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We wtorek 28 kwietnia  br. ,  w sal i 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Tychowie, podczas XIX sesji Rady Miejskiej 
w Tychowie miało miejsce uroczyste 
ś lubowanie  nowej  radnej  z  okręgu 
w y b o r c z e g o  N r  1 3 ,  o b e j m u j ą c e g o 
miejscowości Słonino oraz Zaspy Wielkie. 
W roli radnej zadebiutowała Pani Ewelina 
Czubek, mieszkanka Zasp Wielkich. 
Życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tej 
zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

R. Bosak-Szewczyk

Ślubowanie 
radnej

16 maja o godz. 9.00 klasa I a, wraz z wychowawcą  Panią 
Dorotą Galińską,  ze Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie uroczyście otworzyli mobline 
centrum nauki „Planety Energii”. Uczeń  Hubert Kaszkur  
przeciął wstęgę, po czym wszyscy udali się na wręczenie nagród. 
Z w y c i ę s k a  k l a s a  o t r z y m a ł a  e d u k a c y j n y  l a p t o p                            
z oprogramowaniem, klocki lego, oraz edukacyjną zabawkę                  
i dyplom dla każdego uczestnika. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Burmistrz Tychowa  Pan Robert Falana, Zastępca 
Burmistrza Pan Jacek Rudziński,  Dyrektor naszej szkoły Pani 
Katarzyna Kalbarczyk, Wicedyrektor szkoły Pani Lucyna 
Gołdyn,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie 
Pani  Lucyna Michalak,  Dyrektor Banku Spółdzielczego Pani 
Anna Młynarczyk,  Ks. Proboszcz Andrzej Sołtys, p.o.  
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  Pani Agnieszka 
Jankowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata 
Gaweł oraz Pani Justyna Kaszkur,  Radni Gminy Pan Marian 
Borowczak, Pani Teresa Jakimiuk.
Podczas pobytu w mobilnym centrum nauki Planety Energii 
wszyscy uczniowie naszej szkoły,  przedszkolaki z „Dębowej 
Chatki” w Tychowie , zaproszone klasy z Dobrowa, Dargini, 
Rogowa, Białogardu, Rosnowa, Karlina, Połczyna Zdroju oraz  
z Gimnazjum w Tychowie korzystali z wielu atrakcji 
zaproponowanych przez grupę Energa. Zabawa z fizyką 
dostarczyła uczniom wiele frajdy  i cennych informacji. W kinie 
3D oglądali ciekawy film. Ekipa „Planety Energii” w bardzo 
atrakcyjny i ciekawy sposób prezentowała odwiedzającym 

Planeta Energii w Tychowie

doświadczenia i  eksperymenty związane z wytwarzaniem, 
przetwarzaniem i oszczędzaniem energii.  Nie zabrakło wielu cennych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa. Po południu 16 i 17 maja                 
w godz. 15.00-18.00 mieszkańcy naszej gminy silą swoich mięśni nóg 
wytwarzali prąd dla Szkoły Podstawowej.  Przybyło wielu uczniów 
naszej szkoły, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie , Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie, rodziców, nauczycieli i mieszkańców 
naszej gminy. Wszystkim bardzo mocno dziękujemy za wysiłek, wsparcie 
i zaangażowanie jakie włożyli w turniej.    Dorota Galińska

Gmina Tychowo złożyła do Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 
Szczecinie wnioski o dofinansowanie inwestycji 
polegających na:
 1. Przebudowie gminnej drogi dojazdowej – ul. 
Mroczkiewicza, do drogi wojewódzkiej nr 169 
wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg. W 
ramach zadania zostanie m.in. wybudowana 
instalacja oświetleniowa drogi                 i 
kanalizacja teletechniczna. Przebudowa drogi 
obejmie teren drogi osiedlowej aż do drogi 
wojewódzkiej kierunek Tychowo-Bobolice wraz 
ze skrzyżowaniem – szacunkowa wartość 
inwestycji wynosi: 2.818.987,99 zł.
 2. Przebudowie gminnej drogi dojazdowej -   ul. 
Kolejowej w Tychowie - do drogi wojewódzkiej 
nr 167- zakres prac obejmuje m.in. wykonanie 
nowej nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką do dworca kolejowego. 
Wybudowane zostaną również chodniki i ścieżki 
pieszo-rowerowe –szacunkowa wartość inwestycji 
wynosi: 1.224.056,98 zł.
4 maja 2016 r. na stronie Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
zamieszczono wyniki naboru wniosków o 
przyznanie pomocy.
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Tychowo 
znalazła się na liście rankingowej. Otrzymaliśmy 
wsparcie na realizacje inwestycji wynoszące 

łącznie 2.554.433,00 zł.
R. Bosak-Szewczyk

XXIV MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
„BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” 2016.

Zbigniewowi Walasek, Uczniom Szkoły Ponadgimnazjalnej                       
w  Tychowie ,  S t rażakom Ochotn icze j  S t raży  Pożarne j 
z Sadkowa: Grzegorzowi Barucha, Krzysztofowi Barucha, 
Mikołajowi But, Pawłowi Kaźmierczak, Kowalskiemu Arkadiuszowi, 
Wojciechowi Kośka, Przemysławowi Majcher i Wojciechowi Rękas.
Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Osówka: Stefanowi Hojnor, 
Bogdanowi Brzozowskiemu, Markowi Jackiewicz, Krzysztofowi 
Tobiasz, Maciejowi Tobiasz, Szymonowi Winszewskiemu                          
i Mateuszowi Janus. 
Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Tychowa: Kowalskiemu 
Ryszardowi, Wojciechowi Gosa, Patrykowi Rożek. Za przygotowanie 
lotnej premii pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie.

M. Broda

18 lipca br. przez Tychowo przejeżdżał wyścig kolarski organizowany w ramach 
XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego BAŁTYK – KARKONOSZE 
TOUR rozgrywany w klasie 2.2 UCI Europe Tour, na którego trasie wystartowało 132 
zawodników z 19 zespołów zawodowych i narodowych reprezentacji. Kolarze                    
w ramach I etapu na trasie KOŁOBRZEG – CHOCIWEL przejechali 193,9 km.            
Do Tychowa peleton wjechał ok. godz. 13.20. Lotna premia zlokalizowana została 
przy ul. Dworcowej. 
Meta I etapu: Chociwel ul. Wojska Polskiego. 
Ucieczkę dnia stworzyło czterech kolarzy Benjamin Hill (Attaque Team Gusto), 
Antonio Di Sante (GM Europa), Jan Kraus (Dukla Praha), Lukas Steidten (UR-
Krostitzer). Ich przewaga wzrosła maksymalnie do 10 minut, ale też dość szybko 
topniała. Na premiach lotnych najaktywniejsi byli Jan Kraus i Benjamin Hill. Dzięki 
dwóm premiom z bonifikatami i jednej specjalnej Hill został liderem klasyfikacji 
najaktywniejszego i dalej wyruszy na etap w niebieskiej koszulce. Holender i Czech 
awansowali też odpowiednio na drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Peleton, w którym pracowały ekipy CCC Sprandi Polkowice i VERVA Activejet 
dogonił uciekinierów już na rundach w Chociwelu, niecałe 20km przed metą. Na 
trudnym, brukowanym finiszu trochę pogubili się polscy zawodnicy i ostatecznie 
najszybszy był Johim Ariesen (Metec), który wyszedł z ostatniego zakrętu na czele 
grupy i wytrzymał długi finisz. Na drugim miejscu dojechał Filippo Fortin (GM 
Europa Ovini), a trzecim Kacper Gronkiewicz (De Rosa Rybnik). Holender został 
nowym liderem wyścigu!
Burmistrz w miejscowości Chociwel, która była ostatnią miejscowością                  
Ietapu dla zwycięzcy Lotnej Premii z Tychowa wręczył puchar i gratulacje.
Za zabezpieczenie przejazdu kolarzy oraz sprawne kierowanie ruchem drogowym 
podczas wyścigu dziękuję Kierownikowi Posterunku Policji w Tychowie 
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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.
GMINA TYCHOWO zgłosiła lokalizację przy 
ul. 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 !!!

M. Broda

Wspólnie
głosujmy 

na Plac Zabaw 
w Tychowie!

ORGANIZATOR GMINA TYCHOWO

Szczegóły, karta zgłoszeniowa i regulamin na stronie www.tychowo.pl

„TYCHOWSKI HEROS”

KAŻDY MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJEGO KANDYDATA 
DO NAGRODY. 
Każdy może zgłosić osobę, instytucję lub firmę wystarczy wypełnić 
formularz i podać swoją propozycję lub przynieść wydrukowane 
zgłoszenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Tychowie. 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 CZERWCA 2016r. 
Nagrody Burmistrza Tychowa będą wręczane za szczególne osiągnięcia 
uzyskane w okresie jednego roku kalendarzowego, tj. 01.01 2015 r.- 
31.12.2015 r. w kategoriach: 
1. Tychowski Heros w kategorii Firma Roku – dla najlepszej 
tychowskiej firmy roku. 
2. Tychowski Heros w kategorii Młody Przedsiębiorca – dla osoby               
w wieku do 30 roku życia prowadzącej działalność gospodarczą na 
terenie gminy Tychowo, 
3. Tychowski Heros w kategorii Jubileusz. – jubileusz 20, 25, 30, 35, 
40 - lecia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy 
Tychowo. 
4. Tychowski Heros w kategorii Mecenas Kultury lub Tychowski 
Heros w kategorii Mecenas Sportu - dla przedsiębiorcy, firmy, osoby 
fizycznej, która wspiera lokalną kulturę lub sport. 
5. Tychowski Heros w kategorii Działalność Społeczna- dla osób 
aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej służąc rozwojowi 
kultury, oświaty i sportu. 
Oceny i wyboru kandydatów dokona Kapituła Konkursu a wręczenie 
statuetek „Tychowskiego Herosa" nastąpi podczas uroczystej Gali               
w GOK Tychowo podczas Dni Miasta Tychowa w dniu 3 lipca 2016 r. 
Szczegóły, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie 
internetowej www.tychowo.pl lub w pok. 21 Urzędu Miejskiego                
w Tychowie, tel. 94 31 60 275  

Burmistrz Tychowa 
Robert Falana 

 Zgłoś firmę, instytucję lub osobę fizyczną 
do nagrody gospodarczej 

Burmistrza Tychowa „Tychowski Heros" 
W sobotę, 7 maja 2016 r.  Białogard był 
gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Dnia 
Strażaka. Po uroczystym apelu, w parku Orła 
Białego odbył się festyn strażacki z udziałem 
przybyłych z terenu całego województwa 
strażaków. Dla gości przygotowano wiele atrakcji: 
prezentację pojazdów pożarniczych z terenu 
województwa – w tym również z OSP Tychowo, 
pokaz motocykli i zabytkowych samochodów, tor 
FCC dla dzieci i ściankę wspinaczkową, edukację            
z  zakresu  udzie lania  p ierwszej  pomocy                           
z możliwością nauki resuscytacji oraz symulator 
dachowania. Możliwa była też rejestracja dawców 
szpiku kostnego. 
Również Gmina Tychowo zaznaczyła swoją 
obecność podczas festynu. Zaprezentowano dzieła 
l o k a l n y c h  t w ó r c ó w  –  p r a c e  m a l a r s k i e                           
H. Żywickiej, W. Zientary, W. Rakoczego,               
T. Rogozińskiego, a także rzeźby Z. Polka. 
Wszyscy chętni otrzymali gadżety promujące 
walory gminy Tychowo.
K. Piecuch – z Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz 
T. Gajda – z GOSIGK Tychowo  w towarzystwie 
pań: Sabiny Szlage – reprezentującej zespół 
ludowy „Radość” oraz Lucyny Wilgos – 
p r z e d s t a w i c i e l k i  z e s p o ł u  l u d o w e g o 
„Dobrowianki”, udzielali informacji  i odpowiadali 
na liczne pytania gości. 
Gmina Tychowo – U NAS WARTO BYĆ!
R. Bosak-Szewczyk

Tychowo na 
Wojewódzkich 

Obchodach Dnia Strażaka

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.
Organizatorzy obchodów „Dni Tychowa”

ODDAJ KREW 
- KREW DAJE 

ŻYCIE

Dni Miasta Tychowa rozpoczynają się w dniu 2 lipca br. W tym dniu na stadionie miejskim odbywać się będą rodzinne zawody 
sportowe, zawody strongman, animacje dla dzieci. Na scenie wystąpi gwiazda wieczoru Zespół Pączki w Tłuszczu wraz 
Tomaszem Karolakiem a na zakończenie pokaz laserowy.  
W dniu 3 lipca br. dla mieszkańców w programie przewidziano Grę Miejską w Tychowie, zawody sportowe na Orliku a w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie dla zaproszonych gości uroczystą Galę, podczas której uhonorowani zostaną 
wyróżniający się mieszkańcy nagrodą gospodarczą Burmistrza Tychowa „Tychowski Heros”. Nastąpi również wręczenie 
nagród zwycięzcom konkursu Amatorskich Filmów Dokumentalnych pn. „Z kamerą po gminie Tychowo”. Na zakończenie Gali 
odbędzie się spektakl Grupy Rafała Kmity.    Zapraszamy!

„DNI MIASTA TYCHOWA”
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KINO GOK w Tychowie zaprasza !

Dzielny Kogut Maniek
29 maja 2016r. – godz. 15:00 

(seans ogólnodostępny)
31 maja 2016r. – godz. 9:30

(seans dla Przedszkola)
1 czerwca 2016r. – godz. 17:00 

(seans ogólnodostępny)
6 maja 2016r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyło się 
niezwykle ciekawe spotkanie 
Klubu Podróżnika. Pan Zygmunt 
Wziątek przygotował prezentację 
na temat Tunezji. Można było 
posłuchać opowieści na temat 
historii, obyczajów oraz walorów 
tu rys tycznych  t ego  k ra ju . 
S p o t k a n i e  b y ł o  b a r d z o 
interesujące, ponieważ była 
również okazja, aby degustować 
tradycyjne potrawy i napoje 
podawane w Tunezji. Herbatka z 
m i ę t y  z  m i o d e m  b y ł a 
przepysznaJ . Pan Zygmunt 
opowiadał o przygodach, które 
przeżył w czasie podróży po 
Tunezji, udzielał też rad, jakich 

błędów nie popełnić, aby nie zrazić mieszkańców, np. należy tam 
się targować zanim się kupi jakiś suwenir. Można było również 
obejrzeć pamiątki przywiezione z Tunezji.
Bardzo dziękujemy Panu Zygmuntowi za profesjonalnie 
przygotowane spotkanie. Teraz marzy się nam się tylko, aby 
wybrać się w taką interesującą podróż. 
L. Michalak

RADOŚĆ i DOBROWIANKI w Jeleniu
14 maja 2016 r. zespół Radość i Dobrowianki wzięły udział w VI 
Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel Wiosenny Piknik 
Folk w Jeleniu. Zespoły podczas przeglądu godnie prezentowały 
Gminny Ośrodek Kultury i Gminę Tychowo, za co serdecznie 
dziękujemy.  

15 maja 2016r. Zespół taneczny Mirage brał udział                             
w eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Przeglądu 
Zespołów Tanecznych w Koszalinie i uzyskał tytuł laureata w 
kategorii wiekowej 11 - 15 lat. Zakwalifikował się tym samym 
na eliminacje wojewódzkie do Szczecina! Bardzo jesteśmy 
dumni.  Dziękujemy instruktorowi:  Panu Kacprowi 
Wojcieszkowi za przygotowanie zespołu, dziewczętom zaś za 
wytrwałą pracę i starania. Trzymamy kciuki 4 czerwca.
Izabela Wesołowska

Wieczór tunezyjski
z Klubem Podróżnika

13 maja 2016r. w galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie odbył 
się wernisaż wystawy fotograficznej Jolanty Turkowskiej i Małgorzaty 
Dziubak pt. „Trzy kroki od domu”. Obie Panie uczą najmłodsze dzieci w 
Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach. Mają też 
wspólną pasję, którą jest fotografia. Od kliku lat regularnie przemierzają 
leśnymi drogami w poszukiwaniu wyjątkowych krajobrazów, które 
ujmują w swych przepięknych zdjęciach. Obiektywem aparatu potrafią 
dostrzec najpiękniejsze szczegóły natury. Wrażliwość i kreatywność 
autorek fotografii można dostrzec w każdym zdjęciu, którymi obecnie 
zechciały się podzielić. Zdaniem artystek nie trzeba wybierać się                    
w daleką drogę by odnaleźć piękne zakątki świata, wystarczą tylko trzy 
kroki od domu… 
Wystawę można oglądać do 23 maja 2016r. Serdecznie zapraszamy do 
galerii !
Artykuł i zdjęcie: Izabela Wesołowska

27 kwietnia br.  odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski 
"Słowiki" zorganizowany przez Przedszkole Miejskie w Karlinie. 
Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 
uczęszczające do placówek na terenie powiatu białogardzkiego. 
Przedszkolaki zaprezentowały się w utworach poetyckich Jana 
Brzechwy. Grupę 3 latków reprezentowała Karolinka Rudzińska, 
wierszem pt. "Na straganie" - zajęła II miejsce. Hubert Mikołajczak - 
4 latek, przedstawił wiersz "Żuk", natomiast Agatka Jaskólska -                 
5 latek, recytowała utwór "Samochwała". Po prezentacji wierszy, 
dzieci, rodzice i przybyli goście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek oraz do wspólnych zabaw integracyjnych przy muzyce. 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które 
dostarczyły im satysfakcji z odniesionego sukcesu, wiele radości                
i  zadowolenia.  Dziękujemy rodzicom uczestników za 
zaangażowanie i osobisty wkład w przygotowanie występu dziecka 
do konkursu.      
Dorota Potoczna

Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

6 maja br. w naszym przedszkolu odbył się "Dzień Talentu”, podczas którego, 
przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności. Konkurs poprzedził występ 
Pani Izabeli Wesołowskiej, pracownika GOK w Tychowie, która przybliżyła 
dzieciom swój życiorys, w którym ogromną rolę odegrała sztuka malarstwa. 
Poprzez rozmowę z dziećmi i przedstawienie własnych obrazów, pobudziła 
dzieci do odkrywania w sobie własnych talentów od najmłodszych lat. Liczna 
grupa dzieci przedstawiła talenty w malowaniu farbami, pastelami oraz 
kredkami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sztuka origami, którą 
prezentowała   Gabrysia Pączkowska z grupy 5 latków. Podczas konkursu 
dzieci prezentowały również umiejętności taneczne, wokalne a także 
plastyczne. Na zakończenie dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami                   
i wręczono drobne upominki oraz dyplomy. Dziękujemy Radzie Rodziców                 
z Gminnego Przedszkola Dębowa Chatka w Tychowie za ufundowanie nagród.             

   Małgorzata Łopińska –Kubiczek
Katarzyna Korolak

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

17.05.2016r. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka” w Tychowie 
odbył się Dzień Otwarty. W tym dniu dzieci, które zostały przyjęte na 

rok szkolny 2016/2017 miały okazję wraz z rodzicami zwiedzić 
przedszkole, poznać naszą ofertę edukacyjną, spotkać się z 

dyrektorem i nauczycielami przyszłorocznych grup przedszkolnych.  
Udział w zabawach dostarczył dzieciom mnóstwo radości i pokazał, 
że przedszkole „Dębowa Chatka” to miejsce, gdzie można wspaniale 

spędzać czas.
     Katarzyna Korolak

                                Małgorzata Łopińska -Kubiczek

PRZEDSZKOLAKI W IX POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

DZIEŃ TALENTU W PRZEDSZKOLU

Wystawa Jolanty Turkowskiej
i Małgorzaty Dziubak 

WYSTAWA PLASTYCZNA
Tomasz Rogoziński

GALERIA GOK w TYCHOWIE

przestrzenne modele, rysunek i malarstwo

Wernisaż 25 maja 2016 r. godz. 18.00

Ekspozycję będzie można oglądać do 20 czerwca 2016.

SUKCES ZESPOŁU MIRAGE !
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 Z życia GIMNAZJUM

22 kwietnia 2016 roku, dwa dni po zakończeniu egzaminu 
gimnazjalnego, nasi trzecioklasiści mieli okazję po raz kolejny 
odczuć, że zakończenie nauki w gimnazjum zbliża się wielkimi 
krokami. Pani Ania Gołuchowska zorganizowała dla uczniów targi 
szkół ponadgimnazjalnych, aby ci, którzy mają jeszcze jakieś 
wątpliwości co do wyboru szkoły, mogły je rozwiać. W targach 
uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
p rof .  Jana  Radomskiego  w Tychowie ,  Zespo łu  Szkó ł 
Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju, Technikum Leśnego im. 
prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie, Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, Prywatnego 
Centrum Edukacyjnego "Szkoły Sukces" w Białogardzie, Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bogusława X, Zespołu Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. W. Witosa w Boninie, V Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Lema w Koszalinie oraz Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej "Scholar" w Białogardzie. Trzecioklasiści dowiedzieli się 
o tym, jak wygląda nauka i czas wolny w zaprezentowanych szkołach, 
co bez wątpienia ułatwi podjęcie decyzji wyboru szkoły.

I. Kuzyan

PRZEZ POSTOMINO DO RIO!
Pod takim hasłem odbył się w dniu 23 kwietnia 2016 roku 
VII Młodzieżowy Mityng Lekkoatletyczny, w którym 
uczennica klasy IIa Małgorzata Czarnata zajęła bardzo 
wysokie II miejsce w dwóch konkurencjach-rzucie 
oszczepem i pchnięciu kulą. Gosia trenuje pod pilnym 
okiem pana Józefa Grabarczyka w ULKS przy Zespole 
S z k ó ł  P o n a d g i m n a z j a l n y c h  w  Ty c h o w i e .
G R AT U L U J E M Y I  Ż Y C Z Y M Y D A L S Z Y C H 
SUKCESÓW!
I. Kuzyan

Są już wyniki ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego "Galileo 
2016", w którym brało udział 8 uczniów z każdego rocznika. 
Współorganizatorem tego konkursu w naszej szkole była pani Joanna Biskot.  
Oto zajęte przez naszych uczniów miejsca:
Klasa pierwsza (127 uczniów, biorących udział):
Ania Boczkowska- 24 pkt- 29 miejsce
Hubert Cygan- 40 miejsce
Klasa druga (129 uczniów, biorących udział)
Kasia Boczkowska- 25 pkt- 28 miejsce
Maja Skrzesińska- 20 pkt - 30 miejsce
Józef Voss- 38 miejsce
Dominika Gałasińska- 44 miejsce.
Klasy trzecie (144 uczniów, biorących udział)
Płońska Klaudia -30 pkt - 23 miejsce
Gołdyn Szymon- 32 miejsce.
Warto przypomnieć, że uczniowie klas drugich i trzecich języka 
niemieckiego zaczęli się uczyć dopiero w gimnazjum i dlatego jest to ich 
naprawdę wielki sukces.  
I. Kuzyan

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

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 nieposiadających 
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 białogardzkiemu 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
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.
Arkadiusz Jabłoński

SPORTOWY WYJAZD 
Z HISTORIĄ W TLE
W dniu 11.05.2016r. grupa młodzieży z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Tychowie wraz z opiekunami, 
Arkadiuszem Jabłońskim i Przemysławem Frańczakiem, 
wzięła udział w wyjeździe do Trójmiasta. Głównym 
celem wyjazdu było uczestnictwo w meczu piłki nożnej 
T-mobile Ekstraklasy pomiędzy drużynami Lechii 
Gdańsk i Legii Warszawa. 
W Gdańsku uczniowie spacerowali urokliwymi 
uliczkami Starego Miasta, gdzie podziwiali Ratusz 
Głównego Miasta, Bazylikę Mariacką, Dwór Artusa, 
Fontanę Neptuna, a przechadzając się wzdłuż Długiego 
Pobrzeża mogli zobaczyć słynny Żuraw - najstarszy 
zachowany dźwig portowy w Europie. Młodzież 
odwiedziła również Europejskie Centrum Solidarności - 
nowoczesną instytucję kultury utrwalającą pamięć                    
o zwycięstwie Solidarności i upadek komunizmu                      
w Europie, gdzie obejrzeli m.in. wystawę dedykowaną 
historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które 
doprowadziły do przemian demokratycznych w całej 
Europ ie  Ś rodkowo-Wschodn ie j .  Nas t ępnym 
historycznym przystankiem był stojący przed Stocznią 
Gdańską Pomnik Trzech Krzyży poświęcony ofiarom 
Grudnia ’70.Pomnik jest poświęcony stoczniowcom, 
którzy zostali zastrzeleni przed bramą gdańskiej stoczni 
przez  wojsko i  milicję podczas rewolucyjnego dla 
historii strajku. Trzy wysokie, stalowe krzyże 
zwieńczone i  połączone mosiężnymi kotwicami stoją 
dokładnie w  miejscu, gdzie  padło pierwszych trzech 
zabitych. Trwając w chwili zadumy uczniowie odczytali 
widniejący na pomniku napis: „Oddali życie, abyś ty 
mógł żyć godnie”.
Ostatnim punktem programu był udział w meczu. 
Ogromne wrażenie wywarł na uczniach stadion Lechii 
Gdańsk. Nasi uczniowie dzielnie kibicowali piłkarzom 
zagrzewając ich do sportowej walki. 
Arkadiusz Jabłoński

REPREZENTACJA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA 
II W TYCHOWIE

NAJLEPSZA W ELIMINACJACH POWIATOWYCH
XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU 

DROGOWEGO

Drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie Damian Grzyb, 
Szymon Gołdyn, Mateusz Ponik okazała się bezkonkurencyjna                 
w Eliminacjach Powiatowych XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 
Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Karlinie i Komenda 
Powiatowa Policji w Białogardzie. W turnieju wzięło udział 8 szkół 
podstawowych i 5 gimnazjów. Każdy uczestnik eliminacji 
rozwiązywał testy i wykonywał zadania   praktyczne w zakresie 
techniki jazdy rowerem oraz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
Indywidualnie najlepszy okazał się Damian Grzyb, a tuż za nim na 
drugim miejscu uplasował się Szymon Gołdyn. Na wysokim 
dziewiątym miejscu turniej zakończył Mateusz Ponik. 
W nagrodę 20 maja chłopcy reprezentowali nasz powiat w turnieju 
wojewódzkim (w Koszalinie).
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU
1 MIEJSCE – GIMNAZJUM W TYCHOWIE
2 MIEJSCE – GIMNAZJUM W KARLINIE
3 MIEJSCE – GIMNAZJUM W POMIANOWIE
4 MIEJSCE – GIMNAZJUM NR 2 BIAŁOGARD
5 MIEJSCE – GIMNAZJUM NR 1 BIAŁOGARD
Tekst i zdj. Arkadiusz Jabłoński

Po wieloetapowych zmaganiach, 
pokonując rywalki w rozgrywkach 
powiatowych  i  re jonowych, 
gimnazjalistki z Tychowa wzięły 
udział w finale wojewódzkim 
Gimnazjady w tenisie stołowym. 
O s i e m  n a j l e p s z y c h  d r u ż y n                      
z   c a ł e g o  w o j e w ó d z t w a 
rywalizowało w hali sportowej SP 5 
w Białogardzie o  tytuł mistrza 
województwa.  W zawodach, 
stojących na wysokim poziomie 
sportowym, nasze reprezentantki 
poniosły dwie porażki i odnotowały 
jedno zwycięstwo. Tym samym 
M a ł g o r z a t a  B e k i s z  i  A n n a 
B o c z k o w s k a  z a k o ń c z y ł y 
r y w a l i z a c j ę  n a  V  m i e j s c u . 
Te g o r o c z n y  w y n i k  d o b r z e 
prognozuje na przyszłość, bowiem 
obie uczennice w kolejnym roku 
mogą wspólnie  rywalizować                    
w   rozgrywkach  szkolnych.                  
Z pewnością zdobyte doświadczenie 
poparte systematyczną pracą w 
klubie ULKS Tychowo pod opieką 
Pana Zbigniewa Bekisza pozwala 
stawiać nasze dziewczyny w gronie 

GIMNAZJALISTKI W TENISOWYM FINALE

pretendentek do wysokich miejsc                  
w przyszłorocznej edycji Gimnazjady.   
P. Frańczak

TARGI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO "GALILEO" 2016!

U c z e ń  k l a s y  I I a  K a c p e r 
Dołasiński zajął 7 miejsce w 
eliminacjach wojewódzkich 
Ogólnopo l sk iego  Turn ie ju 
Wiedzy Pożarniczej. Aby dostać 
się do tych eliminacji trzeba było 
wykazać się wiedzą na temat 
zasad i przepisów przeciw-
pożarowych. Kacper od dawna 
jest członkiem Młodzieżowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej                   
w Tychowie i uczestniczy we 
w s z y s t k i c h  s p o t k a n i a c h                        
i ćwiczeniach tej jednostki.
Gratulujemy wiedzy i życzymy 
zajęcia pierwszego miejsca                   
w roku następnym
I. Kuzyan

W dniu 27 kwietnia 2016 roku pan Krzysztof 
Wesołowski, przedstawiciel firmy Honeywell 
Safety Products, przeprowadził prelekcje dla 
uczniów naszej szkoły na temat szkodliwości 
hałasu dla naszego zdrowia. Prelegent zaczął 
od przypomnienia budowy narządu słuchu, 
definicji hałasu, pojęcia hałaśliwości oraz 
uświadomił młodzieży ogrom zniszczeń, 
które dokonuje hałas na naszym zdrowiu, gdy 
nie dotrzymujemy higieny. Pod wpływem 
hałasu wyraźnie spada koncentracja i nawet 
do prawidłowo słyszących młodych ludzi nie 
dociera część informacji, przekazywanych 
przez nauczyciela. Dodatkowo gorzej się uczą 
i mają uboższe słownictwo. Mamy nadzieję, 
że uczniowie będą potrafili świadomie 
ograniczyć hałas w swoim otoczeniu.
I. Kuzyan

W dniach 18-20 kwietnia 2016 r. nasi uczniowie przystąpili do egzaminu, 
który sprawdzał wiadomości i umiejętności zdobyte przez trzy lata nauki   
w naszym Gimnazjum. Nic już nie da się zmienić, douczyć bądź dopisać. 
Pozostaje cierpliwie czekać na wyniki oraz...zadbać o to, aby świadectwa 
ukończenia gimnazjum wyglądały imponująco.  
Do egzaminu przystąpiło 48 uczniów. Części humanistyczną                              
i matematyczno-przyrodniczą uczniowie pisali na hali sportowej, a cześć 
językową, kończącą testowy maraton- w salach lekcyjnych. Nad 
poprawnym przebiegiem egzaminu oraz dotrzymaniem wszystkich 
procedur, czuwały komisję egzaminacyjne, w składzie których byli także 
przedstawiciele innych szkół. Na szczęście, egzamin przebiegł bez 
zakłóceń. W przerwie każdy uczeń otrzymał ciepły posiłek, dlatego głód 
na pewno nikogo nie rozpraszał:)
I. Kuzyan

EGZAMIN GIMNAZJALNY JUŻ ZA NAMI!

STOP DLA HAŁASU
USŁYSZ SWOJE MYŚLI!

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM!
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W poniedziałek 9 maja w holu Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tychowie odbył się apel upamiętniający 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie 
klas II a, II b i I a pod kierunkiem Violetty Andryszczuk 
– Wasiak zaproponowali zgromadzonym pozbawioną 
zbytn iego  pa tosu  formę scenki  z  se jmiku 
uczniowskiego. Jej zadaniem było uwydatnienie wagi 
znajomości historii Polski w kształtowaniu poczucia 
tożsamości narodowej młodych ludzi, a także 
zachęcenie do refleksji nad istotą pojęć takich jak 
Ojczyzna, naród, wolność. Myślą przewodnią, jaka 
towarzyszyła całej uroczystości, uczyniono słowa: 
„Naród, który nie zna przeszłości, ginie i nie buduje 
przyszłości”. Dopełnienie stanowiły zaś nawiązania 
do poszanowania flagi, godła i hymnu.
Przepiękne recytacje wierszy w wykonani Julianny                 
i Małgosi z II a doskonale oddały wagę i sens 
obchodzenia takich uroczystości, a skupienie                    
i  za in te resowanie  ogląda jących  było  tego 
potwierdzeniem.
Mimo trudności związanych z prowadzonymi pracami 
remontowymi, dekoracje w wykonaniu J. Pawłowicz              
i starania B. Blinkiewicz pozwoliły na pełną realizację 
przedsięwzięcia.
I. Kuzyan
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Z życia SP Tychowo

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Białogardzie przeprowadzili 29 kwietnia 2016 r. 
powiatowe eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W tym roku konkurs odbył się na terenie Gimnazjum w Karlinie. 
Turniej w swoich założeniach ma na celu edukowanie 
najmłodszych w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.
Do turnieju stanęły drużyny ze szkół podstawowych                            
i gimnazjalnych z terenu powiatu białogardzkiego. Naszą 
drużynę reprezentowali uczniowie: Kacper Szumski, Oliwier 
Gołuchowski, Monika Garbicz, Oliwia Kucy. Po rozwiązaniu 
testu z przepisów ruchu drogowego i testu pierwszeństwa 
przejazdu na skrzyżowaniach, zawodnicy przystąpili do części 
praktycznej, w której prezentowali swoje umiejętności jazdy na 
rowerze w utworzonym miasteczku ruchu drogowego oraz na 
torze przeszkód. Musieli również praktycznie zastosować swoją 
wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.                
Po podliczeniu punków wśród szkół podstawowych okazało się, 
że I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Tychowie! 
Indywidualnie najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół 
podstawowych został Kacper Szumski. Drużyny otrzymały 
dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów                   
i organizatorów turnieju. 
Zwycięzcy reprezentowali nasz powiat 13 maja 2016 r.                      
w eliminacjach wojewódzkich w ZORD Koszalin, podczas 
których zajęli 9 miejsce (na 21 drużyn). Drużynę do turnieju 
przygotowywała pani Hanna Białek.
H. Białek

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie 
na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że 
wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - 
tak, aby wystarczyło ich dla przyszłych pokoleń. Dlatego 
musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać                
o nasze wspólne środowisko. 
W tym celu nauczyciele  i  uczniowie edukacj i 
wczesnoszkolnej  Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie  zorganizowali zielony 
happening. Wszyscy uczniowie ubrani w zielone stroje,               
w czapkach zielonych żabek, z grzechotkami, bębenkami, 
gwizdkami i oczywiście z plakatami ekologicznymi 
maszerowali ulicami naszego miasta. 
Mamy nadzieję, że wzbudziliśmy wśród dzieci, młodzieży   
i mieszkańców  Tychowa poczucie współodpowie-
dzialności za stan środowiska w przyszłości, troski                
o czystość najbliższego otoczenia, wpłynęliśmy na 
wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody. 
Tekst i zdjęcie Dorota Galińska 

We wtorek, 10 maja 2016 r., w Gminnej Bibliotece Publicznej                
w Stanominie odbyły się powiatowe eliminacje 48. Regionalnego 
Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne".  Szkołę 
P o d s t a w o w ą  i m .  A d a m a  M i c k i e w i c z a  w  Ty c h o w i e 
reprezentowały: Zuzanna Radziuk i Amelia Jankowska - kategoria 
"ptasząt" oraz Tatiana Jabłońska i Malwina Wrona - kategoria 
"ptaszków".
Komisja przesłuchała 21 uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych. Z każdej z nich wyłoniono dwóch laureatów, którzy 
zakwal i f ikowal i  s i ę  do  f ina łowego  e tapu  Turn ie ju 
Recytatorskiego. Wśród nich znalazła się jedna z naszych 
wspaniałych recytatorek - Tatiana Jabłońska z kl. Va. Serdecznie 
gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy powodzenia na ostatnim 
szczeblu konkursu! Będziemy trzymać kciuki 6 czerwca br. 
podczas finału, który odbędzie się w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej. R. Chwała

29 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie            
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza                 
w Tychowie uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 225 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowanym przez 
klasy piąte.
Scenę urządzono jak studio telewizyjne. W formie programu 
informacyjnego TVN24 oraz prezentacji multimedialnej 
przedstawiono oznaki słabości i wewnętrznego rozkładu państwa 
oraz wynikające z tego konieczności reform. Podkreślono główne 
postanowienia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy Va i Vb wcielili się w postacie historyczne: króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, carycy Rosji Katarzyny, 
hetmanów i polityków francuskich. Obejrzano również reklamy 
związane z rzeczywistością XVIII wieku i wysłuchano pieśni tego 
okresu.
Organizatorami apelu byli: Paweł Drozdowski i Wiesława 
Semenowicz. 
artykuł - Wiesława Semenowicz.
zdjęcia - Wojciech Galiński.
  

Apel z okazji 3 maja

Dzień Ziemi

Od 11 do 13 maja uczniowie klas szóstych 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w 
Tychowie brali udział w wycieczce do 
Warszawy. Wycieczkę zorganizowały:  
Katarzyna Wrona i Eliza Antosz, jako 
opiekunki dołączyły do grupy Barbara 
Grabarczyk i p. Wiesława Semenowicz. 
Wszyscy czekali na te dni z niecierpli-
wością, dla większości była to pierwsza 
wizyta w naszej stolicy. Nasz entuzjazm nie 
zgasł nawet po wielogodzinnej podróży i z 
niespożytą energią ruszyliśmy na podbój 
Warszawy. 
Wy c i e c z k ę  z a c z ę l i ś m y  o d  w i z y t y                 
w Centrum Nauki „Kopernik” - chyba 
nikt z nas nie spodziewał się, jak ciekawe 
można spędzić tam kilka godzin, poznawać 
rozmai te  p rawa  przyrody  poprzez 
samodzielne przeprowadzanie doświadczeń 
na interaktywnych wystawach. Potem 
odbyliśmy krótki spacer po ogrodach na 
dachu Biblioteki Uniwersyteckiej . 
Następnie pojechaliśmy do Pałacu Kultury 
i Nauki – panorama miasta oglądana            
z tarasu widokowego znajdującego się na 
XXX piętrze zapiera dech! Drugiego dnia 
z w i e d z a l i ś m y  p r z e p i ę k n y  Z a m e k 

SZÓSTOKLASIŚCI W STOLICY!!!

Królewski, długo spacerowaliśmy po Starym Mieście (Plac Zamkowy z Kolumną 
Zygmunta, Rynek, barbakan, Trakt Królewski, zmiana warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza), a potem kilka godzin spędziliśmy w Łazienkach 
Królewskich. Ostatni dzień to przejazd metrem (także pod Wisłą) i wizyta               
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Był to dla nas czas skupienia i refleksji. 
Na zakończenie odwiedziliśmy przepiękny Ogród Zoologiczny.    
Do Tychowa wróciliśmy późną nocą. Zmęczeni trzydniowym zwiedzaniem, ale 
bardzo zadowoleni. Wszystko udało nam się wspaniale! Moc atrakcji, dobre 
towarzystwo, świetne humory i piękna pogoda sprawiły, że długo będziemy 
wspominać, jak cudna jest Warszawa w maju! 

K. Wrona, E. Antosz

Eliminacje powiatowe rozstrzygnięte!

W czwartek, 19 maja br., w Urzędzie Miejskim w Tychowie 
Burmistrz Tychowa spotkał się ze zwycięzcami XXXIX 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego, którym złożył gratulacje, a także wręczył 
okolicznościowe upominki.    R. Bosak-Szewczyk 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Tychowie 
po raz 12.  mistrzami powiatu!!!
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Z życia ZS Dobrowo

Zapraszam na pierwsze spotkanie "Grupy 
wsparcia Porozmawiajmy o autyźmie" rodziców 

uczniów/dzieci z całościowym zaburzeniem 
rozwoju w tym Autyzm, Zespół Aspergera, które 

odbędzie się w Zespole Szkół w Dobrowie 
24.05.2016 r. o godz. 18:00 w gabinecie pedagoga 

szkolnego (s. 37).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
telefonu:

94 3111-650 (pedagog szkolny - Monika Falana) 

Maj wita nas świętami i  wieloma rocznicami. W kalendarzu 
zaznaczono wiele z nich, m.in. Święto NMP Królowej 
Polski, Święto Wniebowstąpienia, Zielone Świątki, święto 
zimnych ogrodników, Boże Ciało. Do tych najbardziej 
znanych, tradycyjnych, bliskich sercu każdego Polaka 
należą uroczystości patriotyczne: Międzynarodowe Święto 
Pracy, Dzień Flagi oraz święto Konstytucji 3 Maja. Majowe 
święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu               
i właściwej postawy obywatelskiej. Tak też było i w tym roku 
w Zespole Szkół w Dobrowie.  W obecności nauczycieli, 
pracowników, uczniów, Dyrektora szkoły oraz pani 
Sekretarz, Krystyny Dobrzańskiej w dniu 29 kwietnia 
(piątek) odbył się uroczysty apel związany majowymi 
świętami. Gimnazjaliści z klasy I i II pod opieką pań;            
H. Dziedzic i M. Periżok – Kowalczyk przygotowali majowe 
kalendarium. W trakcie uroczystego przedstawienia 
przybliżono widzom fakty historyczne związane z wieloma 
rocznicami. O ich genezie w swoim wystąpieniu mówiła też 
Pani Dyrektor, Jolanta Pawlik. Pierwszego maja świętujemy 
12 rocznicę przystąpienia Polski do struktur Unii 
Europejskiej. Ponadto ten dzień przez wiele lat był 
obchodzony jako święto ludzi pracy.  W majowym słońcu 
nasze barwy narodowe wyglądają jeszcze piękniej niż 
zazwyczaj. Właśnie drugiego maja obchodzimy Dzień Flagi 
RP, która towarzyszy nam podczas wszystkich ważnych 
wydarzeń i uroczystości państwowych czy sportowych oraz 
wszelkich podniosłych chwil.
,,Prestiżowe znaczenie dla Polaków miało uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie a drugiej na 
świecie. Artykuły Ustawy Rządowej poważnie wzmacniały    
i usprawniały władzę państwową” – mówiła pani Pawlik.             
W swoim wystąpieniu Pani Krystyna Dobrzańska mówiła, 
że w wyzwolonej Ojczyźnie rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja stała się jednym z najbardziej uroczyście 
obchodzonych świąt państwowych. W tym wielkim dniu 
odkładano pracę, zamykano warsztaty, młodzież wolna była 
od nauki, a urzędnik od urzędowania. Gmachy publiczne                  
i domy prywatne zdobiono sztandarami w barwach 
narodowych. Zbierano ofiary na cele publiczne, urządzano 
koncerty i przedstawienia.
Przedstawienie gimnazjalistów należało do udanych; 
podzielone na część dawną i współczesną prezentowało 
stosowne do epoki treści. Scenografia oraz stroje aktorów 
nawiązywały do lat minionych, uzupełnieniem była 
odpowiednio dobrana muzyka, pokaz multimedialny. 
Dziewczęta z klasy II i III- K. Łucyk, J. Niemiec, K. Sypek               
i A. Świeboda zaprezentowały taniec z flagą. Etiuda 
taneczna przygotowana przez Panią K. Jabłońską,                         
w symboliczny sposób przedstawiała burzliwe dzieje biało – 
czerwonej flagi, a pośrednio drogę naszej ojczyzny od 
niewoli do wolności. Pod koniec wszyscy uczestnicy apelu 
wzięli udział w karaoke; zaśpiewali znaną piosenkę ,,Jak 
długo w sercach naszych”.
Tekst: H. Dziedzic, K. Jabłońska
Zdjęcie: A. Tokarska

MAJOWE ŚWIĘTOWANIE 
W ZESPOLE SZKÓŁ W DOBROWIE

 W dniach 8-15 maja 2016 r. odbyła się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. W ramach tego wyjątkowego tygodnia Biblioteka Publiczna zorganizowała wiele 
atrakcji dla mieszkańców naszej gminy. A oto krótka relacja z przebiegu. 

9 maja- Magiczne opowieści z Syberii i nie 
tylko....
Mieliśmy przyjemność gościć w Bibliotece wędrowną baśniarkę - 
Magdę Polkowską. 
Dzięki niej mogliśmy  choć na chwilę przenieść się w tajemniczy 
świat i udać się w daleką podróż, aż na Syberię. Baśnie 
opowiadane przez Panią Magdę to prosta, a zarazem piękna forma 
oparta przede wszystkim na wyobraźni słuchaczy...To mozaika 
głosu, tańca, ciszy, śpiewu, dźwięku instrumentów oraz odgłosów 
natury. 

10 maja – Spotkanie autorskie z góralem, 
gawędziarzem panem Józefem Pitoniem
Bibliotekę odwiedził niezwykły gość - góral z naszych polskich 
gór – Pan Józef Pitoń. To prawdziwy ,,człowiek orkiestra''. Jest 
tancerzem, autorem książek, przewodnikiem, ratownikiem 
górskim, ale przede wszystkim jest propagatorem kultury 
góralskiej, To nauczyciel śpiewu oraz tańca znanych osób takich 
jak Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołu ,,Zakopower'' oraz 
Staszek Karpie l -Bułecka z  zespołu  , ,Future  folk ' ' .
Wysłuchaliśmy barwnych historii związanych z górami. Chętne 
osoby mogły przejść przyśpieszony kurs nauki języka 
góralskiego, tańca góralskiego oraz śpiewu.  

12 maja -,,Bezpieczny Internet''
W naszej placówce zorganizowano spotkanie pt.: ,, Bezpieczny 
Internet''.Pogadankę na temat niebezpieczeństw czyhających                  
w Internecie przeprowadził Dyrektor Białogardzkiej Biblioteki 
Publicznej im. K. Estreichera - Pan Dariusz Florek.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 
obejrzeli film przedstawiający różne zachowania podczas 
korzystania z Internetu. Mogli zastanowić się jaką właściwą 
decyzję podjąć w konkretnej sytuacji.

Wizyta przedszkolaczków z Przedszkola 
,,Dębowa Chatka’’ 
Dzieci miały okazję zwiedzić placówkę oraz wysłuchać krótkiej 
opowieści o wycieczce na wieś. Dowiedziały się również czym 
jest książka, jak należy o nią dbać i jak zostać czytelnikiem. 
Zajęcia zwieńczyło wręczenie prezentów- pięknych, kolorowych 
zakładek do książek, które dzieci na pamiątkę mogły zabrać do 
domu. Każdy opuszczał Bibliotekę z uśmiechem na twarzy.

13 maja I Kiermasz Książki
Biblioteka Publiczna po raz pierwszy zorganizowała Kiermasz 
Książki. Mamy nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. A ci, 
którzy nie dotarli, mogą zobaczyć na zdjęciach, co ich ominęło. 
Ceny książek zaczynały się już od….. kilku groszy ! Mnóstwo 
tytułów i wielu zainteresowanych kupujących. Czego chcieć 
więcej na potwierdzenie, że … Gmina Tychowo czyta?
Wśród książek znalazły się powieści sensacyjne, kryminały, 
literatura kobieca i dziecięca. Naprawdę było w czym wybierać! 
Na co narzekali nasi uczestnicy? Na brak pieniędzy, by kupić 
jeszcze więcej pozycji!   Podczas kiermaszu, chętne dzieci miały 
okazję pomalowania twarzy. Dzieci mogły choć na chwilkę 
przemienić się w bohatera bajkowego.

,,Tydzień Bibliotek’’ w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Tychowo, 
skierowanego do dzieci uczęszczających do świetlic naszej gminy. Wybór był naprawdę bardzo trudny. Z 68 dostarczonych prac 
Komisja Konkursowa wybrała po 3 miejsca z każdej kategorii wiekowej oraz przyznała 3 wyróżnienia. Poniżej zamieszczamy 
nazwiska laureatów konkursu. Gratulujemy !!!
KATEGORIA I (5-6 LAT)
I miejsce Maja Wojtyłko ,,Calineczka'' – świetlica Borzysław
II miejsce Martyna Jaworska ,,Plastusiowy Pamiętnik''- świetlica Kowalki
III miejsce Kinga Malcherek ,,Monster High'' - świetlica Pobądz
KATEGORIA II (7-9 lat)
I miejsce Maria Szumska ,,Calineczka'' - świetlica Warnino
II miejsce Milena Frańczak ,,Czerwony Kapturek''- świetlica Sadkowo
III miejsce Zuzanna Radziuk ,,Kocie opowieści'' - świetlica Trzebiszyn
Kategoria III (10-15 lat)
I miejsce Emil Kobylarz ,,Harry Potter'' - świetlica Słonino
II miejsce Gabriela Gigoń ,,Przygody Myszki Minnie'' - świetlica Tychowo
III miejsce Zuzanna Teleszczuk ,,Przygody Pana Kleksa'' - świetlica Dobrowo
                                    

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w Bibliotece ,,Mój ulubiony bohater książkowy''

11 maja - Pierwszaki w Bibliotece
W ramach akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom'' w Bibliotece 
Publicznej zorganizowano spotkanie dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie. Podczas 
spotkania dzieci miały okazję wysłuchać zabawnej historii            
G. Kasdepke ,,A ja nie chcę być księżniczką!’’. Na koniec 
spotkania przeprowadzono krótką inscenizację przeczytanej 
opowieści. Dzieci przemieniły się na chwilkę w groźne smoki, 
walecznych rycerzy oraz piękne księżniczki.  Maluchy 
wykonały piękne ilustracje do przeczytanej historii. Prace dzieci 
można obejrzeć w siedzibie Biblioteki. Spotkanie przebiegło              
w miłej i wesołej atmosferze.

Wyróżnienia:
Oliwia Dobrzańska ,,Alicja w krainie czarów'' 
świetlica Warnino
Oliwia Mazurkiewicz ,,Czerwony Kapturek'' 
świetlica Smęcino
Mateusz Grzegolec ,,Kapitan Ameryka'' 
świetlica Kikowo 

Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

 Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk
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Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego 
,,Ptaki , ptaszki i ptaszęta polne’’
27 kwietnia w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo odbyły się 
Gminne  El iminacje  48.  Ogólnopolskiego  Konkursu 
Recyta torskiego  , ,P taki ,  p taszki  i  p taszę ta  polne ' ' .
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:
Kategoria ,,Ptaszęta''
I miejsce Zuzanna Radziuk, II miejsce Amelia Jankowska
Kategoria ,,Ptaszki''

I miejsce Tatiana Jabłońska, II miejsce Malwina Wrona
Kategoria ,,Ptaki''
I miejsce Norbert Smolarski
Osoby te reprezentowały naszą gminę w etapie powiatowym                 
w Stanominie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, 
zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia  !!!
Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

 14 maja 2016 r.  w  Tychowie  – na miejscowym 
orliku – od godz. 10.oo, bawili i cieszyli się z gry w piłkę 
nożną  żacy grupy białogardzko-kołobrzeskiej.  
Organizatorem turnieju i gospodarzem imprezy był  
UKS Dąbek Przedszkole Tychowo . W siódmym turnieju 
w tej grupie, wzięły udział następujące zespoły: 
Akademia Piłkarska Kotwica I Kołobrzeg , Akademia 
Piłkarska Kotwica II  Kołobrzeg,  UKS Dąbek 
Przedszkole Tychowo , Futbolowe Centrum Szkolenia 
Młodzieży I Kołobrzeg , Futbolowe Centrum Szkolenia 
Młodzieży II Kołobrzeg , UKS Unia I Białogard , UKS 
Unia II Białogard  i MKS Sokół Karlino .W trakcie 
zmagań żaków nie ma żadnej punktacji. 
Symboliczną kolejność zespołów ustala się 
według ilości rozegranych turniejów. Przy 
r ó w n e j  i l o ś c i  r o z e g r a n y c h  t u r n i e j ó w , 
stosowana jest kolejność alfabetyczna.
Grano systemem „każdy z każdym”, raz osiem minut. 
Spotkania sędziował Jakub Pyda .Łącznie rozegrano 28 
spotkań, podczas których padły 74 bramki. Sześć 
spotkań zakończyło się remisami i – jak zawsze – 
sporymi emocjami związanymi z wykonywaniem 
przypisanych „Regulaminowi rozgrywek” rzutów 
karnych!  Był ciepły i gorący – przy tym różnorodny – 
poczęstunek dla uczestników turnieju, przygotowany 
staraniem  rodziców, organizatora i gospodarza 
imprezy.
Kluby zostały uhonorowane pucharami, a zawodnicy – 
okolicznościowymi medalami, ufundowanymi przez 

Udany występ naszej 
kadetki w Indywi-
dualnych Mistrzostwach 
Województwa w tenisie 
stołowym, które odbyły 
się w Sianowie 
17.04.2016 r. 
Drugie miejsce w grze 
podwójnej wywalczyła 
Małgorzata Bekisz ULKS 
Tychowo w parze 
z Aleksandrą Znaczko 
Fala Trzebiatów. 
Indywidualnie Małgosia 
zajęła V miejsce.

W pierwszych dniach maja br. na Orliku w Tychowie, odbył się 
już  VII I  tu rn ie j  t en isa  z iemnego Tychowo OPEN.                               
W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 12 zawodników. 
Zwycięzcą turnieju został Konrad Czupa, II m-ce zajął Roman 
Gołuchowski, a III m-ce Grzegorz Giedrojć miejsca IV-VI zajęli 
Andrzej Chrzanowski, Bartek Chrzanowski, Łukasz Miękus 
natomiast VII- XII p. Artur Grabski, Wiktor Rakoczy, Paweł 
Wadsenko, Tomasz Chrzanowski, Mateusz Rydzkowski, 
Stanisław Miękus. Wszystkim uczestnikom rozgrywek 
gratulujemy, a nagrody wręczył Zastępca Burmistrza Jacek 
Rudziński. Organizatorem Turnieju był GOSiGK Tychowo, 
dziękujemy również  Witoldowi Rydzkowskiemu za wsparcie 
turnieju. Już w lipcu ruszają rozgrywki ligowe tenisa ziemnego 
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach.
W. Szatkowski

W sobotę 23.04.2016 r. na stadionie w Tychowie odbył się mecz 
pomiędzy Jesion Trans Oldboje Tychowo a Oldbojami Iskry 
Białogard (jeszcze aktualny mistrz ligi). Smaczku dodawał fakt, 
że drużyna Tychowa nigdy nie pokonała w oficjalnym meczu 
drużynę Iskry. Na jesień pomiędzy drużynami był remis. Tym 
razem po bramkach Arkadiusza Jabłońskiego i Rafała Dudki dla 
Tychowa oraz Rafała Kaleji dla Białogardu, Jesion Trans 
pokonał Iskrę 2:1. Mecz był wyrównany obydwie drużyny 
stwarzały wiele sytuacji   i do ostatniego gwizdka sędziego 
wynik meczu był otwarty.
Skład Jesion Trans Oldboje Tychowo: J .  Sędzicki,                             
R. Kononowicz, J. Lesiak, M. Krawiecki, M. Augustyniak,                
R. Gołuchowski, M. Rosiak, P. Adamczyk, M. Chmura,               
S. Miękus, M. Murawski,  K. Jesionowski, P. Łukijaniec,                 
W. Kalupa, A. Jabłoński, J. Stańczak, S. Miękus, manager         
A. Drozdowski.   M. Augustyniak 

W trzeciej kolejce rundy rewanżowej Pomorskiej I Ligi 
Oldbojów drużyna Jesion Trans Oldboje Tychowo pokonała na 
wyjeździe drużynę Iny Ińsko 3:1. Mecz odbył się w piątek 
29.04.2015 r. Drużyna gospodarzy zmotywowana na ten mecz 
stawiała wysokie warunki i po nie wykorzystaniu100% sytuacji 
przez nasz zespół drużyna Iny po indywidualnej akcji jednego        
z zawodników objęła prowadzanie w meczu 1:0 i takim 
wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Na drugą połowę 
manager Arkadiusz Drozdowski dokonał zmian w ustawieniu 
drużyny Jesion Trans w wyniku czego Tychowo przejęło 
kontrolę na boisku i raz po raz stwarzając sobie sytuacje 
bramkowe. Pierwszą z nich wykorzystał Andrzej Maziarski po 
podaniu Rafała Dudki. Na 1: 2 podwyższył po zamieszaniu w 
polu karnym przeciwnika R. Dudka, a wynik spotkania na 1:3 
ustalił Arkadiusz Jabłoński po błędzie bramkarza, który 
wyprowadzając piłkę zagrał do niego na przed pole pola 
karnego i Jabłoński przejmując piłkę lobem pokonał 
bramkarza. Drużyna Tychowa mogła strzelić jeszcze kilka 
bramek, lecz zapobiegł temu będący w dobrej formie i dobrze 
czytający grę na przed polu bramkarz gospodarzy. Po tym 
zwycięstwie i po korzystnych dla nas innych wynikach drużyna 
Jesion Trans Oldboje Tychowo zajmuje II miejsce w tabeli. 
Skład Jesion Trans Oldboje Tychowo: J.  Sędzicki,                          
R. Kononowicz, J. Lesiak, M. Krawiecki, M. Augustyniak,              
R. Gołuchowski, G. Gołuchowski, P. Adamczyk, M. Chmura,  
S. Miękus, M. Murawski, K. Jesionowski, R. Dudka, W. Kalupa, 
A. Jabłoński, J. Stańczak, S. Miękus, manager A. Drozdowski. 

M. Augustyniak

W dniach 23-24.04.2016 r. Zespół 
S z k ó ł  P r z y r o d n i c z o  – 
Biznesowych w Tarce koło 
Jarocina był miejscem XXVI 
Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski MASTERS w podnoszeniu 
ciężarów. Po raz pierwszy na tych 
zawodach przyznawano medale za 
poszczególne  konkurenc je . 
Wys ta r towało  bardzo  dużo 
zawodniczek i zawodników. 
Wśród nich Zbigniew Cabaj z LZS 
Gryf Dobrowo. Start należy ocenić 
jako bardzo udany.
Zbigniew Cabaj, który startował w 
VI grupie wiekowej w kategorii 
105 kg, za rwanie z wynikiem 95 
kg zdobył złoty medal, za podrzut 
115 kg – złoty medal oraz za 
dwubój z wynikiem 210 kg – duży złoty medal. Wygrał ogólną punktację 
w swojej grupie i otrzymał okazały puchar. W bieżącym roku zdobył już 
sześć złotych medali.
W dniach 21-28.05.2016r. odbędą się kolejne Mistrzostwa Europy 
MASTERS w Nachivan – Azerbejdżan. Z powodu braku środków 
finansowych udział Pana Cabaja jest niemożliwy.
Prezes Klubu

   Zakończenie Ligi Żaków Grupy Białogardzko - Kołobrzeskiej sezonu 2015\16

Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koszalinie!
Z ramienia Urzędu Miasta Tychowa puchary i medale wręczała 
Krystyna Dobrzańska – Sekretarz.
Organizator turnieju - Tomasz Dudka  i Gospodarz imprezy – UKS 
Dąbek Przedszkole Tychowo – Robert Radziuk, serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia 
tychowskiej imprezy. Szczególne podziękowania kierują pod adresem 
rodziców młodych piłkarzy zespołu z Tychowa za przygotowanie 
przepysznych ciast i wspaniałych kiełbasek a także W. Szatkowskiemu               
i A. Możdżyńskiemu. 
Był to ostatni turniej w grupie białogardzko-kołobrzeskiej         
w sezonie 2015\2016. 
Robert Radziuk

   

Majowy Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Tychowo OPEN 2016

Złoto do złota

Zwycięstwo w Ińsku

Derby na korzyść Tychowa

Z życia sołectw POBĄDZ

USIĄDŹ POD WIELKIM DRZEWEM I ... POSŁUCHAJ
Kiedyś, dawno a może i nie tak dawno temu... kiedy nasi rodzice, 
babcie i dziadkowie byli jeszcze dziećmi, nie było telewizji                       
i komputerów. Często we wsiach nie było też prądu a wieczorami 
gromadzili się w domu przy świecach lub przy ognisku i byli ze sobą 
razem, całymi rodzinami - i dzieci, i dorośli. Wtedy to czas 
zatrzymywał się na chwilę zasłuchany w opowiadanej Historii, 
Legendzie czy też Baśni. I tak podobnie jak kiedyś wieczorem, tym 
razem we wsi Pobądz, tuż obok wiejskiej świetlicy, aby pobyć razem i 
posłuchać pięknych mądrych starych Baśni, przy ognisku zasiedli 
całymi rodzinami rdzenni pobądzianie i zaproszeni goście, a także 
osoby z okolicznych miast i wsi. A odbyło się to w niedzielę 8 marca 
tego roku
Opowiadanie historii to sztuka wszystkich Ludów Ziemi. To prosta 
piękna forma, oparta w wielkiej mierze na improwizacji i na 
wyobraźni słuchaczy. To mozaika głosu, tańca, ciszy, śpiewu, 
dźwięku tradycyjnych instrumentów oraz odgłosów natury. 
Opowiadanie i słuchanie, wspólne przebywanie - to wspólna podróż 
w inne światy pełne ważnych i ciekawych przekazów mądrości, 
ludzi, zwierząt i otaczającego nas świata. To czas dla każdego, dla 
dorosłych i dla dzieci, tutaj wiek czy status społeczny nie ma 
znaczenia, ważny jest wspólny czas. 
Baśnie przenikały przez nasze wspomnienia z dzieciństwa niczym 
przez magiczną bramę zabierając nas do „środka wszechświata” 
znajdującego się wewnątrz każdego z nas - a w Świat Baśni 
wprowadziła nas goszcząca w Pobądz podróżująca bajarka Magda 
Polkowska.
Magda Polkowska - pochodzi z Gdańska, kształciła się na wydziale 
antropologii i ekologii w New Jersey i Kalifornii w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie mieszkała od 1991 roku. Opowiadaniem 
historii zajmuje się od "dawna niedawna". Inspirację czerpie od starej 
kobiety, która mieszka w ciszy jej samej, na dnie świętego jeziora 
oraz od rdzennych ludów, wśród których przebywała (plemienia 
Lakota w Południowej Dakocie, w Meksyku, w Kazachstanie oraz na 
stepach Południowej Syberii, w Republice Tuwy).
Na festiwalu opowiadaczy baśni w Stanach spotkałam starego 
bajarza z Afryki - opowiada Magda. Bardzo chciałam prosić go             
o błogosławieństwo, ale się wstydziłam. Odważyłam się tylko 
podejść, pobyć blisko niego. Inni opowiadacze siedzieli wokół 
długich stołów, każdy miał swoje płyty lub książki na sprzedaż, on nie 
miał niczego - Chciałam już odejść, gdy mnie zawołał. Położył dłoń 
na mojej głowie, wiedział, o co proszę. "Jeśli będziesz chciała 
przywołać baśń, to usiądź pod wielkim drzewem i poczuj, co chcesz 
powiedzieć. Przyjdzie samo" - powiedział. Wiele osób po 
spotkaniach przychodzi i dziękuje, bo coś zostało w nich poruszone. 
Podobnie było i u nas w Pobądzu. Wewnętrzne poruszenie, cisza, 
czasami wzruszenie, łzy,podziękowania. - Baśnie to pewna forma 
ceremonii życia, w której uczestniczymy, przeżywamy coś razem            
"w stadzie" - powiada Magda. W opowieściach ze Świata Baśni 
towarzyszą jej skrzypce z Tuwy, bębny, grzechotki, misy czy 
afrykańska harfa. Wszystkie instrumenty są rezultatem podróży. - Bez 
instrumentów moje opowieści byłyby jak filmy bez podkładu 
muzycznego.
Spotkanie z Magdą Polkowską przygotowali mieszkańcy Pobądz: 
Etira Seweryn, Marta Tomczyk oraz pani Sołtys Genowefa 
Kuczmera. Dziękujemy wszystkim z całego serca za wspólny 
magiczny czas.  Etira Seweryn

Drugie miejsce w Mistrzostwach Województwa 
w tenisie stołowym
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Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła 
Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie od  15-04-2016 r. do 13-05-2016 
r.  na nasze konto   wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     
1. 8 wpłat indywidualnych (1 z Wrocławia)  -        1.145,00 zł                                     
2. Składki członkowskie    -        30,00 zł                                
3. 1%podatku PIT     -            98,50 zł                            
4. Kwesta z 8-05-2016 r.                                           -     2.000,00 zł                                    
Razem  wpływy     -     3.273,50 zł

Stan konta na 15-04-2016 r.                    -  6.574,12 zł                   
wydano na  remont                                  - 630.000,00 zł                      
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.   -        9.800,00 zł 
Razem zebrano od 2008 r.        -         646.374,12 zł          

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  5  
z  13-05-2016 r.

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

Składamy podziękowania 
wszystkim tym, którzy łącząc się 

z nami w bólu, uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej 

naszego ukochanego 
śp. Damiana Kubiczka.   

Pogrążona w smutku Rodzina

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wyciąg z ogłoszenia   o IV przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż   nieruchomości własnej Gminy Tychowo:
stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 692 o pow. 0,1310 ha położoną               
w obr. ew. 0001 miasto Tychowo. Dla nieruchomości prowadzona jest księgę 

wieczystą nr KO1B/00016160/9.   Cena   wywoławcza wynosi: 67.650,00 zł brutto. 
Przetarg odbędzie się 31 maja 2016 r o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim                    

w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo. Wadium stanowi kwota 6.765,00 zł. 
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu na stronie internetowej 

www.bip.tychowo.pl Informację można również uzyskać pod nr tel 094 31 60  290.
Burmistrz Tychowa

Mijają trzy lata od chwili, kiedy Gmina Tychowo przejęła na siebie obowiązek zorganizowania odbierania             
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującą ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi przez Gminę zasadami. Selektywne zbieranie 
odpadów w gminie Tychowo zadeklarowało 95,5% mieszkańców. Część z nich niestety zapomina                  
o złożonej deklaracji albo sortuje odpady niedokładnie. Gmina Tychowo wspólnie z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne od mieszkańców prowadzi kontrole odbieranych odpadów pod kątem 
prawidłowości ich sortowania i gromadzenia. W niektórych pojemnikach z odpadami zmieszanymi 
znajdowane są duże ilości opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych, które powinny być 
gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Przypominamy, że w gminie 
Tychowo selektywnie zbieramy frakcje: szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne i opakowania                 
z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, papier i tektura, metale oraz odpady ulegające 
biodegradacji. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną a u których 
stwierdzone będą przypadki nieprawidłowego sortowania odpadów, przede wszystkim wrzucania do 
pojemników na odpady zmieszane opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych będą ponosili 
opłatę za gospodarowanie odpadami wg. stawki wyższej tj. 17 zł na miesiąc od osoby. W związku z tym, że 
Gminy zobowiązane są do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, konieczne jest poprawienie sposobu prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wśród mieszkańców.    K.Piecuch

NBŚ.6721.2.2015/2016.SL                                                Tychowo, dnia 24 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tychowo

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          
i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.) 
oraz w związku z uchwałą Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 28 
sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo 
oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z  dnia 3 października 2008 r.                   
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa       
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.     
z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 8 czerwca do 6 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego          
w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, w pokoju nr 17 oraz o publikacji 
na stronie internetowej: http://bip.tychowo.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań     
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo rozwiązaniami, 
odbędzie się 4 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie,  w  sali 
konferencyjnej  o godz. 11:00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte                        
w projekcie zmiany Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko 
skutków ustaleń zmiany Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu  zmiany Studium i/lub prognozy oddziaływania na  
środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Tychowa, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20  
lipca 2016 r.

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                          
o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do 
prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym,                    
o którym mowa w  ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwaga powinna zawierać, także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę 
na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                       
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Burmistrz Tychowa

UWAGA  MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,

 ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

W dniach 20 i 21 czerwca 2016 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.  Zbiórka prowadzona 
będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach gminy (odpady 
pochodzące z prowadzenia działalności handlowo-usługowej np.: opony nie będą odbierane. Nie będą 
odbierane również odpady remontowo-budowlane, z wyjątkiem okien i białej armatury sanitarnej). Ze 
względów logistycznych właściciele nieruchomości położonych w miejscach z utrudnionym dojazdem 
(siedliska położone w lesie lub z dala od centrum miejscowości), którzy mają do oddania odpady 
wielkogabarytowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie 
pod nr tel. 94  316 02 76 lub osobiście w pok. nr 20 w terminie do 16 czerwca 2016 r. 
TERMINY ZBIÓRKI:
20 czerwca:
Borzysław, Buczki, Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy, Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo 
Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki, Modrolas, Pobądz, Podborsko, Retowo, Skarszewice, 
Słonino, Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Zaspy Wielkie.
21 czerwca:
Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, Nowe Dębno, 
Sławomierz, Trzebiec, Tychowo, Wicewo, Zastawa, Żukówek.

Wystawione przez mieszkańców odpady odbierane będą sukcesywnie z poszczególnych miejscowości. 
W związku z powyższym w przypadku dużej ilości wystawionych odpadów, w niektórych 
miejscowościach ich odbiór może nastąpić nieco później. 
Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą od wczesnych godzin porannych mieszkańcy 
proszeni są o wystawienie odpadów w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego ich 
odbiór. Właściciele nieruchomości, od których nie zostaną odebrane odpady w terminie i w sposób 
opisany powyżej, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod 
nr 94 316 02 76. Informacje należy przekazać do czwartku 23 czerwca 2016 r. włącznie.
W związku z tym, że samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposażone są w system 
pozycjonowania (GPS) umożliwiający identyfikację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia 
składane przez właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą weryfikowane z zapisami 
GPS pojazdów. 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE POD KONTROLĄ
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