oby tak dalej. 
Sołtys Mateusz Więcek

Wiosenne bieganie na stadionie Mistrzostwa Tychowa 
w piłce siatkowej 
chłopców

Od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Tychowie przyjmowane są wnioski dotyczące ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach ustawy o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. 
(Dz.U. z 2016 r. poz.195).
W kwietniu b.r. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tychowie przyjmować będą interesantów w sprawach świadczenia 
wychowawczego od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 8:00 do 
18:00 w pokoju nr 1 (I piętro ).
Wniosek wraz załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, składać będzie można również drogą elektroniczną 
poprzez stronę internetową www.empatia.mrpips.gov.pl,  za pomocą 
systemu emp@tia, a także za pośrednictwem Platformy Usług 
Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz poprzez 
bankowość elektroniczną.
  Formularze wniosków oraz załączniki dostępne są od 29 marca 2016 
roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, 
ul. Wolności 7 w pokoju nr 1  w godzinach pracy Ośrodka.
W przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy – od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. 
(włącznie) - świadczenie wypłacone zostanie  z odpowiednim 
wyrównaniem.
  Ośrodek Pomocy Społecznej ma trzy miesiące na rozpatrzenie 
wniosku, wydanie decyzji administracyjnej oraz wypłatę 
przyznanego świadczenia.
  W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do 
świadczenia wychowawczego ustalane będzie od miesiąca , w którym 
zostanie złożony wniosek .
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do dnia 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie to przysługuje 
w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Każda rodzina 
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dzieci bez kryterium 
dochodowego, natomiast na pierwsze dziecko, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 800 zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód nie przekracza 1200 zł  na 
osobę w rodzinie.
Rokiem kalendarzowym branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do 
świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (od 1 kwietnia 2016 
do 30 września 2017) jest 2014 rok,  z uwzględnieniem określonych w 
ustawie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodów.
Szczegóły dotyczące realizacji ustawy zamieszczone zostały  na 
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z której 
m o ż n a  p o b r a ć  I n f o r m a t o r  5 0 0  +  , n a  s t r o n i e  G O P S 
h t t p : / / w w w . t y c h o w o . n a s z o p s . p l /  i  B I P  G O P S 
http://gopstychowo.naszbip.pl/

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie
Agnieszka Jankowska

Start programu
„Rodzina 500+”

Złoto na Białorusi
W sobotę 19.03.2016 r. w Brześciu na Białorusi 
odbył się turniej w podnoszeniu ciężarów 
MASTERS pamięci Nikołaja Koniuszuka. 
Polskę reprezentował zawodnik LZS Gryf 
Dobrowo Zbigniew Cabaj i zdobył złoty medal. 
Stratował w VI grupie wiekowej w kategorii 94 
kg. Jego rezultat to 95 kg w rwaniu i 115 kg w 
podnoszeniu, co dało 210 kg w dwuboju. 
Następny s tar t  to  Mis t rzos twa Polski 
MASTERS w dn. 23-24.04.2016r. w Tarce koło 
Jarocina. Wielkimi krokami zbliżają się też 
Mistrzostwa Europy MASTERS, które odbędą 
się  21-28.05.2016r. w Nachivan – Azerbejdżan. 
Naszemu zawodnikowi będzie potrzebna pomoc 
finansowa na ten wyjazd, bez której będzie on 
niemożliwy. 

Prezes Klubu LZS Gryf Dobrowo

Z życia sołectw TRZEBISZYN



 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TYCHOWIE
UL.BOBOLICKA 17, 78-220 TYCHOWO

NIP: 672-18-16-025
REGON: 331095694

Podaruj 1% swojego podatku 

PRZEKAŻ MI SWÓJ 1% 
podatku, 

Cabaj Zbigniew Dobrowo 

KRS 0000561344 
z dopiskiem PEPC-Cabaj.
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Tychowskie Wieści redaguje Urząd Miejski w Tychowie
Tel. do redakcji: 94 31 60 260   email: wiesci@tychowo.pl

Zzarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła 
Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie od  15-02-2016 r. do 14-03-
2016 r.  na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     

1. 7 wpłat indywidualnych (1 z Wrocławia)   -        545,00 zł                                                    
2. Kwesta z 13-03-2016 r.                                           -     2.260,00 zł                                    
Razem  wpływy      -     2.805,00 zł

Stan konta na 14-03-2016 r.                -  40.566,36 zł                   
wydano na  remont                                      - 590.000,00 zł                      
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.                   -    9.200,00 zł 

Razem zebrano od 2008 r.       - 639.766,36 zł 

                                

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  3  
z  14-03-2016 r.

 

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania Paniom: 

Kamili Lipińskiej i  Karolinie Dudce
za bezinteresowną i ofiarną pracę na rzecz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Lucyna Michalak, Dyrektor GOK

BURMISTRZ TYCHOWA

podaje do publicznej wiadomości informację o 
wywieszeniu wykazów na zbycie nieruchomości 

własnych Gminy Tychowo:

 a) zabudowania działka gruntu nr 26/5 położona w 
obrębie ewidencyjnym Dobrowo, powierzchnia 
nieruchomości wynosi 0,0900 ha. Na działce znajduje się 
budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki). Dla 
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 135. 
Dla nieruchomości brak jest mpzp. Forma zbycia przetarg 
ustny nieograniczony. Cena nieruchomości wynosi 
20.020,00 zł netto + 23% VAT. 
b) Niezabudowana działka gruntu nr 241/26 położona w 
obrębie ewidencyjnym Osówko o powierzchni 0,0030 ha. 
Dla nieruchomości brak jest mpzp. Dla nieruchomości nie 
założono księgi wieczystej. Forma zbycia: tryb 
bezprzetargowy w celu polepszenia nieruchomości 
przyległej. Cena nieruchomości: 1.000,00 zł brutto. 
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na 
s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  w w w . t y c h o w o . p l  i 
www.bip.tychowo.pl
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 518 z późn. zm.), winny złożyć w tutejszym Urzędzie 
wniosek. Wniosek należy złożyć w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Burmistrz Tychowa

BURMISTRZ TYCHOWA

podaje do publicznej wiadomości informację o 
wywieszeniu ogłoszenia o przetargu  na zbycie 
nieruchomości własnej Gminy Tychowo, stanowiącą 
niezabudowaną działkę gruntu nr 62/20 o powierzchni 
0,1069 ha położona w obrębie ewidencyjnym Stare 
Dębno.   Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w 
Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr 38196. Cena  
22.000,00 zł brutto
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na 
stronie internetowej www.bip.tychowo.pl.

     Burmistrz Tychowa

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

Oddaj 1% swojego podatku.
Dla Ciebie to tak niewiele

a dla MICHAŁKA bardzo dużo
FUNDACJA POMOCY OSOBOM

NIEPEŁNOSPRAWNYM
„SŁONECZKO” KRS 0000186434

„Na leczenie i rehabilitację
Michałka Jaworskiego 54/J”

Oferujemy rozliczenia gratis!!! Kontakt: tel: 943115254 
lub Tychowo ul. Leśna 12
Podaruj 1% swego podatku rozliczając się z dochodów 
za rok 2015 na rzecz działań Stowarzyszenia Amicus 
w Tychowie wpisując w zeznanie podatkowe   
KRS: 0000163423

W Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie  
zakończył się trwający od lutego br. remont  pomieszczeń 
biurowych. Dzięki temu  znacznie poprawiły się warunki 
i komfort  pracy. Uzyskaliśmy również dodatkowe 
pomieszczenie z  przeznaczeniem na realizację 
rządowego programu ”Rodzina 500 plus”. Powyższe 
działania sfinansowane zostały  z budżetu państwa. 
 
D z i ę k u j ę  P a n u  L e c h o w i  C h o d y n i e c k i e m u 
Kierownikowi oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka 
Sportu  i Gospodarki Komunalnej w Tychowie za pomoc 
w przeprowadzeniu remontu.
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tychowie  Agnieszka Jankowska
                                                          

UWAGA – PRACA
Serdecznie zapraszamy osoby chętne do podjęcia pracy 

na stanowisku Pracownik Produkcji Rybnej  
w Koszalinie.  

Pracodawca zapewnia -  Umowę o pracę na cały etat 
w systemie dwuzmianowym, atrakcyjną stawkę 

godzinową i premie oraz dowóz.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  14 kwietnia br. 

o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Tychowie.   ZAPRASZAMY.


