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3 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej GOK w Tychowie odbyła się uroczysta Wieczornica upamiętniająca 11 rocznicę 
śmierci Papieża Jana Pawła II. Wieczór rozpoczęła Pani Dyrektor GOK Lucyna Michalak witając zgromadzonych gości, 
wykonawców oraz publiczność. Następnie na ekranie został zaprezentowany Psalm Apokaliptyczny. Uroczystość 
zachwycała mnogością występów mieszkańców Tychowa, którzy na scenie wyrażali pamięć ku czci Jana Pawła II. 
Zaprezentowali się: uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie - Adrian 
Gajda, Emilia Filasek, Zuzanna Radziuk, Kinga Rudzińska, Bartosz Ostrysz, Patrycja Małasiak, Ewelina Falana, Nikola 
Jóźwiak, dyrektor Katarzyna Kalbarczyk, wicedyrektor Lucyna Gołdyn, Katarzyna Wrona Dorota Durys, uczniowie                   
i nauczyciele z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie - Julia Król, Sandra Chwała, Dominika Galasińska, 
Małgorzata Czarnata, Małgorzata Bekisz, Maria Wiktorska, Edyta Michalak, Szymon Gołdyn (akompaniament na gitarze 
i fortepianie), dyrektor Andrzej Kozłowski, Donata Kłosowska – Babińska, Iryna Kuzyan, Przemysław Walter, uczniowie 
i nauczyciele z Zespołu Szkół w Dobrowie - Julia Baranowska, Aleksandra Klimczak, Klaudia Sypek, Adrianna 
Świeboda, Julia Niemiec, Monika Falana, Magdalena Niemiec, Katarzyna Jabłońska, uczniowie i nauczyciele z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Radomskiego  w  Tychowie  -  A la 
Grabarczyk, Lucyna Król, Iwona Pietrzak, 
K r z y s z t o f  G o ł u c h o w s k i ,  K o n r a d 
Sztandara,  Paweł Dolina (obsługa 
techniczna, wolontariusz), Zygmunt 
Wziątek, Karolina Szyderska, Anna Doroń 
(opieka nad recytatorami). 
Ponadto na scenie zaprezentowała się 
Maryla Maślak i Ksiądz Wikariusz Piotr 
Jóźwik oraz sekcje artystyczne działające 
w GOK w Tychowie: sekcja wokalno – 
instrumentalna - Paulina Dudzińska, 
Klaudia Barska, Stanisław Panasiuk 
(instruktor, akompaniament na gitarze        
i fortepianie), sekcja teatralna - grupa 
BANDA – instruktor Beata Bekisz, sekcja 
taneczna - grupa MIRAGE – instruktor 
Kacper Wojcieszek. 
Zwieńczeniem wydarzenia był występ 
Klaudii Barskiej z chórem w utworze pt. 
,,Miłosierni”, do których dołączyli 
wszyscy wykonawcy tego wzruszającego 
wieczoru. 
Pani Dyrektor GOK w Tychowie na 
zakończenie serdecznie podziękowała 
wszystkim zaangażowanym osobom                  
w przygotowanie uroczystości.
Artykuł i zdjęcia: Izabela Wesołowska

Wieczornica upamiętniająca 11 rocznicę śmierci 
Jana Pawła II

3 maja 2016 r. mija 225 rocznica uchwalenia 
Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Była pierwszą spisaną konstytucją w nowożytnej 
Europie, drugą na świecie po amerykańskiej.
Już w  dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez 
Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3  maja uznano za   
święto narodowe, które później z  powodu niewoli 
kraju zostało na długi  czas  zawieszone. 
Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości        
w  1918 roku. W  1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3  Maja 
ponownie jest  oficjalnym świętem państwowym w  Polsce i  dniem wolnym od pracy. 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
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Szczegóły, karta zgłoszeniowa i regulamin na stronie www.tychowo.pl

ORGANIZATOR                  GMINA TYCHOWO   

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Tychowo do udziału w akcji 
honorowego oddawania krwi, która zostanie przeprowadzona 2 lipca 2016 

r. (sobota) podczas obchodów  „Dni Tychowa" 
w mobilnym punkcie poboru krwi.

Warunkiem przeprowadzenia akcji jest udział minimum 40 osób. 
Gorąco zapraszamy do rejestrowania się chętnych    

w terminie do 1 czerwca 2016 r. (włącznie), osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Tychowie lub telefonicznie: 

 (94) 311-51-30 lub (94) 31-60-275.

Akcja organizowana jest we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II  w Słupsku.

Szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać osoba oddająca krew dostępne są na 
stronie www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Organizatorzy obchodów „Dni Tychowa”



2

Gminny Ośrodek Kultury 
w Tychowie zaprasza

13 maja, godz. 18.00 – otwarcie wystawy fotograficznej 
Pań: Jolanty Turkowskiej i Małgorzaty Dziubak,
20 maja, godz. 17.00 - koncert z okazji Dnia Matki                        
w wykonaniu uczniów szkół, przedszkola naszej gminy 
oraz sekcji muzycznej, teatralnej i tanecznej GOK,
25 maja, godz. 18.00 – otwarcie wystawy prac 
plastycznych Tomasza Rogozińskiego,
3 czerwca, godz. 17.00 – impreza plenerowa z okazji 
Dnia Dziecka, przed budynkiem GOK.       
Serdecznie zapraszamy!

Lucyna Michalak, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Wystawa fotografii 
Wojciecha Galińskiego 

w galerii GOK 
w Tychowie

1 kwietnia 2016 r. w galerii   Gminnego   Ośrodka 
Kultury w Tychowie odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej Wojciecha Galińskiego.  Nauczyciel 
informatyki i techniki, ale także opiekun szkolnego koła 
fotograficznego. Od wielu lat pasjonuje się fotografią           
i dziedzinami tej sztuki. Jego zdjęcia powstają podczas 
wycieczek rowerowych z rodziną na łono natury.  Autor 
wystawy jest miłośnikiem przyrody, tak więc większość 
zdjęć powstaje w plenerze. 
Poszukuję istoty malowania światłem i uczę się jak 
stworzyć niepowtarzalne odbicia rzeczywistości… – 
mówi Wojciech Galiński.
Zapraszamy do oglądania wystawy do 28 kwietnia 2016r. 
Artykuł i zdjęcia: Izabela Wesołowska

W sobotę 23 kwietnia br. w naszym sołectwie został zorganizowany „Dzień Ziemi”,                  
w którym wzięły udział dzieci z naszego sołectwa z miejscowości Trzebiec, Osówko                 
i Wicewo. Dzień ten połączony był z małym rajdem rowerowym do miejscowości 
Osówko. Na sam start dzieci bardzo pracowicie posprzątały swoje sołectwo ze śmieci               
i różnych zanieczyszczeń. Wszyscy pracowali ochoczo, sumiennie i z wielkim 
zaangażowaniem. Zakupione drzewka ozdobne i sadzonki bratków posadziliśmy przy 
placu zabaw w Wicewie oraz przy świetlicy wiejskiej w Osówku. Dzieci bardzo chętnie 
zajęły się pracami związanymi z zasadzeniem tych roślin. W rajdzie rowerowym brały 
udział także mamy, za co bardzo serdecznie im dziękujemy. Po zakończonej pracy                  
w świetlicy Osówko odbyło się spotkanie dzieci z Panem Jerzym Susem                          
z Nadleśnictwa Białogard. Pan J. Sus rozmawiał   z dziećmi o ochronie środowiska oraz 
o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko. Na spotkanie do naszego sołectwa przybyli 
także zaproszeni goście: Pan Burmistrz Robert Falana z rodziną oraz Pani Sekretarz 
Gminy Tychowo Krystyna Dobrzańska. Pan Burmistrz przywiózł nam 2 drzewka                   
i posadził je razem z Panem J. Susem. Dla dzieci zorganizowaliśmy gry i zabawy 
sportowe oraz test wiedzy na temat dbania o środowisko. Nad przebiegiem gier, zabaw   
i konkursu czuwała Pani Jagoda Jasianowska, za co serdecznie dziękujemy. Dla 
wszystkich uczestników   spotkania oraz zaproszonych gości   przewidziany był słodki 
poczęstunek oraz kiełbaski z grilla. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy upominkowe   
za pracę pełną zaangażowania   na rzecz naszego sołectwa   w tym dniu. Nasze sołectwo 
teraz jest upiększone.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w „Dniu Ziemi”, składamy 
również serdeczne podziękowania dla mam, które zaangażowały swoje dzieci                           
i zachęciły je do pracy w sołectwie. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy razem   dbali                   
o ład i porządek w naszym sołectwie.   Serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom oraz tym, którzy wzięli udział w naszym spotkaniu. 

Sołtys A. Sokołowska i Rada Sołecka
  

Z życia sołectw WICEWO Dzień ZiemiDzień ZiemiDzień Ziemi

DZIEŃ ZIEMI  
W sobotę, 16 kwietnia, w naszym sołectwie obchodziliśmy 
Dzień Ziemi. Koło naszej świetlicy, wspólnie z Panem 
Burmistrzem Robertem Falaną wsadziliśmy drzewko. 
Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji ogniska,                     
w szczególności Pani Grażynie Gurgacz, Pani Halinie 
Zimińskiej i Pani Marzenie Rakowskiej. Serdecznie dziękuję 
Panu Burmistrzowi Robertowi Falanie i jego zastępcy, Panu 
Jackowi Rudzińskiemu, za przyjęcie naszego zaproszenia.

Sołtys Kikowa

Z życia sołectw KIKOWO

ZAJĄCZEK W ŚWIETLICY
24 marca dzieci z naszego sołectwa odwiedził zajączek i wręczył 
drobne upominki. Na twarzach maluchów zagościł uśmiech, który 
mamy nadzieję trwał przez całe święta. Serdecznie dziękuję 
Zakładom Produkcji Cukierniczej Max oraz Mako, którzy 
przekazali słodkości dla naszych dzieci.

DZIEŃ ZIEMI
15 kwietnia obchodziliśmy w naszym sołectwie Dzień Wiosny 
powiązany z Dniem Ziemi. Dzieci pod opieką Pani świetliczanki 
wyruszyły na wielkie sprzątanie naszej miejscowości, 
przygotowały również przedstawienie pt. „Królewna Przyroda                  
i siedmiu ekoludków”. Zwieńczeniem ciężkiej pracy było ognisko.
Na obchody przybyli zaproszeni goście Pani Dyrektor GOK 
Lucyna Michalak oraz Pani Sekretarz Gminy Tychowo Krystyna 
Dobrzańska.
16 kwietnia obchody Dnia Ziemi świętowali starsi mieszkańcy 
naszego sołectwa. Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji 
Pani Beacie Cerk oraz Pani Beacie Goreckiej.
Sołtys Iwona Haśkiewicz

Z życia sołectw KOWALKI

18 maja br. przez Gminę Tychowo przejeżdżał będzie wyścig kolarski, 
organizowany w ramach XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 

BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR. Kolarze w ramach I etapu na 
trasie KOŁOBRZEG – CHOCIWEL 

przejadą 193,9 km. 
W wyścigu weźmie udział wielu utytułowanych polskich i zagranicznych 
kolarzy. Trasa rozpoczyna się w Kołobrzegu. W Podborsku kolarze będą ok. 
godz. 13.07. Do Tychowa peleton wjedzie ok. godz. 13.18. Lotna premia w 
Tychowie zlokalizowana zostanie przy Gminnym Ośrodku Kultury ul. 
Wolności 7.
Trasa przejazdu przez Tychowo wygląda następująco: wyścig wjedzie do 
Tychowa od strony Białogardu, skręci w lewo w ul. Dworcową, Wolności po 
czym skręci w ul. Topolową, Polną, Parkową, Szczecinecką na rondzie 
skręci w lewo i odjedzie w kierunku Połczyna Zdroju.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania zawodnikom 
przy trasie wyścigu.
Więcej informacji na stronie http://www.baltyk-karkonosze.com oraz 
www.tychowo.pl     M. Broda 

XXIV MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI 
„BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” 2016
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Z życia SP Tychowo

Obchody Dnia Ziemi pomagają dostrzec piękno naszej planety 
oraz są okazją do przypomnienia, że jesteśmy odpowiedzialni za 
stan środowiska, w którym żyjemy.
22 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 
Dnia Ziemi. Apel dla klas I-VI przygotowały i przedstawiły dzieci z 
klasy IIIb wraz z wychowawczynią panią Teresą Kalinowską oraz 
Koło Ekologiczne wspólnie z opiekunką panią Kingą Kowalską. 
Podczas wygłaszania wierszy, śpiewania piosenek oraz scenki 
ekologicznej pt. ,,Dzień młodego ekologa” o  tematyce ekologicznej, 
dzieci zachęcały wszystkich do dbania o środowisko naturalne i 
segregowania śmieci. Uczniowie pod postaciami leśnych zwierząt czy 
kosmitów przybliżyli życie w lesie, w którym człowiek nie zwraca 
uwagi na ochronę przyrody.
Tegoroczne obchody Dnia Ziemi uwrażliwiły dzieci na problemy 
środowiska przyrodniczego oraz wdrażały do aktywnej postawy na 
rzecz ochrony przyrody.
Opiekun Koła Ekologicznego Kinga Kowalska

Dzień Ziemi…

13.04.2016 r. na zaproszenie Pani Katarzyny Marcinkowskiej z Nadleśnictwa 
Tychowo, uczniowie Koła Ekologicznego pod opieką pań: A. Janickiej-Głuseki       
K. Kowalskiej ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza, wzięli udział w akcji 
sadzenia młodych drzewek w lesie.  Na początku Leśniczy Szkółkarz Dawid 
Wiśniewski oraz Podleśniczy Rafał Głusek przeprowadzili akcję edukacyjną, 
uświadamiając niezmiernie ważne funkcje lasu, wtajemniczyli nas w tajniki 
szkółkarstwa oraz oprowadzili nas po terenie szkółki leśnej. Akcja odbyła się przy 
współpracy z panem Leśniczym Leśnictwa Bąbnica Kazimierzem Klewin, który 
wskazał klasie teren do zalesienia, zapewnił sadzonki oraz cały osprzęt. Uczestnicy 
zostali podzieleni w pary (chłopak+dziewczyna), każda para otrzymała jeden 
szpadel oraz sadzonki buka. Uczniowie pracowali przeszło godzinę i posadzili w tym 
czasie blisko 300 sadzonek. Na zakończenie pracy nie zabrakło oczywiście ogniska   
i pieczonych kiełbasek oraz upominków od Nadleśnictwa Tychowo.
Wróciliśmy do szkoły z postanowieniem, że być może za kilkanaście lat odwiedzimy 
to miejsce, by posłuchać jak posadzony naszymi rękoma las szumi…

21 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich w Białogardzie odbyły się powiatowe 
eliminacje  Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej.  Miło nam poinformować, że nasz 
powiat będą w Szczecinie reprezentować dwie 
osoby (przyznano dwa I miejsca), jedną z nich jest 
uczennica SP Tychowo - Nikola Jóźwiak. Życzymy 
powodzenia!
K.K.

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Tychowie

15 kwietnia 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Z tej okazji 
szóstoklasiści przygotowali dla młodszych uczniów prezentację dotyczącą 
życia i twórczości Adama Mickiewicza – zabrali publiczność w podróż po 
miejscach, które podczas swojego bogatego życia odwiedził ten najsłynniejszy 
polski poeta. Z uwagą i zainteresowaniem zebrani wysłuchali utworów Adama 
Mickiewicza („Pani Twardowska” i „Przyjaciele”), ale największy aplauz 
widowni wywołało wykonanie piosenki - rapu o naszym patronie.

 Eliza Antosz

W czwartek dnia 21.04.2016 r. w Szkole Podstawowej im.                           
A. Mickiewicza odbyły się interaktywne zajęcia edukacyjne 
wprowadzające dzieci w świat fizyki.
Pani Aleksandra Grześkowiak pokazała uczniom z klas III, że z fizyką 
spotykają się na co dzień, że elementy otaczającego ich świata 
pozwalają na ciekawe doświadczenia, które sami mogą powtórzyć w 
domu. Uczniowie samodzielnie eksperymentowali mając przy tym 
wiele radości. Tematyka zajęć dotyczyła wody, jej właściwości, a także 
innych ciekawostek. Zdumienie wśród uczniów wywołały ogromne 
bańki mydlane. Uczniowie mieli możliwość bycia w środku bańki 
mydlanej co wywoływało ogromny uśmiech na ich twarzy. Wszyscy 
bardzo chętnie eksperymentowali, uczestniczyli w każdym 
wyznaczonym zadaniu i byli tym zachwyceni.
Zajęcia udowodniły, że fizyka jest wspaniałą i wciągającą zabawą.
Władyczyńska Anna

Już po raz kolejny nasza szkoła skorzystała z możliwości wyjazdu do 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Tym razem udało się do tej 
miejscowości po 36 uczniów z klas VI (wyjazd 2-3 marca 2016 r.) 
oraz z klas V (wyjazd 5-6 kwietnia 2016 r.).
Po przyjeździe, zakwaterowaniu i pysznym śniadaniu uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach w ośrodku. Zapoznali się z gatunkami 
inwazyjnymi, które rozprzestrzeniają się na naszym terenie 
zagrażając gatunkom rodzimym. Poznali m.in. tak niebezpieczną 
roślinę jak Barszcz Sosnowskiego. Dowiedzieli się również, co to 
jest bioróżnorodność czy sieć NATURA 2000. Dzięki sprzyjającej 
pogodzie, kolejne zajęcia odbyły się w terenie. Okolice ośrodka 
nawet wczesną wiosną mają swoje uroki. Bukowy las, rzeka, mchy, 
porosty... Nawet silny wiatr zamilkł w wąwozach, których zbocza 
okalały graby, buki, świerki... Po takiej wyprawie obiad bardzo 
szybko zniknął z talerzy. Następnie uczniowie podzieleni na dwie 
grupy uczestniczyli w zajęciach w laboratorium i w sali 
bioróżnorodności. Kolejnym punktem programu był wyjazd na 
basen do Świdwina. Wszyscy z radością korzystali z możliwości, 
jakie daje Wodny Park. Powrót do ośrodka, kolacja, czas wolny           
i wypoczynek przed drugim dniem pełnym niespodzianek.
Wyjazd do Ogrodów Tematycznych w Dobrzycy był z radością 
przyjęty przez wszystkich uczestników. Dokuczał wszystkim silny 

Akcja sadzenia drzewek

Opiekun Koła Ekologicznego Kinga Kowalska

Wyjazd do Lipia

wiatr, ale nawet on nie przeszkodził śmiałkom w wejściu na 20 m wieżę 
widokową usytuowaną w samym centrum największego w świecie 
labiryntu grabowego. Oczywiście sam labirynt sprawił ogromną radość 
wszystkim. Na niektórych trzeba był czekać, gdyż kręte grabowe alejki 
utrudniały odszukanie właściwego wyjścia.
Ostatecznie wszyscy cali, zdrowi, choć trochę zmęczeni,                             
ale i zadowoleni wrócili do swoich domów.
Kinga Kowalska

 Zmysłowa fizyka  Zmysłowa fizyka  Zmysłowa fizyka 

W piątek, 8 kwietnia 2016 r., w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie odbyły się szkolne eliminacje 48. 
Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne". 
Komisja miała „trudny orzech do zgryzienia”, ponieważ z 39 
przybyłych artystów niełatwo było wytypować najlepszych. 
Recytacje oceniało trzyosobowe jury: Beata Bekisz, Renata 
Chwała i Anna Niedziółka. Najlepszymi recytatorkami w 
kategorii „Ptasząt” okazały się: Amelia Jankowska z kl. IIa i 
Zuzanna Radziuk z kl. IIb. Natomiast w kategorii „Ptaszków” 
najlepiej zaprezentowały się Tatiana Jabłońska z kl. Va i 
Malwina Wrona z kl. VIb. Te osoby reprezentować będą naszą 
szkołę w eliminacjach gminnych, które odbędą się 27 kwietnia 
br. w Bibliotece Publicznej im. L. Szenwalda w Tychowie. 
Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych otrzymali słodycze, a 
laureaci dyplomy i nagrody książkowe. Uczniom, ich rodzicom 
i nauczycielom gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz 
życzymy sukcesów w kolejnych etapach Turnieju! 
Artykuł i zdjęcia: Renata Chwała

Ptaszki i Ptaszęta w SP Tychowo…

MISTRZOSTWA POWIATU 
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH
7.04.2016 r. na stadionie miejskim w Tychowie odbyły się 
Mis t rzos twa Powiatu  w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych, w których wziął udział zespół dziewcząt               
i chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza   w 
Tychowie. Nasi biegacze pokonali dystans 800 m (dziewczęta) 
oraz 1000 m (chłopcy) bardzo ambitnie, co pozwoliło im stanąć 
na najwyższym stopniu podium. Uczniowie: Mariusz Mazur 
(zajął I miejsce), Dominik Sypek (zajął III miejsce), Jakub 
Sawosz (zajął IV miejsce) wywalczyli awans do Finałów 
Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych, które 
odbędą się  13.04.2016 r. w Policach.
Skład zwycięskiego zespołu: Gigoń Gabriela, Zając 
Aleksandra, Koperska Karolina, Pastorczyk Małgorzata, 
Kowalska Klaudia, Tereszkiewicz Oliwia, Pastorczyk 
Aleksandra, Kaziszyn Kaja, Wrona Malwina, Gałan Paweł, 
Mikołajczak Kacper, Kosiorski Jakub, Szumski Kacper, Kaleta 
Tomasz, Mazur Mariusz, Michalczuk Mateusz, Oryl Gracjan, 
Sawosz Jakub, Sypek Dominik, Dembowski Michał, Gryga 
Daniel
Artykuł i zdjęcie: Paweł Drozdowski
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Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

4 kwietnia br. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka” 
w Tychowie odbył się konkurs recytatorski pt. „Twórczość Jana 
Brzechwy”. Dzieci podczas konkursu prezentowały swoje umiejętności 
recytatorskie, zachwycały i zaskakiwały swoim wykonaniem. Komisja 
konkursowa w składzie:Renata Chwała (polonista i logopeda w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie), Iwona Wiśniewska 
(nauczyciel wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu 
„Dębowa Chatka” w Tychowie), Agnieszka Tomczyk (pracownik 
Biblioteki Publicznej w Tychowie) przyznała:
I miejsce z grupy wiekowej 3 latków Karolinie Rudzińskiej 
I miejsce z grupy wiekowej 4 latków Hubertowi Mikołajczak
I miejsce z grupy wiekowej 5 latków Agacie Jaskólskiej 
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami, wręczono 
dyplomy, nagrody w postaci książek oraz słodki upominek. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie 
podczas konkursu recytatorskiego w Karlinie. 
Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci, Radzie 
Rodziców, firmie Pommernfisch. Sp. z o.o. Tychowo, pani T. 
Świątczak ze sklepu „Bartek” za pomoc finansową w ufundowaniu  
nagród za udział w konkursie. 

M. Łopińska – Kubiczek
K. Korolak

W środę 23 marca,  w naszym 
przedszkolu zapanowała ciepła                      
i świąteczna atmosfera. Przez ostatnie 
dni dzieci poznawały różne tradycje 
związane ze świętami Wielkiej Nocy, 
w s p ó l n i e  z  n a u c z y c i e l k a m i 
dekorowały sale, malowały pisanki, 
siały owies i rzeżuchę. Wszystkie 
wspólnie wytworzone akcenty 
wielkanocne znalazły się na stole. 
Zwieńczeniem licznych opowieści                  
o zwyczajach Wielkanocnych było 
wspólne świąteczne śniadanie. 
Uroczyste śniadanie rozpoczęła pani 
Dyrektor Genowefa Kuczmera 
składając świąteczne życzenia 
w s z y s t k i m  p r z e d s z k o l a k o m , 
pracownikom przedszkola oraz 
przybyłym gościom.
Przedstawiciele władz miasta: pan 
Burmistrz  Robert  Falana oraz 
Zastępca Burmistrza pan Jacek 
R u d z i ń s k i  w  t o w a r z y s t w i e 
Przewodniczącej Rady Rodziców 
pani Agnieszki Szabla - Rutkowskiej 

Maluszki z Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie 
pierwszy raz wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej. 
Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich 
miejscem. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi 
rodzicami bądź starszym rodzeństwem, ale   dla zdecydowanej 
większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.

Dowiedziały się jak można stać się   czytelnikiem biblioteki oraz jak 
należy się w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się 
kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały 
i komentowały oglądane obrazki. Na zakończenie spotkania 
w bibliotece dzieci przekazały pani bibliotekarce prezent 
z podziękowaniem za oprowadzenie po świecie książki.

Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmiechem na 
twarzy i zakładką do książki otrzymaną na pamiątkę, ale przede 
wszystkim z obietnicą, że wróci do biblioteki,    aby móc się zapisać 
i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

M. Łopińska – Kubiczek
K. Korolak

Śniadanie Wielkanocne w przedszkolu

również złożyli serdeczne życzenia a następnie wręczyli dzieciom słodkie 
wielkanocne jajeczka. Po śniadaniu na przedszkolaki w salach czekała miła 
niespodzianka ufundowana przez Gminne Przedszkole „Dębowa Chatka” 
oraz przez Radę Rodziców.
M. Łopińska – Kubiczek
K. Korolak

KONKURS RECYTATORSKI  KONKURS RECYTATORSKI  KONKURS RECYTATORSKI  

MALUCHY W BIBLIOTECE

PRZEDSZKOLAKI WITAŁY WIOSNĘ

21 marca 2016r. wszystkie dzieci z Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” obchodziły pierwszy dzień wiosny. 
Przedszkolaki tego dnia maszerowały ulicami miasta Tychowa z wykonanymi wcześniej ekologicznymi 
„Marzannami”.W czasie przemarszu dzieci wygłaszały hasła: „Precz zimo zła, my Ciebie już nie chcemy, za Tobą 
płakać nie będziemy”, a także śpiewały piosenki o tematyce Wiosennej oraz grały na instrumentach na powitanie 
nowej pory roku.

      M. Łopińska – Kubiczek, K. Korolak

W rocznicę Powstania w Getcie 
Warszawsk im Muzeum POLIN 
organizuje akcję społeczno-edukacyjną 
„Żonkile”.  
19 kwietnia na ulicach różnych miast w 
Polsce i za granicą wolontariusze 
rozdawali papierowe żonkile – symbol 
pamięci o bohaterach powstania z 1943 
roku.  
W tym roku po raz pierwszy do akcji 
przyłączyła się również Biblioteka 
Publiczna Gminy Tychowo. Ulicami 
Tychowa przeszli wolontariusze, którzy 
wręczali mieszkańcom żółte żonkile 
oraz ulotki informacyjne. Akcja 
wzbudziła duże zainteresowanie ze 
strony mieszkańców naszej gminy.
Żonkile symbolizują pamięć, szacunek 
oraz nadzieję. Związane są z postacią 
M a r k a  E d e l m a n a ,  o s t a t n i e g o 
przywódcy Żydowskiej Organizacji 
Bojowej, który w każdą rocznicę 
powstania w getcie warszawskim 
dostawał te kwiaty od anonimowej 
o s o b y.  S a m  r ó w n i e ż  c o  r o k u                          

Akcja społeczno-edukacyjna 
Żonkile w Bibliotece Publicznej

19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych 
kwiatów - często były to właśnie żonkile. 

Artykuł i zdjęcie: Agnieszka Tomczyk
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Z życia ZS Dobrowo

23 marca 2015r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Świąt 
Wielkanocnych. Artyści z klasy VI szkoły podstawowej, którymi  
opiekowała się  pani Sylwia Mulawa przedstawili publiczności 
zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi oraz historię 
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Konferansjerki; Wiktoria 
Palinowska i Maja Łojek mówiły o wydarzeniach przypadających na 
Wielki Tydzień. Podkreśliły, jak ważne w życiu każdego narodu są 
tradycje. Przypomniały o palmach, które święcimy w Niedzielę 
Palmową, o wierzeniach związanych z Wielką Środą, Wielkim 
Czwartkiem. Przytoczyły przysłowia dotyczące tych dni. 
Dowiedzieliśmy się, od kiedy należało zacząć świąteczne 
przygotowywanie pokarmów. Dominik Rabczenko prezentował 
informacje związane z Wielką Sobotą i święceniu potraw. Podczas apelu 
uczniowie prezentowali też wiersze i piosenki nawiązujące do świąt. 
Oprócz wymienionych konferansjerów w przedstawieniu wzięli udział: 
Bogusia Budniewska, Michasia Surdyk, Ala Ślusarczyk, Nikola 
Smolarska, Martynka Dmoch, Gracjana Bihun, Kinga Rynkun, Magda 
Bąk, Kacper Adamczyk, Kacper Siwek. Najmłodsi przedstawiciele 
Zespołu Szkół w Dobrowie przygotowali nam niespodziankę! Pod 
opieką pani Magdaleny Niemiec zaprezentowały układ taneczny do 
utworu Hallelujah. Ich występ zrobił furorę! Dziewczynki ubrane w 
jednakowe stroje tańczyły z wielkim przejęciem i otrzymały gromkie 
brawa. Do grupy tancerek należą: Michalina Surdyk, Ala Ślusarczyk, 
Ania Siwek, Hania Pańpuch, Zuzia Szablińska, Justynka Wąsacz                      
i Kornelka Leszczyńska.
Uczniowie przybliżyli wszystkim świąteczne tradycje i zwyczaje. 
Przygotowane przedstawienie przypomniało nam, że Wielkanoc to nie 
tylko bazie, pisanki czy Śmigus -Dyngus, ale przede wszystkim 
Zmartwychwstały Chrystus.
Spektakl miał skłonić słuchaczy do zastanowienia się nad własnym 
dotychczasowym życiem, nad wyznawanymi wartościami oraz 
relacjami łączącymi nas z innymi ludźmi (nauczycielami, rodzicami, 
kolegami, koleżankami. Wierzymy, że aktorom udało się stworzyć 
odpowiedni klimat do refleksji i przeżywania radości z okazji Świąt 
Wielkiej Nocy. 
Tekst: H. Dziedzic
Zdjęcie: A. Tokarska

APEL WIELKANOCNY
Na 21 marca przypada kalendarzowa wiosna. Przyroda 
powoli budzi się do życia. Rzadko, kiedy wprawdzie widać 
klucze powracających ptaków, ale już gdzieniegdzie 
nieśmiało przebijają przebiśniegi. Prognozy pogody też nie 
napawają optymizmem. Niskie temperatury, a do tego 
bardzo często warstwa białego puchu zalegająca rano na   
dachach domów i karoseriach samochodów… Uczniowie 
Zespołu Szkół w Dobrowie pomagali tego dnia przebudzić 
się wiośnie z zimowego letargu.
Pierwszy dzień wiosny to dzień niby zwyczajny. Okazuje się 
jednak, że nie do końca.   Po przestąpieniu progów szkoły 
wyraźnie dało się odczuć atmosferę wyjątkowości. 
Od samego rana uczniowie wszystkich klas wraz                  
z wychowawcami zgromadzili się w swoich gabinetach, aby 
tam opracować strategię działania. Każda, bowiem klasa 
miała zaprezentować się w kilku konkurencjach. Powołane 
zostało jury, które miało oceniać wysiłki uczestników.
Po chwili uczniowie spotkali się na głównym korytarzu, 
gdzie szóstoklasiści zaprezentowali nam przedstawienie 
profilaktyczne ,,Diabelski eliksir”. Czarownice zebrane na 
Łysej Górze przygotowały iście diabelski trunek, którego 
celem miała być zguba ludzi. Jak uradziły, tak i zrobiły. 
Wymyśliły … dopalacze! Wszyscy wiemy, jak działają one 
na młody organizm. Gdy wiedźmy zorientowały się, jaka to 
ohyda, debatowały nad antidotum. A lekarstwo może być 
tylko jedno: nie tykamy dopalaczy, trzymamy się od nich z 
daleka! Podczas występu zrealizowano zadanie nakreślone 
w Planie Wychowawczym i Profilaktyki. W przedstawieniu 
uczestniczyli: Dominik Rabczenko, Nikola Smolarska, 
Maja Łojek, Martyna Dmoch, Bogusia Budniewska, 
Wiktoria Palinowska, Magda Bąk, Gracjana Bihun, aktorów 
przygotowała Pani M. Wiktorska.     
Po spektaklu wszyscy musieli zaprezentować wykonany 
grupowo plakat o treści profilaktycznej. Uczniowie 
wychodzili na środek i prezentowali swoje prace. Nie bez 
znaczenia była frekwencja klasy. Tego dna różnie to z nią 
było … 
Kolejna konkurencja to turniej, „Jaka to melodia?” 
Zadaniem uczniów było udzielenie zgodnych odpowiedzi 
na pytania. Reprezentacje klas próbowały swoich sił na sali 

Dzień Ziemi - 22 kwietnia 
obchodzimy święto naszej 
planety. Skąd się wziął 

Dzień Ziemi, jak go obchodzić, co 
ciekawego o nim wiemy... Próbą 
odpowiedzi na te i inne pytania był 
apel przygotowany przez uczniów 
klasy II i III szkoły podstawowej. 
Nad całością czuwały Panie A. 
Tokarska i E. Hołota. Na scenie 
spotkały się żabki, ptaki i dzieci, 
które narzekały na życie wśród 
zanieczyszczeń. Martwiły się o 
d e g r a d a c j ę  ś r o d o w i s k a 
naturalnego, wycinanie drzew, 
wszechogarniający smog, brudną 
wodę i zanieczyszczone powietrze. 
P t a k i  s t w i e r d z i ł y,  ż e  s a m o 
,,gadanie” nic tu nie pomoże, trzeba po prostu znaleźć dobrą metodę na ekologię. Jak powiedziały, tak też zrobiły; 
wyczarowały kolorowe sny, w których zobaczyły obrazy z przyszłości Ziemi i siebie w nowej przestrzeni, która je 
zaskoczyła i jednocześnie przeraziła. Otóż okazało się, że wszyscy musimy dołożyć starań, by nasza planeta była oazą 
piękna i spokoju, by była czysta i bezpieczna. Ochrona środowiska jest bardzo ważna. Rok w rok niezmiernie bogata 
przyroda staje się uboższa. Niektóre gatunki roślin i zwierząt dzisiaj możemy podziwiać tylko na obrazkach a wielu grozi 
wyginięcie. Jest to następstwo nieprzemyślanych działań człowieka. Uczestnicy apelu i my wszyscy chcemy mieć swój 
udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy, bo kochamy naszą Ziemię, na niej żyjemy, ona nas żywi. Dzieci zaśpiewały 
piosenki ,,Wyspa zielona”, ,,Pięknie żyć” i ,,Ja mam tylko jeden świat”. 
Atrakcją i niespodzianką apelu był prezent dla każdej z klas: wszyscy otrzymali dużą skrzynkę, ziemię i sadzonki kwiatów, 
które posadzili ze swoimi wychowawcami. Będą one zdobiły szkolne parapety. Sponsorami byli: Kwiaciarnia Pani Barbary 
Łowkis, Auto-Szkoła Janusz Tokarski oraz Rodzice. Bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcom. Dziękujemy uczniom i ich 
wychowawczyniom za pięknie przygotowany apel.
Tekst: H. Dziedzic Zdjęcie: G. Semenowicz

OBCHODY DNIA WIOSNY

22 KWIETNIA - DZIEŃ ZIEMI 

gimnastycznej, rywalizując w grze w siatkówkę. Gorący   
doping publiczności sprawił, że emocje sięgnęły zenitu. 
O s t a t e c z n e  w y n i k i  g i m n a z j a l n y c h  p o t y c z e k                                
z nauczycielami były satysfakcjonujące … dla 
nauczycieli, bo to oni pokonali męską i żeńską 
reprezentację! Wśród atrakcji były też kalambury dla 
wychowawców, którzy przedstawiali przysłowia mimiką 
lub rysunkiem, a ich wychowankowie odgadywali treść.
Chociaż pogoda niezbyt nam dopisała, nie nudziliśmy się 
tego dnia w szkole. Okazało się, że Dzień Wagarowicza 
można niebanalnie spędzić w murach szkoły. Słowem – 
pierwszy dzień wiosny   był bardzo wesoły   i ten nastrój 
udzielił się wszystkim na długi, długi, długi... czas. 
Wszyscy bawili się znakomicie, emocji nie zabrakło. 
Wiele klas swoim przygotowaniem, organizacją                          
i ogromnym poczuciem humoru mile zaskoczyło swoich 
wychowawców i innych nauczycieli i uczniów, a także 
samych siebie.   Mamy nadzieję,    że ten dzień, co roku 
będzie obchodzony w podobnej atmosferze, i że nie 
zabraknie nam pomysłów na to,   by dobrze się bawić. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania i umilenia nam tego niezwykłego dnia. 

Tekst: Halina Dziedzic
Zdjęcie: Aleksandra Tokarska

8 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół w Dobrowie odbył się pierwszy szkolny 
konkurs ortograficzny z języka angielskiego pt.: „THE MASTER OF 
SPELLING” (mistrz literowania). W konkursie wzięło udział czternastu 
uczniów w trzech kategoriach wiekowych: KIDS - kl. III-IV SP, TEEN - kl. V-VI 
SP oraz YOUNGSTERS - kl. I-III GIM. Uczestnicy zmierzyli się w kilku 
konkurencjach polegających m.in. na głośnym literowaniu pojedynczych liter 
oraz ich kombinacji, literowaniu i zapisywaniu dyktowanych ciągów liter,                     
a także słów itp. Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie otrzymali 
wcześniej wykaz słów do nauczenia. Mimo, że literowanie w języku angielskim 
– tak ważne w nauce tego języka – nie jest łatwą umiejętnością, uczniowie 
doskonale poradzili sobie we wszystkich konkurencjach, a ich zmagania były 
zacięte i interesujące. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane m.in. przez wydawnictwo 
Macmillan. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: 
KIDS  –  Adam Mioduszewski kl. IV
TEENS  –  Wiktoria Palinowska kl. VI
YOUNGSTERS  –  Szymon Jagodziński kl. II GIM
Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Katarzyna Jabłońska.

KONKURS ORTOGRAFICZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGOKONKURS ORTOGRAFICZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGOKONKURS ORTOGRAFICZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Artykuł i zdjęcie: K. Jabłońska

Firma NIVEA w  tym roku zaprasza do kolejnej akcji, której celem jest 
wybudowanie niepowtarzalnych „Podwórek NIVEA” w 40 
lokalizacjach w  całej Polsce. Będą to Rodzinne Miejsca Zabaw, w  
których rodzice i  dzieci mogą wspólnie spędzić czas w  aktywny 
sposób.
G M I N A  T Y C H O W O  z g ł o s i ł a  l o k a l i z a c j ę  p r z y  u l . 
KOCHANOWSKIEGO  W  TYCHOWIE.
To wyjątkowe Rodzinne Miejsce Zabaw stanie w lokalizacjach, które 
zbiorą najwięcej Naszych głosów!!!. Od Ciebie zależy, gdzie powstanie  
RODZINNE MIEJSCE ZABAW.
Każdego dnia będzie można oddać jeden głos, głosując poprzez 
stronę internetową www.nivea.pl/podworko
GŁOSOWANIE: 5 MAJ – 30 CZERWIEC
Już od 5 maja będziesz mógł wziąć udział w  akcji i  głosować, aby 
Podwórko NIVEA powstało właśnie  w Twojej okolicy! Po rejestracji w  
serwisie każdego dnia będziesz mógł oddać jeden głos na wybraną 
lokalizację.
BUDOWA: SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016 r.
Na placu zabaw powstanie:
Bocianie gniazdo, Multi wspinaczka, Huśtawka wagowa, Huśtawka 
podwójna, Królicza norka zjeżdżalnia, Piaskownica, Skakanka, Klasy, 
Sprężynowiec, Ławka

WSPÓLNIE GŁOSUJMY I WYGRAJMY RODZINNY 
PLAC ZABAW Z NIVEA !!!

Wspólnie głosujmy 
na Plac Zabaw w Tychowie!
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 Z życia GIMNAZJUM MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W INDYWIDUALNYCH 

BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Police 13.04.2016BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Police 13.04.2016
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W INDYWIDUALNYCH 

BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Police 13.04.2016

DYSTANS 2500 METRÓW Z LICENCJĄ
2 MIEJSCE – Łukasz Pniewski 
                  – awans na mistrzostwa województwa
3 MIEJSCE – Tomasz Przybylski 
                    – awans na mistrzostwa województwa
DYSTANS 2500 METRÓW BEZ LICENCJI
1 MIEJSCE – Dawid Galasiński 
                   – awans na mistrzostwa województwa
WYNIKI  W MISTRZOSTWACH  
WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DYSTANS 1500 METRÓW Z LICENCJĄ
12 MIEJSCE – Przemysław Beśka 
DYSTANS 2500 METRÓW Z LICENCJĄ
14 MIEJSCE – Łukasz Pniewski 
27 MIEJSCE – Tomasz Przybylski 
DYSTANS 2500 METRÓW BEZ LICENCJI
12 MIEJSCE – Dawid Galasiński 

Autor artykułu i zdjęcie: Arkadiusz Jabłoński

Z życia ZSP Tychowo

W  V I  e d y c j i  K o n k u r s u  W i e d z y 
Politechnicznej, organizowanego przez 
Politechnikę Koszalińską, zwyciężyła 
Patrycja Ewiak, uczennica klasy pierwszej                 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                 
w Tychowie. Znakomitą recenzję pracy 
uzyskała także Alicja Grabarczyk, która 
uhonorowana została wyróżnieniem.  
Gratulujemy dziewczętom i nauczycielowi 
p r o w a d z ą c e m u ,  P a n u  R a f a ł o w i 
Głowińskiemu!
Finał konkursu odbył się 15 kwietnia pod 
kierunkiem Prorektora ds. Nauki i Rozwoju 
p ro f .  nadzw.  d r  hab .  i nż .  Wi to lda 
Gulbińskiego. W komisji zasiedli Dziekani 
poszczególnych wydziałów. W wyniku 
losowania Patrycja zaprezentowała się jako 
pierwsza. Jej wystąpienie było perfekcyjnie 
przygotowane. Mówiła pewnie i przekonu-
jąco, „czuło” się, że temat jest jej bardzo 
dobrze znany. Komisja była pod dużym 
wrażeniem i przyznała Patrycji pierwsze 
miejsce.  Konkurs składał się z dwóch 
etapów. Należało wybrać jeden z sześciu 
tematów i przygotować pisemną pracę.                   
W drugim etapie finaliści zobowiązani byli 
do przygotowania piętnastominutowej 
minutowej prezentacji i przedstawienia jej 
przed komisją.
Patrycja wybrała temat z mechatroniki: 
Egzoszkielet - materiały, sterowanie, 
zastosowania. Alicja natomiast zajęła się 
p r o b l e m e m  z  z a k r e s u  i n ż y n i e r i i 
biomedycznej: Sztuczne serce - czy daleko 
do naturalnego wzorca? 
Uczestniczki włożyły bardzo dużo wysiłku  

WIELKI SUKCES UCZENNIC ZSP TYCHOWO!!!  
w opracowanie swoich tematów. Aby zdobyć materiały do prac 
komunikowały się drogą elektroniczną z ośrodkami naukowymi w Polsce, 
Francji, Stanach Zjednoczonych i Australii, skąd otrzymywały najnowsze 
informacje naukowe ( oczywiście w języku angielskim).
Sukces uczennic jest tym większy, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż     
prace wpływały z całej Polski i było ich bardzo dużo. 
Decyzją Komisji Konkursowej, do finału zakwalifikowanych zostało sześć 
osób z Patrycją Ewiak z LO Tychowo oraz uczniami z Kwidzynia, Słupska, 
Koszalina, Szprotawy i Starachowic. Ponadto, Komisja wyróżniła sześć 
prac, wśród których znalazła się praca Alicji Grabarczyk z Tychowa. 
Na zdjęciu: Patrycja Ewiak i Alicja Grabarczyk z Prorektorem Politechniki 
Koszalińskiej ds.Nauki i Rozwoju prof. nadzw. dr hab. inż. Witoldem 
Gulbińskim.
Artykuł: Anna Doroń
Zdjęcie: Rafał Głowiński

13 kwietnia na terenach wokół Szkoły Podstawowej nr 8              
w Policach zostały rozegrane zawody  w biegach 
przełajowych. Uczestnicy rywalizowali o tytuły mistrzów 
województwa zachodnio-pomorskiego na dystansach 1500     
i 2500 metrów w kategorii zawodników posiadających 
licencje sportowe i nie posiadających licencji.
Aby wystąpić w tych  zawodach  nasi reprezentanci musieli 
zająć wysokie miejsca we wcześniej przeprowadzonych 
zawodach o mistrzostwo powiatu białogardzkiego. Na 
dwanaście miejsc przysługujących powiatowi białogar-
dzkiemu w mistrzostwach województwa, zawodnicy z naszej 
szkoły obsadzili aż pięć miejsc (najwięcej ze szkół 
gimnazjalnych)
WYNIKI W MISTRZOSTWACH 
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
DYSTANS 1500 METRÓW Z LICENCJĄ
3 MIEJSCE – Przemysław Beśka – awans na mistrzostwa 
województwa
DYSTANS 1500 METRÓW BEZ LICENCJI
2 MIEJSCE – Piotr Wetklo – awans na mistrzostwa 
województwa

PÓŁFINAŁ 
WOJEWÓDZKIEJ 

GIMNAZJADY 2015-2016 
W PIŁCE SIATKOWEJ 

CHŁOPCÓW
Kołobrzeg 15.04.2016

Ostatnim akordem sezonu siatkarskiego dla naszej 
szkolnej reprezentacji był turniej półfinałowy 
Wojewódzkiej Gimnazjady 2015-2016. W rywalizacji, 
która odbyła się 15 kwietnia w Kołobrzegu wzięły 
udział cztery z ośmiu najlepszych zespołów                   
z województwa zachodnio-pomorskiego. Obok 
naszego zespołu rywalizowały drużyny Gimnazjum nr 
1 z Kołobrzegu, Gimnazjum nr 1 ze Świnoujścia                    
i Gimnazjum nr 6 z Koszalina. 
Nasi chłopcy bardzo dobrze zaprezentowali się na tle 
faworyzowanych przeciwników i uplasowali się na                 
3 pozycji w turnieju potwierdzając, że są najlepszym 
szkolnym zespołem w regionie koszalińskim. Należy 
dodać, że nasi uczniowie tworzą typową szkolna 
drużynę, która dzielnie rywalizowała z chłopcami 
systematycznie trenującymi w Szkolnych Ośrodkach 
Sportowych i występującymi w regularnych 
rozgrywkach ligowych. 
W pierwszym spotkaniu nasi siatkarze rywalizowali       
z głównym faworytem Wojewódzkiej Gimnazjady 
2015-2016 i kandydatem do medali w rozgrywkach 
klubowych o mistrzostwo Polski – SOS Świnoujście. 
Mimo dzielnej postawy nie udało się sprawić 
n i e s p o d z i a n k i  i  n a s z  z e s p ó ł  u l e g ł  s w o i m 
doświadczonym kolegom 0:2. W meczu o III miejsce 
chłopcy pokonali zespół reprezentujący Gimnazjum nr 
6 w Koszalinie. W finale SOS ze Świnoujścia pokonał 
SOS z Kołobrzegu 2:1. Ostatecznie reprezentacja 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie uplasowała 
się na V miejscu w tegorocznych rozgrywkach                       
o mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego. 
Biorąc pod uwagę fakt, że nasi zawodnicy jako jedyni z 
czołówki nie uczestniczą w rywalizacji klubowej a ich 
szkolenie odbywa się tylko w ramach zajęć 
rekreacyjno-sportowych przeprowadzanych po 
lekcjach wynik ten należy uznać za ogromny osobisty 
sukces naszych chłopców. 
Skład naszego zespołu rywalizującego na turnieju                  
w Kołobrzegu: Łukasz Pniewski, Szymon Brysik, 
Mateusz Zając, Eliasz Jaciuk, Patryk Pawelski, Dawid 
Galasiński, Artur Glugla, Karol Rękas, trener zespołu – 
Arkadiusz Jabłoński

Artykuł i zdjęcie: Arkadiusz Jabłoński



Na hali sportowo widowiskowej przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie 31 
marca 2016r odbył się towarzyski turniej piłki 
k o s z y k o w e j  c h ł o p c ó w  d r u ż y n 
gimnazjalnych. Na własnym parkiecie zespół 
gimnazjalistów z Tychowa podejmował 
drużyny z Bobolic i Białogardu. Zespoły 
grały ze sobą systemem „każdy z każdym” 4 x 
10 minut. Od pierwszych do ostatnich minut 
reprezentacja gospodarzy prowadziła 
skoncentrowaną z niezłą skutecznością 
rzutową grę w ataku, ułożoną i dobrze 
zorganizowaną obronę, niesiona dopingiem 
publiczności zwyciężyła. Reprezentanci mają 
również na swoim koncie v-ce Mistrzostwo 
Powiatu 

Towarzyski Turniej Piłki Koszykowej drużyn gimnazjalnych

Skład drużyny: Galasiński Dawid, Raj Dawid, Wiśniewski 
Tomasz, Szulc Miłosz, Kuzyan Bogdan, Baranowski Patryk, 
Glugla Artur, Cerk Mateusz, Furmanek Hubert, oraz Pniewski 
Łukasz, który okazał się w danym dniu liderem zespołu, trener 
Wojciech Szatkowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, puchary i drobne słodycze. 
Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Sportu i 
Gospodarki Komunalnej w Tychowie.       W. Szatkowski
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W pierwszej kolejce rundy rewanżowej pomiędzy 
Spartą Gryfice - Jesion Trans Oldboje Tychowo padł 
remis 2:2. Mecz przebiegał w szybkim tempie i obie 
drużyny stwarzały sobie sytuacje bramkowe. 
Pierwszą bramkę zdobył zespół Sparty i jeszcze                   
w pierwszej połowie Kamil Jesionowski ładnym 
lobem nad bramkarzem doprowadził do remisu. 
Chwilę po tym, po asyście obrońcy z Tychowa, Sparta   
znów wyszła na prowadzenie 2:1. W drugiej połowie 
drużyna Tychowa stwarzała sobie dużo sytuacji 
strzeleckich, lecz nie umiała zamienić ich na bramkę. 
Udało się wyrównać wynik po indywidualnej akcji              
K. Jesionowskiego, który zagrał na czystą pozycję do 
M. Chmury i ten będąc sam na sam z bramkarzem 

Jubileuszowy Turniej Piłki Koszykowej

Festiwal koszykówki zakończony. 24 kwietnia 2016r 
rozegrany został Turniej Piłki Koszykowej z okazji 
jubileuszu 10-lecia hali sportowej w Tychowie. Około 
godziny 10.00 Burmistrz Robert Falana uroczyście 
powitał przybyłych gości, zawodników oraz kibiców 
którym życzył wspaniałego widowiska i dobrej zabawy. 
Meczem otwarcia zawodów było spotkanie pomiędzy 
reprezentacją  Gimnazjum im. Jana Pawła II                           
w Tychowie w składzie: Łukasz Pniewski, Dawid Raj, 
Tomasz Wiśniewski, Bohdan Kuzyan, Miłosz Szulc, 
Hubert Furmanek, Artur Glugla, trener Wojciech 
Szatkowski, a MKKS Żak Koszalin, tym razem górą 
okazali się jednak goście, a nagrodę za najlepszego 
strzelca otrzymał Kacper Jaśkiewicz (17 pkt)                            
z Koszalina. W kategorii open udział wzięło blisko 50 
zawodników w 7 zespołach, rywalizujących ze sobą                  
o awans w dwóch grupach systemem „każdy z każdym” 
2 x 10 minut.

Oprócz samej gry organizatorzy przeprowadzili dwa 
konkursy rzutowe. Najlepszym strzelcem wśród 
zawodników w konkursie rzutów za 3 punkty został 
Daniel Matysiak z BAYWATCH, również kibice mieli 
swoje 5 minut i mogli spróbować sił w konkursie 
rzutowym, tu wystąpiły same Panie, a najcelniej 
rzucała Pani Małgorzata Szatkowska. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:

Zwycięzcą turnieju została drużyna „SAN FRANCISCO FLEMINGS” w składzie: Kamil Ladorudzki, Hubert 
Kuźnicki, Filip Kawecki, Maciej Grondys, Maciej Kozłowski, Radosław Malczyński. Uroczystej dekoracji 
zawodników dokonywali Burmistrz Robert Falana, p. Wojciech Szatkowski i p. Krzysztof Kubisz, którzy czuwali 
nad przebiegiem rozgrywek. Nagrodę MVP turnieju otrzymał Maciej Grondys SAN FRANCISCO FLEMINGS” 
zdobywca 67 punktów. 
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miejski w Tychowie, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. Podziękowania dla 
Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie  Andrzeja Kozłowskiego za udostępnienie obiektu, 
Stanisławy Cygan, Patryka Rożka, Mateusza Ponika i Sebastiana Sycza za sprawowanie pomocy technicznej. 
Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy włączyli się w organizację rozgrywek, a byli to: Zakład wędliniarski Stefan 
i Irena Furmanek, Arla Foods SA, Firma ogólnousługowa PSB Sawosz, Piotr Kawecki, Gospodarstwo Rolne-
Ferma Drobiu Witold Rydzkowski, Sklep wielobranżowy Barbara Ziomek.       W. Szatkowski

NABÓR DO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„DĄBEK”

Uczniowski Klub Sportowy ,,Dąbek ‘’w Tychowie ogłasza nabór dzieci 
(dziewcząt i chłopców) rocznika 2008-2011 r do sekcji piłki nożnej. Treningi 
w każdy wtorek i czwartek o godz. 17 na boisku Orlik w Tychowie. 
Jednocześnie przypominamy, że w każdy poniedziałek i środę o godz. 17 
odbywają się treningi sekcji nożnej rocznika 2006-2008 na boisku Orlik w 
Tychowie. Więcej informacji pod numerem telefonu 603243241 lub 
osobiście u Roberta Radziuka.

W dniu 9.04.2016r na obiektach sportowych Białogardu 
odbyły się XV Wojewódzkie Igrzyska Samorządów 
Powiatowych Ludowych Zespołów Sportowych woj. 
Zachodniopomorskiego. W drużynie pow. Białogard 
startował zawodnik LZS Gryf Dobrowo Zbigniew 
Cabaj. 
Start był bardzo udany, zawodnik zdobył dwa złote 
medale. W konkurencji wyciskania odważnika 17,5kg                   
z wynikiem 80 powtórzeń w ciągu jednej minuty a takze 
w konkurencji przeciągania liny. 
Podczas zawodów wręczonych zostało kilka odznaczeń. 
Jedną z nich 70 LAT LUDOWYCH ZESPOŁÓW 
SPORTOWYCH na Pomorzu Zachodnim 1946-2016 
otrzymał Zbigniew Cabaj. Warto zaznaczyć, że jako 
jedyny z ekipy Białogardu zdobył dwa medale i to złote. 
Prezes LZS Gryf Dobrowo

Mecz Sparta Gryfice – Jesion Trans Oldboje Tychowo 
16 kwietnia 2016 r. – relacja 

dopełnił formalności. Jesion Trans stworzył sobie 
jeszcze kilka sytuacji i mógł wyjść na prowadzenie, lecz 
tego nie wykorzystał. Gospodarze kontratakowali                  
i w ostatnich minutach po rzucie rożnym mogli objąć 
ponownie prowadzenie, jednak dwukrotnie obrońcy                
z Tychowa wybijali piłkę z linii bramkowej. Obydwie 
drużyny schodziły z boiska z niedosytem.
Skład Jesion Trans Oldboje Tychowo: J. Sędzicki,                   
R .  Kononowicz ,  J .  Les i ak ,  M.  Krawieck i ,                      
M. Augustyniak, J. Baranowski, R. Gołuchowski,                   
P. Szczęsny, M. Rosiak, P. Adamczyk, M. Chmura,                 
S. Miękus, M. Majrowski i K. Jesionowski; manager             
A. Drozdowski.
artykuł: Mariusz Augustyniak

Wygrajmy siłownię zewnętrzną z Nestlé
- głosowanie od 5 kwietnia do 06 lipca br.
Szanowni Państwo, Gmina Tychowo uczestniczy w konkursie Nestle 

pn. , w którym można wygrać: „Nestlé porusza Polskę”
SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM  POWIETRZU.

Zgłoszona przez gminę lokalizacja to plac przy ul. Kochanowskiego w Tychowie. 
Głosujemy internetowo, począwszy od 5 kwietnia do 6 lipca br. poprzez oficjalną stronę 

akcji: nestleporusza.pl
Tam klikamy ZAGŁOSUJ i szukamy projektu naszej gminy. 

Gorąco zachęcamy Państwa do głosowania na nasz projekt, prosimy również 
o rozpropagowanie tej informacji wśród swoich bliskich i znajomych.

Razem możemy zdziałać wiele, wspólnie powalczmy o nagrodę!
Renata Bosak-Szewczyk 

DWA RAZY ZŁOTO

 „Gdy obowiązek wezwie mnie Tam wszędzie, 
gdzie się pali, Ty mi, o Panie siłę daj, Bym życie ludzkie ocalił...” 
(Modlitwa Strażaka, autor nieznany)

Z okazji "Dnia Strażaka" składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim Strażakom
za działalność ratowniczą  i bezinteresowną służbę 
drugiemu człowiekowi. 
Jednocześnie życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, 
wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów oraz wiele
 satysfakcji z pracy i służby na rzecz mieszkańców gminy Tychowo. 

Burmistrz Tychowa 
Robert Falana

                                                                                           

4 MAJA DZIEŃ STRAŻAKA

Zgłoszenia przyjmuje Wojciech Szatkowski
do 30.04.2016 r. do godz. 9.00
mailowo: sport.tychowo@wp.pl
tel. 600 938 263

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

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła 
Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie od  14-03-2016 r. do 15-04-
2016 r.  na nasze konto   wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     
1. 7 wpłat indywidualnych (1 z Wrocławia)   -        575,00 zł                                     
2. Składki członkowskie     -        550,00 zł                                
3. Odsetki bankowe     -            9,26 zł                            
4. Kwesta z 10-04-2016 r.                                           -     2.200,00 zł                                    
Razem  wpływy      -     3.334,26 zł

Stan konta na 15-04-2016 r.                    -  3.300,62 zł                   
wydano na  remont                                       - 630.000,00 zł                      
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.   -        9.800,00 zł 
Razem zebrano od 2008 r.        - 643.100,62 zł          

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  4  
z  15-04-2016 r.

 

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

REGULAMIN 
ZGŁASZANIA DO WYŁAPANIA BEZDOMNYCH PSÓW 

Z TERENU GMINY TYCHOWO I ICH PRZEKAZANIA DO 
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§ 1.
1. Regulamin ustala zasady postępowania i procedury w przypadku zgłaszania do 

wyłapania bezdomnych psów na terenie gminy Tychowo, ich odłowu                       
i przekazania do schroniska dla zwierząt. 

2. Wyłapywanie bezdomnych psów i zapewnienie im miejsca w schronisku dla 
zwierząt jest ustawowym obowiązkiem Gminy Tychowo i realizowane jest                     
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Tychowo”.

3. Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń, wyłapywaniem i przekazaniem 
psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt realizowane są przez pracowników 
Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej                  
w Tychowie.

§ 2.
1. Zgłoszenia o bezdomnych psach można składać osobiście w Urzędzie 

Miejskim w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 17 lub telefonicznie pod nr 94 31 15  
130 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 

2. Informacje o bezdomnych psach można również zgłaszać telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 19.30 a także w soboty i niedziele                 
w godzinach 9.00 – 17.00 pod nr 664-060-005 lub 668-150-429.

§ 3.
1. Zgłoszenie o konieczności odłowienia bezdomnych psów i przekazania ich do 

schroniska dla zwierząt powinno być dokonane przez Sołtysa sołectwa, na terenie 
którego przebywa zwierzę lub w przypadku braku takiej możliwości przez osobę 
dorosłą, która poda swoje dane personalne oraz numer telefonu z którego 
wykonuje połączenie. Anonimowe zgłoszenia o bezdomnych psach i o 
konieczności ich odłowienia nie będą przyjmowane.

2. W celu potwierdzenia danych personalnych osoby zgłaszającej i uzyskania 
dodatkowych informacji o bezdomnym psie i miejscu jego przebywania 
przyjmujący zgłoszenie wykona połączenie telefoniczne na numer podany przez 
zgłaszającego.

3. Przyjęte zgłoszenie przekazane zostanie do realizacji pracownikom Gminnego 
Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. 

4. Odłowienie bezdomnych psów wykonane będzie niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia dokonanego 
w dni robocze i do 48 godzin w przypadku zgłoszeń dokonanych w soboty i dni 
ustawowo wolne od pracy.

§ 4.
1. Odłowione przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki 

Komunalnej w Tychowie psy przekazywane są do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt.

2. Informacje o psach odłowionych na terenie gminy Tychowo i przekazanych do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt można uzyskać w Urzędzie Miejskim                    
w Tychowie, ul. Bobolicka 17, pok.20, telefonicznie pod nr telefonu wskazanymi 
w § 2, schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Tychowo ma zawartą 
umowę lub na stronie internetowej www.tychowo.pl w zakładce Dla mieszkańca – 
Ekologia – Psy i koty do adopcji z gminy Tychowo. 

3. Właściciele zagubionych zwierząt, które zostały odłowione i przekazane do 
schroniska, mogą je odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym 
merytorycznie pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tychowie.

4. Właściciele zwierząt, które zostały odłowione i przekazane do schroniska mogą 
być obciążeni kosztami ich odłowu, transportu, przekazania do schroniska, 
utrzymania i ewentualnego leczenia weterynaryjnego.

§ 5. 
Wszelkie uwagi dotyczące sposobu realizacji wyłapywania bezdomnych psów                    
z terenu gminy Tychowo i ich przekazania do schroniska dla zwierząt można zgłaszać 
pisemnie na adres:Gmina Tychowo, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

„MISTRZOSTWA POWIATU W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH                                                           
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW -  TYCHOWO 07.04.2016r .”

7 kwietnia 2016 roku na terenach leśnych przy stadionie miejskim w Tychowie, odbyły się drugie w tym roku 
biegi przełajowe dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, w których to udział wzięło prawie 300 
młodych biegaczy rywalizujących na dystansach biegowych od 800 do 2500 metrów. Celem tej imprezy było 
przede wszystkim zachęcenie dzieci i młodzieży do biegania i uzyskanie kwalifikacji Mistrzostw Województwa. 
Po zakończeniu zawodów odbyła się dekoracja najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach. 
Pamiątkowe dyplomy oraz medale wręczał Burmistrza Tychowa Robert Falana. Organizatorami byli Urząd 
Miejski w Tychowie, Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie, Szkolny Związek 
Sportowy w Białogardzie.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej (miejsca I-VI): 

 1. Wiśniewska Nikola       - SP 3 Białogard
 2. Nowicka Julia               - SP 5 Białogard
 3. Dzimidowicz Julia        - SP 4 Białogard
 4. Ziółkowska Oliwia       - SP 4 Białogard
 5. Wrona Malwina            - SP Tychowo
6. Pasterczyk Małgorzata  - SP Tychowo

Kat. 800 metrów: Kat. 1000 metrów:
 1. Mazur Mariusz         - SP Tychowo
 2. Marcin Smoliński     - SP 4 Białogard
 3. Dominik Sypek-        - SP Tychowo
 4. Sawosz Jakub          - SP Tychowo
 5. Gryga Daniel            - SP Tychowo 
 6. Domański Mariusz   - SP 5 Białogard

SZKOŁY PODSTAWOWE – klasyfikacja drużynowa
1. Szkoła Podstawowa w Tychowie   222pkt
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie    153pkt
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białogardzie    123pkt
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie    99pkt
5. Szkoła Podstawowa w Daszewie     35pkt
6. Szkoła Podstawowa w Dobrowie    21pkt
7. Szkoła Podstawowa w Kościernicy       17pkt
8. Szkoła Podstawowa w  Karścinie    2pkt

GIMNAZJA – klasyfikacja drużynowa 
1. Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie     347pkt
2. Gimnazjum w Tychowie   248pkt
3. Gimnazjum w Pomianowie    225pkt
4. Gimnazjum w Karlinie   155pkt
5. Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie   134pkt
6. Gimnazjum w Dobrowie   80pkt
7. Gimnazjum „Sukces” w Białogardzie    20pkt
8. MOW Podborsko   14pkt

Kat. 1200 metrów:
Licencje
 1. Anastazja Kania           - G1 Białogard
 2. Weronika Kamińska     - G1 Białogard
 3. Anna Lewandowska     - G1Białogard
Bez licencji
 1. Magdalena Iwan           - G1 Białogard
 2. Szulc Justyna                - G2 Białogard
 3. Mazurkiewicz Sandra   -   Sukces

Kat. 1500 metrów:
Licencje
 1. Kacper Wiśniewski      - G1 Białogard
 2. Hubert Horwat             - G2 Białogard
 3. Przemysław Beśka       - G Tychowo
Bez licencji
 1. Władysław Zwiranowski – G1 Białogard
 2. Piotr Weltko                 - G Tychowo
 3. Hubert Nalepa              - G Pomianowo

Kat. 2000 metrów:
Licencje
 1. Aleksandra Kania        - G1 Białogard
 2. Paulina Szewczuk       - G Pomianowo
 3. Natalia Walczak          - G Karlino
Bez licencji
 1. Patrycja Paluszkiewicz  –G1 Białogard
 2. Weronika Wijas              - G Karlino
 3. Katarzyna Mystek          - G1 Białogard

Kat. 2500 metrów:
Licencje
 1. Robert Górzyński          - G Pomianowo
 2. Łukasz Pniewski           - G Tychowo
 3. Tomasz Przybylski        - G Tychowo
Bez licencji
 1. Dawid Galasiński         - G Tychowo
 2. Paweł Szyłyk                - G Pomianowo
 3. Michał Ławniczak        - G1 Białogard

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 
w o j s k o w e g o  L O ,  k t ó r z y 
z a b e z p i e c z a l i  t r a s ę  b i e g u , 
opiekunów uczniów biorących 
udział w zawodach, wolontariuszy 
dbających o oprawę muzyczną.
Artykuł: W. Szatkowski
Zdjęcie: I. Wiecek

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania dla: pana dr. inż. 
Ireneusza Stypuły  oraz Pana Jerzego Susa                           
z Nadleśnictwa Białogard, którzy wyrazili chęć                       
i współpracę   na rzecz naszego sołectwa oraz dla 
naszych dzieci. Dziękuje również Państwu Sylwii                   
i Andrzejowi Stańczakom   za pomoc i okazane serce 
dla naszych dzieci oraz za udział w naszym spotkaniu               
i wspólną zabawę. Serdeczne podziękowania dla Pana 
Wojciecha Chojnackiego za zrobienie i postawienie 
tablicy ogłoszeniowej przy świetlicy w Osówku. 
Panom Stefanowi Hojnor, Markowi Jackiewiczowi, 
Bogdanowi  Brzozowsk iemu,  Andrze jowi 
Szymanek, Piotrowi Szymanek, Janowi Falanie za 
pracę przy sadzeniu krzewów ozdobnych na terenie 
naszego sołectwa. Serdecznie dziękuje Pani Danucie 
Łukaszewskiej z piekarni "Saturn " ze Szczecinka za 
ciasto dla dzieci z naszego sołectwa. Serdeczne 
podziękowania dla Przewodniczącego Rady Powiatu 
Białogard Pana Henryka Budzyły oraz dla Pani 
Krystyny Dobrzańskiej - Sekretarz Gminy Tychowo, 
za okazaną pomoc i wsparcie na „Dzień Ziemi”                     
w naszym sołectwie.
Dziękujemy firmie „Chemirol” i Panu Marcinowi   
Bock za upominki dla naszych dzieci. Podziękowanie 
dla Przewodniczącej Powiatowej Izby Rolniczej Pani 
Anny Rydzkowskiej oraz całej Izby Rolniczej za 
zakup sadzonek kwiatów bratków do naszego 
sołectwa. 

Sołtys Anna Sokołowska i Rada Sołecka

W miejscowości Kowalki 

w ostatnim czasie zamontowano 

lampy oświetlenia ulicznego, 

za co składam serdeczne 

podziękowania Panu Burmistrzowi 

Robertowi Falanie.  

                                                                                            

Sołtys Iwona Haśkiewicz

ŻYCZENIA
Wszystkim strażakom z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Osówki oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w   Tychowie z okazji 

zbliżającego się Dnia Strażaka 
(w dniu 4 maja) wiele szczęścia,   
pomyślności, sukcesów i samych 

pogodnych dni 
życzy 

Rada Sołecka i Sołtys Sołectwa Wicewo
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