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21 czerwca 2016 r. Burmistrz Tychowa podpisał 
umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa 
żłobka w Gminie Tychowo poprzez dobudowę 
pomieszczeń do gminnego Przedszkola w Tychowie 
na potrzeby organizacji opieki dla dzieci w wieku do 
lat 3 przy ulicy Mickiewicza 1 w Tychowie”. 

R. Bosak-Szewczyk

24 maja br. w Drawsku Pomorskim odbyło się 
uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie 
przebudowy dróg lokalnych. W imieniu Gminy 
Tychowo podpisy złożyli Burmistrz Tychowa 
Robert Falana oraz Skarbnik Leokadia Sas.              
W imien iu  Samorządu  Wojewódz twa 
Zachodniopomorskiego umowy podpisał 
Wicemarszałek Jarosław Rzepa.
Dofinansowane inwestycje 
w Gminie Tychowo:
1. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do 
drogi wojewódzkiej nr 169 wraz z budową 

RUSZA BUDOWA ŻŁOBKA

BURMISTRZ TYCHOWA 
ROBERT FALANA

UZYSKAŁ ABSOLUTORIUM ZA 2015 r. 

Wieści sołeckie
str. 7

Rada Miejska w Tychowie na XX Sesji w dniu    24 
maja 2016 roku zatwierdziła roczne sprawozdanie 
f i n a n s o w e  G m i n y  Ty c h o w o  w r a z  z e 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Tychowo za 2015 rok i jednogłośnie udzieliła 
absolutorium Burmistrzowi Robertowi Falanie. W 
Sesji uczestniczyło 14 radnych.

M. Broda

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE DRÓG
instalacji oświetleniowej dróg oraz przebudowa 
skrzyżowania z ul. Mroczkiewicza. Szacunkowa 
wartość inwestycji wynosi: 2.818.987,99 zł.
2. „Przebudowa ul. Kolejowej w Tychowie - 
dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167” – 
szacunkowa wartość inwestycji wynosi: 
1.224.056,98 zł.
Dofinansowanie  z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63%. 
Otrzymaliśmy łącznie 2.554.433,00 zł.

M. Broda

Od kilku dni trwają zabiegi związane z usuwaniem 
Barszczu Sosnowskiego z nieruchomości, których 
właściciele włączyli się do programu usuwania 
barszczu z terenu gminy Tychowo.  W 2016 r. do 
usunięcia zgłoszonych zostało prawie 11,5 ha terenu 
pokrytego Barszczem Sosnowskiego. W sumie 
zinwentaryzowanych zostało na terenie gminy 
Tychowo około 14 ha takich siedlisk. Do końca 
czerwca zakończony ma być pierwszy zabieg 
koszenia. Kolejne zabiegi, związane z opryskiem 
roślin herbicydami mają być przeprowadzone w 
lipcu i wrześniu. Zakończenie tegorocznej akcji 
usuwania barszczu zaplanowane jest na 30 września. 
Gmina Tychowo otrzymała dofinansowanie na 
u s u w a n i e  B a r s z c z u  S o s n o w s k i e g o                            
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                     
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości             
20  400 zł. Całkowita przewidywana wartość 
realizacji  zadania wynosi 27  205,20 zł . 
Przypominamy wszystkim, że Barszcz jest 
wyjątkowo niebezpieczną rośliną i kontakt z nią 
może prowadzić do powstania ran oparzeniowych. 
Apelujemy o unikanie przez mieszkańców Dobrowa 
i Modrolasu, w tym przede wszystkim dzieci, miejsc 
które stanowią siedliska tych roślin.
K. Piecuch

LIKWIDUJEMY BARSZCZ 
SOSNOWSKIEGO
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Po roku systematycznej i wytężonej pracy 
członkowie zespołów: teatralnego i tanecznego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie wyjadą 
wraz z opiekunami na wypoczynek. 
Teatr Banda wyjeżdża 25 czerwca 2016r. na 
wycieczkę do Gdyni. W planie: zwiedzanie Daru 
Młodzieży i Oceanarium. Wyjazd zorganizowany 
jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Amicus. 
Zespoły taneczne Mirage i Hałas przygotowują się 
do obozu taneczno – musicalowego, który odbędzie 
się w Darłówku od 16 do 23 sierpnia 2016r. Oprócz 
wspólnej  zabawy i  korzystania ze słońca 
zaplanowano zajęcia taneczne, wokalne i teatralne. 
Prowadzić je będą: aktor z BTD z Koszalina, 
uczestnicy programów z You Can Dance, instruktor 
GOK Pan Wojcieszek.

L. Michalak, dyrektor GOK

Wakacje w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tychowie

25 czerwca 2016- wyjazd koła teatralnego 
Banda na wycieczkę do Gdyni
Film dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 
Tarzan
 8 lipca – 12.00, 18.00

9 lipca – 18.00
11 lipca – 12.00, 18.00
12 lipca – 18.00

Zajęcia plastyczne w plenerze dla dzieci                  
i młodzieży w wieku 7 – 15 lat – Przyroda latem - 
12 lipca i 14 lipca. Prowadzi Izabela Wesołowska.  
Zapisy w sekretariacie GOK do 5 lipca.

Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży – 
dancehall . Prowadzi Pani Izabela Berendt 
9 lipca 2016 r. godz. 12: 30 – 14: 30 (sala 
widowiskowa GOK w Tychowie). 
Zapisy w sekretariacie do 1 lipca 2016 r.

Zajęcia plastyczne prowadzone przez Pana 
Wiktora Rakoczego codziennie, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach: 10.00 – 11.00 do 15 lipca 
2016 r., od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.

Film dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
- Epoka lodowcowa 5 
16, 17,18,19 sierpnia – godz. 12.00
20 i 21 sierpnia – godz. 15.00, 17.30 

Zajęcia plastyczne w plenerze dla dzieci                   
i młodzieży w wieku 7 – 15 lat – Przyroda latem 
– 23 sierpnia i 25 sierpnia. Prowadzi Wiktor 
Rakoczy.  Zapisy  w sekre ta r iac ie  GOK                 
do 5 sierpnia.

16 – 23 sierpnia 2016- obóz taneczno – 
musicalowy w Darłówku dla członków 
zespołów GOK: Mirage i Hałas

Świetlice czynne w lipcu i sierpniu:
Tychowo, Borzysław, Słonino, Dobrowo, 
Pobądz, Warnino, Smęcino – w godzinach: 
10.00 – 14.00
Kikowo, Trzebiszyn, Kowalki, Sadkowo –                 
w godzinach: 10.00 – 18.00

Uwaga! Ze względu na brak chętnych nauka 
gry na bębnach afrykańskich nie odbędzie się.

Zasłużony wypoczynek

18 czerwca 2016 r. zespoły ludowe działające przy 
naszym Ośrodku Kultury brały udział w Przeglądzie 
w Ostrowcu - Folkowe Śpiewanie. Zespół 
Dobrowianki zajął III miejsce! Brawo. Gratulacje.

L. Michalak, dyrektor GOK

4 czerwca 2016 r. w Sali Koncertowej w Szczecinie odbył się 
Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych. Grupa taneczna 
Mirage z naszego Ośrodka Kultury znalazła się w gronie                          
46 najlepszych zespołów z województwa zachodniopomorskiego. 
Dziewczęta godnie reprezentowały Tychowo. Konkurencja była 
bardzo duża. Niewątpliwą korzyścią wyjazdu był fakt, że można 
było zobaczyć piękne choreografie, układy taneczne oraz przekonać 
się, że warto pracować nad swoimi umiejętnościami. 

L. Michalak, dyr. GOK

Grupa Mirage w Szczecinie!

Sukces w Ostrowcu!

25 maja 2016r. w galerii Gminnego Ośrodka Kultury  w Tychowie odbyło 
się otwarcie wystawy plastycznej autorstwa Tomasza Rogozińskiego. 
Tomasz Rogoziński, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. 
Jana Radomskiego w Tychowie interesuje się literaturą, historią                             
i architekturą, którą przedstawia w formie niesamowitych budowli                      
z plasteliny odwzorowując nawet najmniejsze szczegóły. Inspiruje się 
starymi budowlami oraz przyrodą. Jego wystawa obfituje również w 
malarstwo olejne, szczególnie martwą naturę. Młody artysta swój talent 
prezentował m.in. na wystawach  w Koszalinie, Białogardzie i Toruniu.

Artykuł: Izabela Wesołowska  Zdjęcia: Agnieszka Fornalczyk

20 maja 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie odbył się koncert 
niezwykły. Przygotowano go bowiem na wyjątkową okazję - Dzień Matki. 
Przygotowali go również wyjątkowi wykonawcy: dzieci z placówek oświatowych 
naszej gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.  Obecny na 
uroczystości Burmistrz Tychowa, Pan Robert Falana złożył życzenia z okazji Dnia 
Matki i podkreślił trud i poświęcenie, jakie trzeba włożyć każdego dnia, aby 
wychować młode pokolenie. 
Oglądaliśmy z dumą i zachwytem: zespół taneczny z Zespołu Szkół w Dobrowie, 
występ klasy Id i 6a SP im. Adama Mickiewicza w Tychowie w piosence "Cups 
Song” z towarzyszeniem Pani Estery Kaczmarek, grupę baletową z klas I i II Szkoły 
Podstawowej w Tychowie, klasy III a i III b SP w Tychowie, recytacje Darii 
Białaszczyk i Patrycji Dewerendy, występy przedszkolaków z Przedszkola 
Dębowa Chatka w Tychowie, Jagodę Hojnor z piosenką „Drewniane laleczki”, 
Karolinę Rudzińską z wierszem „Na straganie”, skecz przygotowany przez 
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, występy Aleksandry Kaji                   
i Alicji Łukjaniec z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie przy 
akompaniamencie na fortepianie Szymona Gołdyna, sekcję teatralną GOK: Banda 
w spektaklu pod tytułem: „Dziewczynki z zabawkami”, zespoły taneczne GOK: 
Hałas i Mirage, solistów GOK: Paulinę Dudzińską, Klaudię Barską, Ewelinę 
Falanę i Tatianę Jabłońską. Bardzo dziękujemy Dyrektorom wymienionych 
placówek za współpracę, nauczycielom zaś: Magdalenie Niemiec, Ewie Hołota, 
Renacie Kołodziej, Katarzynie Wronie, Esterze Kaczmarek, Dorocie Galińskiej, 
Barbarze Jońskiej, Teresie Kalinowskiej, Annie Władyczyńskiej, Irynie Kuzyan, 
Paniom nauczycielkom z Przedszkola oraz instruktorom z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie: Beacie Bekisz, Kacprowi Wojcieszkowi, Stanisławowi 
Panasiukowi za perfekcyjne przygotowanie dzieci.
Dziękujemy zawsze niezawodnym wolontariuszom: Pawłowi Dolinie z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szymonowi Gołdynowi z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tychowie za pomoc przy nagłośnieniu i oświetleniu uroczystości. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Panów: Czesława Możdżyńskiego oraz 
Ireneusza Szyderskiego za pomoc przy wykonaniu scenografii do przedstawienia 
teatralnego „Dziewczynki z zabawkami”. Dziękujemy Pani Renacie Chwale za 
uszycie kostiumów dla sekcji teatralnej. Wszystkim Mamom gratulujemy 
zdolnych pociech i składamy serdeczne życzenia - wszystkiego co najpiękniejsze     
w życiu!
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI

Wystawa plastyczna 
Tomasza Rogozińskiego

3  c z e r w c a  b r .  p r z e d 
b u d y n k i e m  G m i n n e g o 
Ośrodka Kultury w Tychowie 
odbył się FESTYN PIRACKI 

z okazji Dnia Dziecka. Dyrektor GOK Pani Lucyna Michalak przywitała 
serdecznie wszystkie dzieci i rodziców, którzy przybyli na imprezę. Pociechom 
złożył życzenia również Zastępca Burmistrza Pan Jacek Rudziński, który wraz                 
z rodziną także uczestniczył w zabawie. 
 Impreza rozpoczęła 
się konkursem pt. 
„ P o s z u k i w a n i e 
Skarbów”,  którą 
poprowadziła Pani 
Agnieszka Tomczyk 
–  B i b l i o t e k a 
Publiczna Gminy  
Tychowo im.  L . 
S z e n w a l d a . 
Następnie dzieci 
miały okazję wziąć 
udział w wielu grach 
i  z a b a w a c h 
p rzygo towanych 
p r z e z  T e a t r 
WŁADCA LALEK ze Słupska. Aktorzy przebrani za piratów zachęcili całą młodą 
publiczność do korzystania z wielu atrakcji i zabaw. Mnogość atrybutów rodem          
z Piratów z Karaibów dodało całemu wydarzeniu charakteru. Uczestnicy mogli 
zobaczyć i dotknąć wspaniałych pirackich przedmiotów.
Oprócz Teatru można było zaczerpnąć sztuki malarstwa z Panem Wiktorem 
Rakoczym malując obrazki oraz gipsowe figurki. Nie zabrakło również stoiska                
z bransoletkami, warkoczykami i tatuażami, którym opiekowała się Pani Kamila 
Lipińska i wolontariuszka Daria Szankowska. Każda uśmiechnięta buzia mogła 
też być tego dnia barwnie pomalowana przez Panią Izabelę Wesołowską.  Wata 
cukrowa, ogromne bańki mydlane i wiele innych atrakcji – to wszystko dla dzieci. 
Na koniec uroczystości uczestnicy wykonali kolorowe czapki, które każdy 
zatrzymywał dla siebie. Wszyscy mali piraci i piratki otrzymali upominki za 
odważny udział w konkursach. Zwieńczeniem Dnia Dziecka było wypuszczenie 
kolorowych balonów do nieba!
Serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz nagrody dla dzieci ufundowane przez 
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Firmę OPTIM, Firmę COPY SYSTEM i Firmę Arla Foods SA.
Podziękowania kierujemy także w stronę wszystkich osób zaangażowanych                 
w organizację imprezy.

Artykuł: Izabela Wesołowska
Zdjęcia: Agnieszka Fornalczyk

Dzień Dziecka 2016 r.

17 czerwca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury świętowano Dzień 
Działacza Kultury. Święto to przypada w maju, ale chociaż 
spotkanie odbyło się dopiero w czerwcu, miało należyty, dostojny i 
uroczysty charakter. 
W spotkaniu, na zaproszenie Dyrektor GOK Lucyny Michalak 
uczestniczyli: Burmistrz Tychowa Robert Falana, Andrzej 
Możdżyński - członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej Tychowa, Jerzy Boczkowski – Przewodniczący Rady 
Kultury, Członkowie Rady Kultury: Zofia Jarzębska - Prezes 
Stowarzyszenia Amicus, Katarzyna Kalbarczyk – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie, Genowefa 
Kuczmera – Dyrektor Gminnego Przedszkola Dębowa Chatka                 
w Tychowie, Andrzej Kozłowski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tychowie, Jolanta Pawlik – Dyrektor Zespołu Szkół w 
Dobrowie, Zygmunt Wziątek – nauczyciel ZSP w Tychowie, 
artyści: Zdzisław Polek, Hanna Żywicka, Tomasz Rogoziński, 
Władysława Ziętara, instruktorzy GOK: Beata Bekisz, Wiktor 
Rakoczy, pracownicy   i emeryci GOK, panie opiekunki świetlic               
z terenu naszej Gminy, zespoły ludowe Dobrowianki i Radość.
Uroczystość odbyła się w galerii GOK, której ściany zdobiły prace 
Tomasza Rogozińskiego. Goście wysłuchali recitalu muzycznego 
w wykonaniu Wiktora Rakoczego, Klaudii Szafrańskiej oraz 
Klaudii Barskiej. Dyrektor GOK Lucyna Michalak podziękowała 
Panu Burmistrzowi i samorządowcom za pomoc i wsparcie             
w krzewieniu kultury w naszej Gminie, Radzie Kultury za 
współpracę w planowaniu działań kulturalnych i ich realizację. 
Wyrazy uznania skierowała też  w stronę instruktorów za jakość 
oferowanych zajęć. Miejscowym artystom Pani Dyrektor 
podziękowała za całoroczną współpracę w zakresie rozbudzania 
wrażliwości kulturalnej wśród mieszkańców naszej Gminy. 
Zespołom ludowym złożyła wyrazy uznania za propagowanie 
kultury ludowej i godne reprezentowanie Gminy Tychowo. 
Serdeczne słowa podziękowania popłynęły w stronę pracowników 
GOK. Pani Dyrektor podkreśliła ich wielkie zaangażowanie               
i solidną pracę. Dziękując zaś Paniom opiekunkom świetlic 
zwróciła uwagę, że ich rola nie sprowadza się tylko do opieki nad 
dziećmi. W świetlicach organizowane są, bowiem uroczystości 
integrujące społeczności wiejskie. Panie świetliczanki są często 
wzorcowymi organizatorkami życia kulturalnego na wsiach.
Miłym akcentem spotkania było przemówienie Pana Burmistrza,            
w którym podziękował wszystkim za ofiarną pracę na rzecz 
rozwoju kultury w naszej Gminie.         Izabela Wesołowska

Dzień Działacza Kultury

30 lipca br. odbędzie się XVI Regionalny Przegląd 
Z e s p o ł ó w  L u d o w y c h  „ T Y C H O W O  N A 
LUDOWO”. Uroczyste rozpoczęcie imprezy 
rozpocznie się o godz. 12 na Stadionie Miejskim 
przy ul. Leśnej 21. W programie: prezentacje 
regionalnych zespołów ludowych, dziecięce 
zawody rowerowe, występ zespołu „Kurna Chata” 
oraz zabawa taneczna.  Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Gmina Tychowo oraz Gminny 
Ośrodek Kultury  w Tychowie 

„TYCHOWO NA LUDOWO” 30 lipca 2016 r.
XVI Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych

„TYCHOWO NA LUDOWO” 

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie
serdecznie zaprasza na

ZAJĘCIA SPORTOWE
dla dzieci i młodzieży na ORLIKACH
WITAMY WAKACJE NA SPORTOWO
W programie:
Gry i zabawy dla najmłodszych
Gry zespołowe dla dzieci i młodzieży
Zajęcia z tenisa ziemnego
Turnieje sportowo-rekareacyjne 
i wiele innych atrakcji
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Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”
28 maja br. Zespół Dobrowianki wziął udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Ludowych, który odbył się w Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wspaniały występ 
Dobrowianek został doceniony przez Jury. Zespół otrzymał 
WYRÓŻNIENIE!
Gratulujemy Dobrowiankom i dziękujemy za promowanie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie i Gminy Tychowo              
w naszym województwie!

Izabela Wesołowska

23 maja 2016r. grupy taneczne „Hałas” i „Mirage” miały 
warsztaty breakdance. Wszyscy mogli spróbować swoich sił                 
i przekonać się, że wcale nie jest to łatwy taniec. Emocji było 
dużo:) Warsztaty poprowadził Dawid Staniszewski Bboy 
Hercules. 

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Sukces Dobrowianek w Szczecinie!

Warsztaty BREAKDANCE w GOK w Tychowie

Tak jak wszystkie placówki edukacyjne, również dzieci                           
z Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie wzięły 
udział w tym wydarzeniu. Zła aura nie przeszkodziła 
przedszkolakom w odwiedzeniu „Planety Energa”. Dzieci 
zachwycały się doświadczeniami, pokazami, filmem edukacyjnym 
o powstawaniu prądu. Dzieci miały możliwość wziąć udział                     
w zabawach, które rozwijały spostrzegawczość wzrokową, 
sprawność manualną oraz pogłębiały zasób wiadomości na temat 
energii elektrycznej. Dziękujemy Pani Dorocie Galińskiej za 
zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu „Planeta 
Energa”. 

Małgorzata  Łopińska –Kubiczek
                                                                  Katarzyna Korolak

W tym roku szkolnym 2015/2016 Gminne Przedszkole „Dębowa 
Chatka” w Tychowie przyłączyło się do obchodów Dnia Mamy                    
w uroczystości organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury                    
w Tychowie, gdzie wszystkie placówki edukacyjne prezentowały 
umiejętności swoich wychowanków. Przedszkolaki również 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne w piosence pt. „ Moja 
mama jest kochana”, „ Moja mama to skarb” oraz Karolina Rudzińska 
w wierszu Jana Brzechwy „Na straganie”, Jagoda Hojnor w piosence 
„Piosenka drewnianych laleczek”. Po występie maluchy wręczyły 
swoim najukochańszym Mamom prezenty. Publiczność była 
zachwycona występem najmłodszych dzieci, co można było 
zauważyć po owacjach na stojąco oraz gromkich brawach.

Małgorzata Łopińska –Kubiczek
                                                                  Katarzyna Korolak

Dzień Rodziny to już tradycja w Gminnym Przedszkolu 
Dębowa Chatka w Tychowie. Jego przesłaniem jest 
poświęcenie czasu bliskim, którego w codziennym 
zabieganym życiu mamy tak mało. Podczas uroczystości, 
przedszkolaki oraz ich rodziny miały możliwość integracji                
i zabawy. W tym roku hasłem przewodnim Dnia Rodziny 
było: „Jak to miło i wesoło, gdy rodzice są wokoło”.   To tylko 
symboliczne słowa, gdyż na święto zaprosiliśmy naszych 
wychowanków wraz z całą rodziną. Uroczystość rozpoczęła 
Pani Genowefa Kuczmera Dyrektor Przedszkola, która 
powitała zebranych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. 
Głos zabrał również Pan Robert Falana Burmistrz Tychowa, 
życząc wszystkim udanej zabawy. Imprezę przedszkolną 
rozpoczął  występ Pani  Agnieszki ,  k tóra  zabrała 
przedszkolaków oraz zebranych gości w muzyczną podróż po 
Europie. Przy stoisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo w 
Tychowie, dzieci miały możliwość wzbogacić wiedzę 
przyrodniczą. 
Kolejną atrakcją był pokaz wozu strażackiego Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Tychowa oraz samochodu policyjnego 
Powiatowej Komendy Policji w Białogardzie. Dzieci poprzez 
te spotkania wzbogaciły wiedzę na temat istoty pracy 
policjanta oraz strażaka. Zdobyły wiedzę teoretyczną na temat 
bezpiecznego zachowania się w czasie nadchodzących 
wakacji, zachowani się w sytuacji zagrożenia życia. Podczas 
spotkania nie zabrakło również praktyki, ponieważ 
przedszkolaki miały możliwość poćwiczyć bezpieczne 
zachowanie się w ruchu drogowym. 

25 czerwca br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Tychowie, 
odbyła się V Przedszkolna Olimpiada Sportowa. W olimpiadzie 
uczestniczyły wszystkie dzieci z Gminnego Przedszkola                         
w Tychowie oraz grupa dzieci z Zespołu Szkół w Dobrowie. 
Wielkie emocje nie opuszczały przedszkolaków oraz 
kibicujących im rodziców. Aby zachować wszelkie reguły 
olimpijskie zawody rozpoczęto ceremonią wprowadzenia 
drużyn, zapaleniem znicza olimpijskiego oraz zaśpiewano 
Hymn Państwowy. W otwarciu olimpiady uczestniczył 
Burmistrz Tychowa Robert Falana, Z-ca Burmistrza Jacek 

Ten dzień to wyjątkowy dzień w oczach naszych 
przedszkolaków. Starając się, aby był naprawdę 
wyjątkowy, zaprosiliśmy do placówki Państwa Eti                    
i Jaskona z Pobądza, którzy zbliżyli nas z naturą poprzez 
opowieści o kulturze i zwyczajach dawnych czasów. 
Opowiedzieli, jakie korzyści możemy czerpać z Ziemi,                    
a przede wszystkim zafascynowali nasze najmłodsze 
pokolenie muzyką bębnów, która przypomina bicie serca. 
Po tak  a t rakcyjnie  rozpoczętym dniu  dzieci                          
z wychowawcami ruszyły na spacer, który zakończył się 
swobodną zabawą na placu przedszkolnym.

                                                 

Planeta Energa „Mama to skarb”

Święto Rodziny w przedszkolu

Dzień Rodziny nie byłby tak udany, gdyby nie pomoc rodziców, którzy 
wspierali nas pomagając w przygotowaniu tego święta. Bardzo za tą pomoc 
dziękujemy.
Serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowania Dnia Rodziny 
kierujemy do Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Tychowie, 
Nadleśnictwa w Tychowie, Powiatowej Komendy Policji w Białogardzie, 
Komisariatu Policji w Tychowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie, 
firmie Arla Foods S.A. z Tychowa, firmie Pommernfisch z Tychowa, firmie 
Trend Meble z Tychowa, Niepublicznego Ośrodka Rehablitacyjno - 
Wychowawczego „Norew” z Kowalek, Sklepu „Bartek” z Tychowa, Pani 
Izabeli Wesołowskiej, Pani Magdalenie Witkowskiej oraz Pani Aleksandrze 
Gabrysiak za malowanie twarzy oraz pracownikom Gminnego Przedszkola.

Małgorzata Łopińska –Kubiczek
                                                                                          Katarzyna Korolak

Olimpiada SportowaOlimpiada SportowaOlimpiada Sportowa

Małgorzata Łopińska –Kubiczek
Katarzyna Korolak

Rudziński oraz zaproszeni goście.
 Wyniki olimpiady sportowej:
I miejsce - "Muchomorki" – grupa pani K. Korolak, II miejsce - " 
Zajączki" – grupa pani D. Potocznej, III miejsce – "Słoneczka"- grupa 
pani M. Gołuchowskiej
Serdecznie dziękujemy uczestnikom olimpiady za wspaniałą atmosferę 
oraz ducha sportowej rywalizacji. Kolejna olimpiada za rok.

Dzień Dziecka w PrzedszkoluDzień Dziecka w PrzedszkoluDzień Dziecka w Przedszkolu

Małgorzata Łopińska –Kubiczek
Katarzyna Korolak

Dobiegł końca kolejny etap akcji „Objazdowa Biblioteka''. 
Dziec i  uczęszcza jące  do  świe t l ic  gminy Tychowo                                   
z zainteresowaniem wysłuchały wybranych dla nich opowieści                 
i chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Następnie każdy 
mógł się zapoznać z ostatnio zakupionymi nowościami 
książkowymi. Warto podkreślić, że czytanie dzieciom bajek ma 
niezmiernie istotny wpływ na rozwój umysłu i osobowości 
dziecka. W dobie XXI wieku jest to ważniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej, gdyż obecnie dzieci wychowują się w kulturze 
telewizyjnej i internetowej, która nie rozwija myślenia, często 
powodując lęki i agresję u dzieci. Dlatego apelujemy: lepiej 
przeczytaj dziecku bajkę niż włączaj ją w telewizji lub 
Internecie!!!·

   Artykuł i zdjęcia:  Agnieszka Tomczyk
Izabela Wesołowska

„Objazdowa Biblioteka 2''
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 Z życia GIMNAZJUM

15 czerwca 2016 roku uczniowie szóstych klas Szkoły 
Podstawowej im. A Mickiewicza w Tychowie mieli 
możliwość poznać kawałek życia naszego gimnazjum, 
którego częścią staną się niebawem. Wiadomo, że strach 
przed zmianami potrafi nieźle zepsuć wakacyjny 
odpoczynek. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana 
Pawła II wraz z nauczycielkami języków obcych 
postanowili zaserwować gościom koktajl językowy. 
Zostały wyrecytowane wiersze w językach mniej lub 
bardziej egzotycznych: francuskim (K. Ważna), włoskim 
(J. Biskot), niemieckim (E. Michalak), irlandzkim                 
(K. Ważna), rosyjskim(p. Donata Kłosowska- Babińska), 
ukraińskim (p.I. Kuzyan) i nawet koreańskim (J. Gruca). 
Gosia Bekisz, Kasia Ważna i Ewelina Franielczyk 
wykonały także piosenki obcojęzyczne. Adrian Czuchrak 
i Gosia Czarnata przedstawili zalety uczenia się języków 
obcych, a pan Dyrektor Andrzej Kozłowski wręczył 
nagrody zwycięzcom konkursów języka angielskiego                  
i niemieckiego. Następnie przewodnicząca SU Zuzanna 
Wiśniewska opowiedziała młodszym kolegom, jak 
wygląda nasza szkoła na co dzień, a przygotowana przez 
Marysię Wiktorską prezentacja podsumowała rok szkolny 
2015/2016. Gości poczęstowano ciastem, babeczkami                
i napojami, przygotowanymi specjalnie na tę okazję. 
Członkowie SU oprowadzili uczniów klas 6a i 6b po 
budynku szkoły.
Mamy nadzieję, że szóstoklasiści będą z niecierpliwością 
czekać nowego roku szkolnego.

       
Iryna Kuzyan

W sobotę 28 maja 2016 roku wróciliśmy z tygodniowego pobytu 
na Ukrainie. Grupa podróżników nie była wcale aż tak duża, ale 
pozytywnych wrażeń starczyłoby i na całą szkołę. Wydawało 
się, że znajdzie się więcej odważnych na podróż za granice 
kraju, lecz na koniec zostało tylko 4 uczniów z klasy IIa –Benke 
Agata, Król Julia, Beśka Przemysław, Oryl Przemysław                    
i 3 uczniów klasy Ia- Berent Julia, Szulc Miłosz i Kuzyan 
Bohdan. W opiece nad grupą pomagała mi bardzo skutecznie 
pani Violetta Andryszczuk- Wasiak. Wyjazd został 
zorganizowany na zasadzie wymiany młodzieży, póki co                   
w jedną stronę. Nasi gimnazjaliści po przyjeździe do 
Dobromyla, miasteczka niedaleko granicy Polski, zostali 
ulokowani w ukraińskich rodzinach.
Program pobytu na Ukrainie był bardzo bogaty. Już na drugi 
dzień po przyjeździe, pojechaliśmy do Lwowa. Punktem 
pierwszym było przedstawienie cyrkowe w prawdziwym 
stacjonarnym cyrku z bardzo dobrym zespołem artystów 
cyrkowych, areną i wysokim sklepieniem, pod którym odbył się 
zapierający dech występ gimnastyki powietrznej. Klauni, 
iluzjoniści, akrobaci, orkiestra, układy taneczne- wszystko 
tworzyło spójną całość i wywołało lawinę emocji. Następnie 
zwiedziliśmy Starówkę Lwowa, zajrzeliśmy do „Kryjówki”, 
„Fabryki Czekolady”, kopalni kawy, licznych cerkwi                       
i kościołów. Resztę zabytków tego przepięknego miasta 
zostawiliśmy na kolejny wyjazd w środę. Wtedy to mieliśmy 
możliwość spacerować po skansenie „Szewczenkiwskim gaju” 
i przenieść się parę wieków do przeszłości. Dużo emocji                        
i smutku obudziła w nas wizyta na Cmentarzu Orląt Lwowskich. 
W oczach gimnazjalistów były łzy, jak czytali oni napisy na 
nagrobkach i wiek pochowanej na tym cmentarzu młodzieży. Po 
wizycie na cmentarzu Łyczakowskim, wybraliśmy się na 
Wysoki Zamek, aby obejrzeć panoramę Lwowa. Wizyta                      
w Operze Lwowskiej także dała podarowała nam nowe 
wrażenia. Natala Iszczuk, pracownik Opery opowiedziała nam 
historię tego najpiękniejszego we Lwowie budynku, zdradziła 
parę szczegółów z działalności Opery na przestrzeni wieku. Na 
zakończenie wieczoru, mieliśmy przyjemność oglądać balet,                  
a potem pospacerowaliśmy po wieczornym Lwowie.
Dwa dni spędzone we Lwowie były tylko wierzchołkiem góry 
miłych rzeczy, które nas spotkali na Ukrainie. W poniedziałek 
zostaliśmy oficjalnie powitani w szkole w Dobromylu. Na naszą 
cześć został upieczony „korowaj”- rodzaj chleba, pieczonego na 
bardzo ważne okazje, młodzież ukraińska śpiewała ukraińskie 
piosenki, recytowała wiersze i grała na instrumentach 
ludowych. Ugoszczono nas pysznym ciastem i słodyczami. We 

Od lat czerwiec jest miesiącem podsumowań i końcowych 
rozstrzygnięć w sporcie szkolnym. Podobnie było w tym 
roku. Finałowe zawody lekkoatletyczne zakończyły 
rywalizację w ramach Gimnazjady 2015/2016. 
Kameralny stadion w Goleniowie był bardzo szczęśliwy 
dla uczennic Gimnazjum w Tychowie. Podczas 
rozgrywanych 10 czerwca zawodów dwie nasze 
zawodniczki zdobyły medale wojewódzkiej Gimnazjady 
2015/2016. Dagmara Piasecka, ustanawiając rekord 
życiowy wynikiem 5,28 zdobyła brązowy medal                      
w konkurencji skoku w dal. Jeszcze lepiej zaprezentowała 
się Małgorzata Czarnata, która dwukrotnie stawała na 
podium podczas lekkoatletycznych zmagań. Brązowy 
medal w pchnięcia kulą, okraszony rekordem życiowym 
10,59 był wstępem do zdobycia złota w jej koronnej 
konkurencji rzucie oszczepem. Małgosia zdecydowanie 
pokonała pozostałe konkurentki i zasłużenie została 
mistrzynią Gimnazjady. Warto dodać, że tak wspaniałe 
wyniki dziewczęta osiągnęły dzięki systematycznej pracy 
w klubie ULKS Tychowo pod opieką Pana Józefa 
Grabarczyka.

Tekst i zdjęcie Przemysław Frańczak

Dnia 10.06.2016 r. w naszej szkole odbył się  Bal 
gimnazjalny.   Uczniowie, a przede wszystkim ich rodzice 
poświęcili wiele pracy, aby impreza wypadła jak najlepiej. 
Uczniowie skupili się na nauce poloneza, rodzice zaś na 
przygotowaniu wspaniałego poczęstunku. Zaproszenia                     
i dekoracje, które zachwyciły wszystkich obecnych, wykonała 
Pani Józefa Pawłowicz. Umieszczenie elementów dekoracji na 
właściwym miejscu było zasługą Pani Bogumiły Blinkiewicz, 
a także Panów Jacka Gołdyna i Andrzeja Możdżyńskiego. 
Bardzo za to dziękujemy.
Bal zaczął się o  godzinie 18:00. Część oficjalna rozpoczęła się 
powitaniem przybyłych gości: Pana Burmistrza Roberta 
Falany, zastępcę Burmistrza Pana Jacka Rudzińskiego, Pana 
Dyrektora, przybyłych nauczycieli oraz pracowników obsługi 
i administracji. Głos zabrał Pan Dyrektor Andrzej Kozłowski 
życząc uczniom udanej zabawy. Zgodnie z tradycją kolejnym 
punktem programu było wykonanie przez trzecioklasistów 
dostojnego staropolskiego tańca – poloneza. To chyba na ten 
moment z największą niecierpliwością czekali stremowani 
wykonawcy oraz ich nie mniej przejęci rodzice. Pan Dyrektor 
wypowiedział oczekiwane słowa: ‘‘Poloneza czas zacząć…”  
I się zaczęło! Taniec zachwycił wszystkich gości, był bardzo 
dostojny oraz uroczysty. 
Część oficjalną zakończył toast wzniesiony przez Pana 
Dyrektora. Po toaście wszyscy zasiedli do stołu, aby raczyć się 
przepysznymi daniami przygotowanymi przez rodziców. Po 
upływie zaledwie 30 minut na parkiet wyszli pierwsi tancerze, 
później następni i następni…, aż bal się rozkręcił i zaczęła się 
zabawa. Uczniowie świetnie się bawili, większość nie 
schodziła z parkietu, aż do godziny 1: 00, czyli do zakończenia 
balu.
Dla trzecioklasistów było to niezwykłe przeżycie, cudowne 
wspomnienia. Był to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych 

Dzień Otwarty w naszym gimnazjum!

MEDALE GIMNAZJALISTEK

wtorek wraz z Ukraińcami pojechaliśmy do Schidnyci, Truskawca i Boryslawa. 
Niedaleko ruin fortecy Tustań zrobiliśmy piknik – jedzenie w otoczeniu 
malowniczych gór smakowało wyśmienicie. W Borysławi zwiedziliśmy cerkiew 
pełną relikwii z całego świata. Budynek został zbudowany w stylu gotyckim i przez 
wiele lat był tam kościół, po II Wojnie Światowej dodano wiele elementów obrządku 
prawosławnego, nie niszcząc przy tym za bardzo formy początkowej- ciekawe 
połączenie dwóch obrządków. W Truskawcu zrelaksowaliśmy się w SPA hotelu 
„Żenewa”. Do naszej dyspozycji był imponujących rozmiarów kompleks basenów                 
i saun.
Wyjazdy były ciekawym akcentem naszego pobytu, ale co było najbardziej 
interesujące, to, że najbardziej młodzieży podobał się czas spędzony w gronie 
ukraińskich rówieśników- siatka, spacery, wspólne imprezy na świeżym powietrzu               
i w restauracji- wszystko dawało ogromne zadowolenie i dużo uśmiechu na twarzy. 
Uczestniczyliśmy także w akademii zakończenia roku szkolnego, który na Ukrainie 
nazywany jest „ Świętem Ostatniego Dzwonka”. Oprócz radości z powodu początku 
wakacji, w całej uroczystości było dużo smutku ze względu na działania wojenne na 
Wschodzie kraju.
Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać współpracę ze szkołą w Dobromylu                           
i zaprosiliśmy już młodzież ukraińską na rewizytę. Tylko w taki sposób można 
zwalczyć stereotypy, stworzyć mocne fundamenty dla przyszłych zdrowych relacji 
pomiędzy naszymi narodami i nigdy nie powtórzyć błędów historii.

 Iryna Kuzyan

BAL GIMNAZJALNYBAL GIMNAZJALNYBAL GIMNAZJALNY

dni w ich życiu. Bal wszystkim się podobał, wszystko było dobrze zorganizowane                 
i dopracowane dzięki rodzicom, a w szczególności pani Marcie Kubiczek, której 
bardzo dziękujemy. Wielkie podziękowania należą się Paniom Elżbiecie Szpak, 
Teresie Roszak i Annie Waligórze za smaczne posiłki, wszystkim rodzicom oraz 
osobom, które choćby w najmniejszym stopniu włożyły swój wkład w organizację 
balu. Dziękujemy Panu Axlowi Wechslerowi, Prezesowi firmy „Pommernfish”, Panu 
Olafowi Kornerowi Prezesowi firmy „Friedrichs Polska” za wkład finansowy oraz 
Marcinowi Matejce i Maciejowi Bockowi za możliwość wspólnej zabawy przy 
przygotowanym przez nich zestawie popularnych piosenek oraz innych atrakcji.
Bal gimnazjalny to dla trzecioklasistów moment równie radosny, jak i sentymentalny 
– przypomina, że piątkowy wieczór był początkiem końca pewnego etapu – już za 
kilka dni opuszczą mury tej szkoły, rozpoczną swój lot ku dorosłości. Ten jedyny                 
w swoim rodzaju wieczór z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Donata Kłosowska-Babińska

WYCIECZKA NA UKRAINĘWYCIECZKA NA UKRAINĘWYCIECZKA NA UKRAINĘ

 
 Z życia SP Tychowo

19 maja 2016 r. nasza szkoła po raz kolejny już raz wzięła udział                    
w konkursie ekologicznym w Zespole Szkół w Dargini. Tegoroczny 
konkurs odbył się pod hasłem: „Bioróżnorodność wokół nas”. Do 
udziału przystąpiło 9 szkół – 5 z gminy Bobolice i 4 z sąsiednich gmin – 
Manowo, Świeszyno i Tychowo. Naszą szkołę reprezentowały cztery 
uczennice - Laura Bogatko, Zuzanna Kaszkur, Kaja Kaziszyn oraz 
Malwina Wrona, które do konkursu przygotowywała nauczycielka 
przyrody Pani Kinga Kowalska. 
Na początku uczniowie przystąpili do testu indywidualnego, który miał 
sprawdzić ich wiedzę z zakresu ekologii. W czasie, gdy zawodnicy 
rozwiązywali test, komisja oceniała przygotowane przez poszczególne 
szkoły plakaty o wyżej wymienionej tematyce. Kolejnym punktem 
było zaprezentowanie przez zespoły prezentacji multimedialnej 

Ponadgminny Konkurs Ekologiczny w Dargini
uwzględniającej hasło konkursu. Duże emocje wzbudziło 
rozwiązywanie zadań przygotowanych przez organizatorów. 
Grupy miały uzupełnić krzyżówkę oraz ułożyć prawidłowo hasła                
z rozsypanki literowej.  Stałym punktem konkursu było 
rozpoznawanie występujących w okolicy Szkoły Dargini 
podstawowych gatunków roślin zielnych i drzew. Ponadto 
organizatorzy przygotowali  do rozpoznania  drewno 
podstawowych gatunków drzew, a także zdjęcia zwierząt.                      
W rywalizacji szkół nasze dziewczyny wywalczyły III miejsce, 
natomiast w konkursie indywidualnym I miejsce zajęła Malwina 
Wrona. Po części artystycznej i wręczeniu nagród na uczestników 
konkursu czekało wspólne ognisko na terenie leśniczówki Dargiń.    

Kinga Kowalska

4 czerwca br. uczniowie klas trzecich i drugiej wybrali się na wycieczkę do 
Kołobrzegu. Wszyscy mieli okazję popłynąć statkiem „Pirat” świetnie się 
przy tym bawiąc ale i wypoczywając w klimacie nadmorskim, korzystnym 
dla zdrowia. Uczniowie podziwiali piękną panoramę miasta z nadmorskiej 
latarni, oraz bardzo chętnie przechadzali się uliczkami kupując mnóstwo 
kołobrzeskich pamiątek. Mieliśmy także możliwość pójścia do Muzeum 
Oręża Polskiego. Zwiedzanie kołobrzeskiego muzeum to prawdziwa 
lekcja historii techniki wojskowej, ciekawa nawet dla tak młodych 
słuchaczy. Kolekcja broni strzeleckiej, orderów, odznaczeń i odznak 
pamiątkowych, prezentacja pojazdów wojskowych, samolotów, broni 
pancernej i artylerii eksponowanej w sali techniki oraz na wystawie 
plenerowej, wywarła na uczniach ogromne wrażenie. Na zakończenie 
wycieczki zobaczyliśmy Kołobrzeski Skansen Morski - plenerową 
ekspozycję okrętów wojennych oraz towarzyszących im zabytków 
techniki morskiej.  Anna Władyczyńska

Wyjazd do Kołobrzegu
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Z życia SP Tychowo

10 czerwca 2016 r. na boisku „Orlik”w Tychowie 
rozegrany został towarzyski turniej piłki nożnej,                     
w którym udział wzięły zespoły z następujących szkół: 
Szkoła Podstawowa w Dobrowie, ZSS Białogard oraz 
dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej w Tychowie.  
Wyniki poszczególnych spotkań:
1. SP. Tychowo (I zespół)  1:0  SP. Dobrowo  
2. SP. Tychowo (I zespół)  9:0  SP. Tychowo (II zespół)
3. SP. Dobrowo   2:2  ZSS Białogard 
4. SP. Tychowo (I zespół)   3:3  ZSS Białogard
5. SP. Dobrowo   5:0  SP. Tychowo (II zespół)
6. ZSS Białogard  3:2  Tychowo (II zespół)
Klasyfikacja końcowa:
1. SP. Tychowo (I zespół)  
2. ZSS Białogard
3. SP. Dobrowo  
4. Tychowo (II zespół)
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dominik Sypek 
- SP. Tychowo (I zespół). Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Maciej Klekocki - SP. Tychowo (I zespół).
Zawodnikiem grającym najbardziej fair-play okazał się 
Kołotjuk Natan - SP. Tychowo (I zespół). Najlepszym 

W środę, 1 czerwca 2016 r., klasa IVa wraz z klasą IVb 
uczciły Dzień Dziecka na terenie rekreacyjno-
sportowym w Warninie. Przez niemal 5 godzin mieli 
możliwość czynnie spędzić czas na świeżym 
powietrzu, rywalizować w zabawach ruchowych, grać 
w piłkę oraz zredukować nadmiar energii na pobliskim 
placu zabaw. Uczniowie, po aktywnie spędzonych 
godzinach, odpoczywali zajadając kiełbaski                           
i przysmaki z grilla. Zmęczone, ale szczęśliwe wróciły 
do domu, aby nadal świętować ten ważny dzień                     
w kręgu najbliższych!
Serdecznie dziękujemy panu Rafałowi Głuskowi za 
przygotowanie zajęć i zagadek przyrodniczych oraz 
upominków dla wszystkich czwartoklasistów. Panu 
Jarosławowi Chwale dziękujemy za pomoc przy 
organizacji imprezy oraz czuwanie nad grillem. 
Ogromne podziękowania kierujemy również dla 
Przewodniczącego Rady Powiatu Białogardzkiego - 
pana Henryka Budzyły za ufundowanie kiełbasek dla 
wszystkich uczestników imprezy w plenerze.
  A. Janicka-Głusek, R. Chwała

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 
prowadzi zajęcia edukacyjne w ramach tzw. „Błękitnej Szkoły”, 
skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych. 
Projekt ma na celu popularyzowanie wiedzy o Morzu Bałtyckim i jego 
strefie przybrzeżnej, propagowanie pro-przyrodniczego współistnienia ze 
środowiskiem oraz   zrównoważonego korzystania z jego zasobów.
13 czerwca 2016 r. Wojciech Górski edukator Stacji Morskiej Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry 
poprowadził takie zajęcia w naszej szkole dla klas IV-VI. Zajęcia 
charakteryzowały  się dużą różnorodnością, prowadzone    były zarówno 
jako przekaz teoretyczny, jak i praktyczny w formie m.in.: prezentacji 
multimedialnych i    pogadanek. 
Całość wzbogacana była  prezentowanymi  filmami  edukacyjnymi                         
i eksponatami. Uczniowie mieli niecodzienną okazję poznać życie fok                    
z południowego Bałtyku. Poznali trzy rodzaje tych ssaków (fokę szarą, 
pospolitą oraz obrączkowaną). Poza tym nauczyli się rozpoznawać po ich 
wyglądzie płeć oraz gatunek.
Kinga Kowalska

Towarzyski turniej piłki nożnej

strzelcem został Kielar Wojciech - SP. Dobrowo.   
Skład I zespołu:
Klekocki Maciej, Gałan Paweł, Kołotjuk Natan, Szumski Kacper, Kosiorski 
Jakub, Pawlik Michał, Sypek Dominik, Beśka Marcin, Oryl Gracjan, 
Sawosz Jakub, Dembowski Michał.
Skład II zespołu:
Kiżewski Piotr, Gołuchowski Oliwier, Furmanek Miłosz, Kowalczyk 
Patryk, Mazur Mariusz, Roszczyk Michał, Jankowski Kamil, Gigoń 
Maksymilian, Lorent Kacper, Głusek Michał. 

Artykuł i zdjęcie: Paweł Drozdowski

12 czerwca 2016 r. na stadionie 
sportowym w Karlinie odbył się 
XXIV „Bieg Papieski, „w którym 
wziął udział zespół dziewcząt                   
i chłopców ze Szkoły Podstawowej 
i m .  A d a m a  M i c k i e w i c z a                            
w Tychowie. W biegu świetnie 
zaprezentowała się nasza drużyna 
zdobywając  I miejsce. 
Nasz zespół wystąpił 
w następującym składzie:
DZIEWCZĘTA:
 1. Wrona Malwina – I miejsce
 2. Jabłońska Tatiana – V miejsce
 3. Pastorczyk Małgorzata 
 4. Pastorczyk Aleksandra 
 5. Gigoń Gabriela 
 6. Soból Marta 
 7. Czarnecka Julia 

 

Bieg Papieski

CHŁOPCY:
1. Beśka Marcin – I miejsce
2. Mazur Mariusz – IV miejsce 
3. Michalczuk Mateusz 
4. Gryga Daniel 
5. Szumski Kacper 
6. Dembowski Michał

Dzień Dziecka 
w Warninie

BŁĘKITNA SZKOŁA 
WARSZTATY DLA UCZNIÓW IV-VI

Po zwycięstwie w zawodach wojewódzkich, reprezentacja 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof.  Jana 
Radomskiego w Tychowie w składzie Adrianna Łyjak, Oliwia 
Cichecka oraz Klaudia Zachajczuk pod opieką p. Daniela Wacha 
udała się na finał centralny zawodów, który odbył się w dniach 7-
10 czerwca 2016 r. na terenie słynnej Szkoły Orląt w Dęblinie. 
Zawody rozpoczęły się w środę 8 czerwca. Przed południem 
rozegrano dwie konkurencje – strzelanie oraz rzut granatem.               
W pierwszej z nich drużyna ZSP Tychowo uplasowała się                  
w czołówce z sumą 105 punktów. Niestety rzut granatem nie 
wypadł już tak dobrze. Siedem punktów dało dziewczętom                  
z Tychowa miejsce pod koniec dziesiątki. Po południu rozegrano 
kolejne dwie konkurencje. Pierwsza pomoc, z pozornie niskim 
wynikiem 15,5 pkt. ze względu na niezwykle surowy sposób 
oceniania, dała naszej ekipie miejsce w czołówce. Ostatnia                 
w tym dniu konkurencja – tor przeszkód – ponownie zepchnął 
dziewczęta na miejsce pod koniec dziesiątki. Generalnie po 
pierwszym dniu zawodów dziewczęta z ZSP Tychowo 
zajmowały miejsce 9. Nie od dzisiaj jednak wiadomo,                      
że decydujące znaczenie dla zajęcia wysokiego miejsca                 
w generalnej klasyfikacji ma bieg na orientację. Ta konkurencja 
odbyła się w czwartek przed południem. Trudny teren nad Wisłą 
był dużym wyzwaniem dla wszystkich zespołów. Nasze 
dziewczęta poradziły sobie bardzo dobrze, dzięki czemu                     
w generalnej klasyfikacji zawodów przesunęły się na szóste 
miejsce. 
Zarówno ceremonia otwarcia jak i zakończenie zawodów 
odbyły się w bardzo uroczystej oprawie. Uczestniczyło w nich 
wielu zaproszonych gości. Dowódcy Jednostki w Dęblinie, 
Kurator Oświaty w Lublinie, Burmistrz Dęblina oraz szefowie 
Stowarzyszenia Sport-Turystyka-Obronność (organizatorzy 
zawodów). Orkiestra wojskowa, grupa podchorążych ze Szkoły 

Z życia ZSP Tychowo
VI miejsce dziewcząt z ZSP Tychowo w finale centralnym zawodów

„SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE 2016”
O r l ą t  o r a z  p o c z e t  f l a g o w y  d o d a ł y 
uroczystościom szczególnego charakteru                    
i podniosłości. Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy. Dodatkowo miejsca od IV do VI 
wyróżniono nagrodami rzeczowymi. Miejsca 
od I do III uhonorowano również medalami. 
Indywidualne nagrody wręczono za wyniki                 
w konkurencji rzut granatem oraz strzelanie. 
Przedstawicielka ZSP Tychowo – Adrianna 
Łyjak okazała się najlepsza w strzelaniu, za co 
otrzymała nagrody rzeczowe oraz puchar.  
Poza zmaganiami sportowymi, wyjazd był też 
doskonałą okazją do zapoznania się z tradycją                 
i historią szkoły oraz ciekawymi miejscami                 
w malowniczej części naszego kraju.  
Wszystkie drużyny były zakwaterowane          
w internacie Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Lotniczej na terenie jednostki w Dęblinie. 
Posiłki w stołówce uczelnianej spożywano w towarzystwie podchorążych ze Szkoły 
Orląt oraz żołnierzy z różnych krajów szkolących się w Dęblinie.  Niezwykłe 
wrażenie robił widok samolotów szkolnych, bojowych oraz śmigłowców, które przez 
cały dzień wzbijały się w powietrze i wykonywały liczne ewolucje. Organizatorzy 
zaplanowali również zwiedzanie Muzeum Lotnictwa w Dęblinie oraz Twierdzy 
Dęblin. Wspólne ognisko, zwiedzanie oraz koncert muzyczny zintegrowały 
uczestników, dzięki czemu zawody odbyły się w przyjacielskiej atmosferze. 
Gratulujemy naszym zawodniczkom dobrej lokaty. Mamy nadzieję, że 
przyszłoroczne zawody, które odbędą się prawdopodobnie w naszym województwie 
dostarczą równie wielu wrażeń i emocji a wynik będzie jeszcze lepszy niż w tym roku. 
Autor artykułu: Daniel Wach.

Na zdjęciu od lewej: opiekun zespołu Daniel Wach wraz z uczennicami 
Klaudią Zachajczuk, Adrianą Łyjak i Oliwią Cichecką.

24 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie odbył się 
13 Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego, w którym 
uczestniczyło 12 szkół z powiatu białogardzkiego i świdwińskiego. 
Tradycyjnie, wzięli w nim udział również uczniowie naszej szkoły – 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie. Miło mi 
poinformować, że dwie nasze uczennice wspaniale się spisały i zajęły 
miejsca „ na podium” - Rozalia Jakubiec (z kl. V b) – III miejsce                 
w kategorii klas V i Pola Gruca (kl.VI b) – III miejsce w kategorii 
klas VI.  Dziewczynom gratuluję i wakacyjnie pozdrawiam J 
Na zdjęciu od lewej: Pola Gruca, Katarzyna Wrona, Rozalia Jakubiec, 
Arkadiusz Szewczyk.  K. Wrona  

Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Artykuł i zdjęcie: 
Paweł  Drozdowski

Przedwakacyjne starty 
lekkoatletów

Lekkoatleci dotarli do półmetka sezonu letniego.               
W kilku ostatnich startach udanie prezentowali się 
młodzi lekkoatleci z Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego w Tychowie, wielokrotnie 
poprawiając swoje rekordy życiowe. Starty te były 
również okazją do zdobywania kwalifikacji na 
Mistrzostwa Polski. Według stanu na 20 czerwca 
prawo startu w Mistrzostwach Polski mają 
zapewnione 3 lekkoatletki z Tychowa.
Małgorzata Czarnata kilkakrotnie poprawiała 
rekordy życiowe, kończąc pierwszą część sezonu                 
z wynikami 42,58 m w rzucie oszczepem i 10,59 m      
w pchnięciu kulą. Każdorazowa poprawa (życiówki) 
przez Małgosię w rzucie oszczepem to jednocześnie 
poprawa rekordów województwa w kategorii 
młodzika i juniora młodszego. Małgosia wspólnie                
z koleżanką z województwa pomorskiego 
zdominowały rzut oszczepem młodziczek w Polsce, 
mając kilka metrów przewagi nad pozostałymi 
oszczepniczkami. Również wynik w pchnięciu kulą, 
mimo że nie jest to specjalność Tychowianki, plasuje 
ją w szerokiej polskiej czołówce miotaczek kulą                  
w kategorii młodziczek. Swoimi wynikami 
Małgosia wzbudziła już zainteresowanie trenerów z 
kilku klubów ze znanych ośrodków szkolenia 
oszczepników.
Duże postępy w tym sezonie notuje Alicja 
Grabarczyk, która jest aktualnie siódmą juniorką 

cd. str. 6
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Z życia ZS Dobrowo

W ostatnim czasie kilkakrotnie gościliśmy w naszej szkole 
Panów z Fundacji  , ,Zastopuj”.  Uczniowie z klas 
gimnazjalnych spotykal i  s ię  z  nimi na zajęciach 
warsztatowych, połączonych z prelekcją, prezentacjami 
multimedialnymi, filmami oraz koncertem muzycznym. 
Celem fundacji jest działanie w szeroko idącej profilaktyce 
uzależnień, dziecka, ucznia, wychowanka czy dorosłego,                 
a także ochrona przed agresją, uzależnieniami (kontaktem                  
z  używkami ,  k tó re  hamują  bądź  zak łóca ją  j ego 
rozwój).Fundacja jest samodzielną jednostką od kwietnia 2015 
r., która wpierw działała jako Oddział Fundacji JCHS, który 
oficjalnie powstał w grudniu 2010 r., a czynnie działa od 2006 r. 
Jej cele i założenia zainspirowane były Fundacją Jesus Christ 
Security z Boguszowa – Gorca..
Kilka lat temu zaczęli swoją działalność w zakładach karnych 
oraz poprawczych. Założycielem oddziału jest Daniel 
Harasym, człowiek, który miał wcześniej doświadczenia                  
z popełnianiem przestępstw i ponad trzy lata odsiedział                
w polskich więzieniach. Jego chrześcijańska przemiana 
zaowocowała zaangażowaniem w krzewienie wśród 
skazanych prawd idących z Pisma Świętego. Pan Daniel 
kierował się słowami ”Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego”. Był i jest zapraszany przez różne Zakłady 
karne, wychowawcze i placówki resocjalizacyjne w Polsce na 
wygłaszanie prelekcji. Sam przechodząc różne trudności                  
z wyborem właściwych decyzji, dziś jest dla wielu 
motywatorem i przykładem do podjęcia zmiany swojej 
przyszłości.
Okazało się, że młodzi ludzie chcą ich słuchać i rozmawiać                
z nimi. Odzew przekroczył oczekiwania. W międzyczasie 
zaproponowano im też działanie w szkołach mówiąc: lepiej 
dotrzeć do młodych, zanim przekroczą granicę prawa. 
Pedagodzy byli zaskoczeni wynikiem odbioru uczniów. Po 
pierwszych spotkaniach przekonali się, że to strzał                   
w dziesiątkę, że w szkołach mogą zdziałać najwięcej. Tak jak  
w większości ośrodków odwykowych, terapeutami zostali 
ludzie, którzy poradzili sobie z uzależnieniami. Tak jest                   
i z nimi, mają grupę dojrzałych, zaangażowanych ludzi, którzy 
na pewnym etapie życia dotknęli niemal dna. Doprowadziły do 
tego właśnie te trzy elementy: narkotyki, alkohol oraz 
przemoc. Wiedzą, jakie są konsekwencje i jak trudno sobie                  
z  nimi poradzić. I umieją o tym opowiedzieć w zaskakujący 
sposób. Używają video, gitar, rapu, oraz własnych historii. Dla 
każdej grupy ludzi i w niemal w każdych warunkach są w stanie 
zrobić kilkudziesięciominutowy pokaz tego, czym naprawdę 
jest zło, a czym dobro. Potrafią pomóc powiedzieć: Stop 
Narkotykom Alkoholowi Przemocy.
 H. Dziedzic

**************
16 maja 2016 r. odbyła się druga część (teoretyczna) 
konkursu profilaktycznego pod hasłem "Żyj Zdrowo" dla 
uczniów trzech etapów edukacyjnych. Uczniowie, którzy 
zakwalifikowali się po pierwszej części (plastycznej - 
wykonanie pracy nt  szkodliwości  papierosów                            
i narkotyków) mogli sprawdzić swoją wiedzę na kolejnym 
etapie konkursu. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa kl. I-III: I miejsce: Budniewski Paweł 
(III), II m-ce Hołota Martyna (I), III m-ce Bober Oliwia (I)
Szkoła Podstawowa kl. IV-VI: I miejsce: Smolarska 
Nikola (VI), II m-ce Orliński Maciej (V).
Gimnazjum: I miejsce Traczyk Adrian (III), II m-ce 
Smolarski Norbert (II), III m-ce Kozera Tomasz (III).
Gratulujemy zwycięzcom!     

*****************
15.06. 16 r. odbył się koncert dla uczniów klasy VI SP i I-
III gimnazjum prowadzony przez pracowników Fundacji 
"ZASTOPUJ”. Takie działania prowadzone są w celu 
zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży. Koncert               
i wcześniejsze działania (spotkania, warsztaty) 
prowadzone przez w/w fundację cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród naszej młodzieży.
Dwa powyższe działania zostały sfinansowane ze 
środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

***************
"Pyszne, kolorowe i zdrowe" to nazwa wewnątrz-
szkolnego konkursu przygotowanego w ramach realizacji 
działań z programu profilaktyki.
Uczniowie poszczególnych klas, wraz z wychowawcami  
i rodzicami przygotowywali 1.06.16 r. sałatki warzywne 
lub owocowe oraz opisy składników wraz z zawartymi 
witaminami i właściwościami zdrowotnymi.
Była to wspaniała praca zespołowa pokazująca sposoby 
zdrowego odżywiania się. Przygotowane pyszności, 
swoim wyglądem i smakiem, były dla członków komisji 
dużym zaskoczeniem.
Każda klasa otrzymała w nagrody w postaci produktów 
znajdujących się w piramidzie zdrowego żywienia m. in. 
soki owocowe, owoce (ufundowane ze środków 
szkolnych), serki paluszki z firmy ARLA Foods Polska 
S.A. - oddział w Tychowie.
Dziękujemy serdecznie za ufundowanie w/w nagród, 
które były miłą i pewnie smaczną niespodzianką dla 
uczestników konkursu.

**************
1.06.16 r. dzięki wieloletniej współpracy pedagoga                     
z Jednostką Wojskową 1696 ze Złocieńca, gościliśmy                 
w naszej szkole saperów, którzy prezentowali sprzęt, 
samochody służące do rozminowywania niewybuchów w 
ramach akcji prewencyjno-edukacyjnej "NIEWYPAŁY - 
STOP-WEZWIJ  SAPERÓW".  Bardzo  dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zabawy z wykrywaczem 
metali prowadzone przez saperów na boisku szkolnym. 
Nie zabrakło też nagród dla uczniów od żołnierzy 
prowadzących pogadanki profilaktyczne.
Serdecznie dziękujemy p. płk Arturowi Pikoń Dowódcy 
Jednostki Wojskowej 1696 oraz przybyłym na spotkanie 
żołnierzom.

******************
16.06.2016 r. odbyła się pogadanka dla uczniów kl. I-III 
g i m n a z j u m  n t  " S T O P  D O P A L A C Z O M                                       
i odpowiedzialność prawna nieletnich". Spotkanie 
prowadził Kierownik Posterunku Policji w Tychowie                 
p. Marcin Kotnowski. 
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przekazywanych 
treści ,  zadawali  pytania  związane z  tematem 
prowadzonych zajęć.
D z i ę k u j e m y  z a  w s p ó ł p r a c ę  w  d z i a ł a n i a c h 
profilaktycznych.

Pedagog szkolny - mgr M. Falana

25 maja 2016r. uczniowie klasy I i II gimnazjum pod opieką wychowawczyń, Pań: 
Haliny Dziedzic i Magdaleny Periżok -Kowalczyk wybrali się na jednodniową 
wycieczkę do Chełma Gryfickiego. Uczestniczyli tam w militarnej przygodzie, 
przygotowanej przez byłych żołnierzy. 
Wycieczka zaczęła się od 
zbiórki przed szkołą o 8:30. Po 
ok. 1,5 godzinnej jeździe 
d o t a r l i ś m y  n a  m i e j s c e . 
Wszystko zaczęło się od razu, 
momentalnie, gwałtownie... 
N i e  z d ą ż y l i ś m y  d o b r z e 
podnieść się z miejsc, a już 
padały pierwsze rozkazy. 
Mieliśmy dosłownie 5 sekund, 
aby zostawić swoje rzeczy, 
wysiąść z autobusu, zrobić 
zbiórkę i założyć specjalną 
k a m i z e l k ę .  Z o s t a l i ś m y 
podzieleni na dwa plutony, 
Alfa i Bravo, każdy z nich 
wybierał swojego dowódcę. 
Zrobiono nam na twarzy 
kamuflaż, w ujęciu sierżanta pomalowano nas ,,szminką z moczem nosorożca” . 
Wysłuchaliśmy podstawowych rozkazów, które mieliśmy zapamiętać i wykonywać 
m.in. baczność, spocznij, granat (musieliśmy wtedy paść na ziemię, niezależnie od 
tego czy podłoże było suche , czy podmokłe)), komenda ,,GRANAT!”  padała 
średnio co 20 min. Dostaliśmy broń, oczywiście nieprawdziwą), okulary dla 
bezpieczeństwa, olbrzymi plecak- apteczkę oraz inne potrzebne rzeczy: saperki, 
lonty, miny... Udaliśmy się w teren, gdzie uczyliśmy się zakładać minę oraz ją 
rozbrajać. Gdy okazało się, że mina została rozbrojona, a my przetrwaliśmy wśród 
żywych, udaliśmy się do ,,małpiego gaju”, gdzie trzeba było tak się zamaskować, by 
nikt nas nie znalazł. Używaliśmy trawy, gałęzi, siatek maskujących i rzeczywiście, 
niektórzy tak się zakamuflowali, że nie można było się ich doliczyć. Uczyliśmy się 
schodzić po linie ze stromych górek. Jednak nie każdy odważył się uczestniczyć              
w tym zadaniu ze względu na lęk wysokości, ale niektórzy postanowili z tym 
walczyć. Po pokonaniu wysokiej ścianki i wdrapaniu się na górę, poszliśmy na pole, 
gdzie był snajper, który w nas strzelał. Trafienie było bolesne, mimo założonej 
kamizelki… Naszym zadaniem było go złapać, ale niestety, to nie udało się nikomu 
z nas. Gdy przeszliśmy ten etap bojowego szkolenia, mogliśmy się zatrzymać                    
i chwilę odpocząć. 
Po takim wysiłku musieliśmy oczywiście coś zjeść. Czekała na nas pyszna 
wojskowa grochówka.  Po posiłku i odpoczynku czekały na nas kolejne wyzwania. 
Usłyszeliśmy komendę: „teraz załóżcie najgorsze ubrania”. Oto nadszedł czas na to, 
czego wszyscy się obawiali, ale jednocześnie cieszyli. Oczywiście chodziło                    
o przejście po bagnie. Zapachy były niesamowite, ale rzecz jasna nikt się tym nie 
przejmował. Jeden z uczestników był tak zaangażowany, że po usłyszeniu komendy 
„granat” rzucił się do wody.  Po tym zadaniu nasze ubrania były brudne, śmierdzące, 
ale nawet nasza pani się tym nie przejmowała. Oczywiście po trawersowaniu bagien 
można wyło się „wykąpać”, w oczku wodnym! Oj, woda była zimna, oj zimna! Ale 
ileż przy tym śmiechu?! 
Pokazano nam, w jaki sposób można się obronić przez niespodziewanym napadem 
chuligańskim..  Długo nie następowało to, na co każdy niecierpliwie czekał… 
Wreszcie paintball! Dostaliśmy stroje, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa                    
i zaczęła się zabawa. Naszym zadaniem było zdobycie flagi przeciwnika. Była to 
naprawdę świetna, ale zarazem trudna zabawa.
Musieliśmy pokonać tor przeszkód, czołgając się w tunelu. Instruktor ostrzegał 
przed pająkiem Tośkiem, ale szczęśliwie ten nikogo nie zjadł. Niestety, nikomu nie 
udało się pobić rekordu. Mieliśmy okazję skorzystać z żyroskopu, kręcił się w każdą 
możliwą stronę, a my piszczeliśmy z uciechy i strachu. Pani Dziedzic to nawet 
mamę wołała na pomoc!
Kolejnymi wyzwaniami były wspinaczki po ściance oraz siatce wspinaczkowej, 
oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem. Zmierzyliśmy się również                    
z zadaniem, w którym jedna osoba z grupy wchodziła po skrzynkach do góry 
dokładając kolejne z pomocą reszty grupy. Szymon pobił rekord ustawiając            
18 skrzyń.
Super zadaniem było wciągnięcie każdego uczestnika przez resztę grupy na wysoki 
dąb, a potem100 m zjazd na linie. Wszyscy, którzy spróbowali, byli zadowoleni. 
Nadszedł czas na odpoczynek. Nazbieraliśmy drewna i rozpaliliśmy ognisko. 
Każdy mógł zjeść świeżo upieczoną kiełbasę. Po posiłku mieliśmy bardzo 
„spokojną” wieczorną przejażdżkę wojskowym transporterem.  Brnęliśmy po 
górkach, pagórkach, dołach i dołkach. Chwilami wydawało się, że ciężarówka się 
przewróci … Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów, a tymi skarbami były napoje 
w puszce.  Ostatnim zadaniem było ocalić rannego spadochroniarza, Nie było 
łatwo, ponieważ na terenie czaił się na nas snajper. Wspólnymi siłami jednemu                 
z plutonów udało się osiągnąć cel. Organizatorzy miło nas pożegnali. Otrzymaliśmy 
certyfikat przeszkolenia wojskowego w zakresie A1. 
 Wycieczka była bardzo udana. Nikt się nie nudził i nie żałował. Wszyscy chcemy 
jeszcze raz wybrać się na poligon, tylko może na trochę dłużej. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z całej organizacji i zachęcamy innych do takiej przygody. 

Julia Niemiec

 
Z życia ZS Dobrowo

FUNDACJA ,,ZASTOPUJ”

MILITARNA PRZYGODA KLASY I i II GIMNAZJUM

Działania profilaktyczne
 w Zespole Szkół w Dobrowie

15.06.2016 w ramach porozumienia kadry pedagogicznej Zespołu Szkół                    
w Dobrowie oraz Gminy Tychowo, działu ds. profilaktyki uzależnień Fundacja 
ZASTOPUJ z Koszalina wraz ze swoimi artystami: Jonatanem Solak vel. Jonek 
oraz Weroniką Jakubczyk vel. Wercia zaprezentowali swoją twórczość. Jonek jest 
podopiecznym poprawczaka w Koszalinie i udało mu się we współpracy z Fundacją 
ZASTOPUJ nagrać swoją pierwszą płytę "Do Szczęścia Wąska do Pecha Szeroka”. 
Utwory z tego krążka były prezentowane podczas koncertu. Wercia, mimo kilku 
coverów, również zaprezentowała swoją twórczość w utworach takich jak "W sercu 
Masz to" czy też "Odnajdź mnie".
Nad całością muzyczną czuwał Animator Fundacji Zastopuj, Profilaktyk 
Uzależnień - Szymon Grzegorczyk.       

H. Dziedzic

M U Z Y K A   W  R Y T M I E   R A P U

młodszą w Polsce w rzucie dyskiem, z wynikiem 35,77 m. 
Próbą generalną przed konfrontacją z najlepszymi 
dyskobolkami w Polsce były Ogólnopolskie Igrzyska 
Ludowych Zespołów Sportowych, które odbyły się na 
początku czerwca w Zamościu. W silnej rywalizacji z udziałem 
większości czołowych dyskobolek w Polsce, Alicja 
uplasowała się na piątym miejscu. Trzecią zawodniczką 
ULKS-u Tychowo, która najprawdopodobniej wystartuje na 
Mistrzostwach Polski jest Dagmara Piasecka. Skoczkini w dal 
zamknęła pierwszą część sezonu z rekordem życiowym 5,28 
m. Dotychczasowe próby w trójskoku zakończyły się 
wynikiem 10,07 m, co jeszcze nie daje prawa startu na 
Mistrzostwach Polski. Podczas Ogólnopolskich Igrzysk 
Ludowych Zespołów Sportowych Dagmara uplasowała się na 
siódmej pozycji w trójskoku.
Z nowego rekordu życiowego miał okazję cieszyć się 
Przemysław Majcher, który w biegu na 800 m zanotował 
wynik 2 min.6,02 s. Mistrzostwa Polski dla juniorów 
młodszych (Alicja Grabarczyk i Dagmara Piasecka) odbędą się 
na początku sierpnia we Wrocławiu. Natomiast Małgosia 
Czarnata o medal Mistrzostw Polski młodzików będzie 
walczyć w Słubicach pod koniec września.

Józef Grabarczyk
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Z życia ZS Dobrowo

 
16 i 17 maja dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie z klas I – III wraz z wychowawczyniami 
uczestniczyli w zajęciach pod nazwą ,,Planeta Energii”                
w Tychowie. Podczas pobytu w mobilnym centrum nauki 
Planety Energii dzieci poznawały podstawową wiedzę                 
z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii 
elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania, roli                  
w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za 
sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych 
czy nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów 
energetycznych. Udział w tych zajęciach był dla nich 
szansą na edukację przez zabawę. W ciekawy i przystępny 
sposób uczniowie poznawali podstawowe prawa fizyki. 
Ekipa Planety Energii prezentowała doświadczenia                     
i eksperymenty, dzięki którym uczestnicy zajęć mieli 
szansę odkrywać fascynujący świat energii elektrycznej. 
Mogli rozwinąć naukowe myślenie i rozbudzać nowe, 
nieznane dotąd pasje!    H. Dziedzic

15 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Rodziny. 
Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w 1993 roku, aby zwrócić uwagę na problemy 
związane z podstawową komórką społeczną, a także 
p o d k r e ś l i ć  z n a c z e n i e  p o l i t y k i  p r o r o d z i n n e j . 
Międzynarodowy Dzień Rodziny jest dobrą okazją do tego, 
aby poświęcić czas dla najbliższych: rodziców, dzieci, 
k rewnych.  Rodzina  ma decydujący  wpływ na 
kształtowanie się osobowości dziecka, sfery moralnej, jego 
postaw i wartości. Najbliżsi zapewniają wychowanie 
dzieci, pewną ciągłość społeczną, a dzięki tradycji – 
również ciągłość kulturową. Niewątpliwie to tradycje 
rodzinne stanowią ogromną wartość wychowawczą, 
odpowiednio wpajane i przekazywane, wyzwalają 
pozytywne uczucia i stanowią kierunkowskaz, jak należy 
żyć i zachowywać się. Warto w takim dniu zatrzymać się na 
chwilę, odłożyć inne czynności i poświęcić czas swoim 
najbl iższym. Z okazj i  święta  w naszej  szkole 
zorganizowano uroczystość, której przyświecało hasło: 
,,Rodzina to skarb największy na świecie, większego nie 
znajdziecie”. Na zaproszenie przybyło wielu gości. Dzieci 
z klas I – III, odświętnie ubrane, zaprezentowały program 
artystyczny. Recytowały wiersze, tańczyły, śpiewały. Nad 
ich występem czuwała pani Magdalena Niemiec. Pokazały 
też rodzicom ,,Bajkę z życzeniami”, będącą swobodną 
przeróbką znanej bajki o Jasiu i Małgosi. Był też Wilk, 
Wróżka, Czerwony Kapturek, Elfy, Krasnale, Król                   
i Królewna Śnieżka. Do pokazu bajki dzieci przygotowały 
pani Ewa Hołota i pani Aleksandra Tokarska.

H. Dziedzic

4 czerwca 2016 r. w Tyczewie odbył się Dzień Dziecka                 
i Rodziny. Spotkaliśmy się na naszym boisku o godzinie 
15. Imprezę rozpoczął pokaz ratowników medycznych                
z firmy SEMED Sebastiana Pawlika z Koszalina. 
Uczestnicy mogli nauczyć się fachowej pomocy przy 
ratowaniu funkcji życiowych, przy zasłabnięciu, a także 
ratowania dzieci i dorosłych przy zakrztuszeniu. Dzieci 
bardzo chętnie oglądały wnętrza karetek medycznych. 
Po pokazie odbyły się konkursy i gry sportowe, które 
przerwała nam ogromna burza. Zdążyliśmy jednak 
rozpalić ognisko i upiec kiełbaski, a także degustować 
upieczone przez mamy ciasta. Czas upłynął nam na 
rozmowach i planach na następne miesiące. 
Dziękujemy Sekretarz  Gminy Pani  Krystynie 
Dobrzańskiej za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie 
naszej imprezy, a także wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą zabawę. 

Sołtys Tyczewa Danuta Figiel
 zdjęcie: K.D.

W tym roku 4 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka wraz z Dniem 
Rodziny. Rozpoczęliśmy o godzinie 15 od zabaw dla małych dzieci                  
i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla starszych. Dzieci wraz                     
z rodzicami uczestniczyły w kilkunastu konkurencjach sportowych. 
Następnie rozpaliliśmy ognisko i na kijkach piekliśmy kiełbaski, były 
również ciasta i desery własnego wypieku. Po poczęstunki dzieci                   
i rodzice uczestniczyli w grze przeciągania liny – było bardzo 
zabawnie i wesoło. Pomimo nie do końca dobrej pogody, bawiliśmy się 
wspaniale – uśmiechów i rozbawieniu dzieci nie było końca. Zabawę 
zakończyliśmy o godzinie 21. 
Sołtys Drzonowa i Rada Sołecka

03 czerwca obchodziliśmy w naszym sołectwie Dzień Dziecka. 
Dzieci chętnie brały udział w grach i zabawach. Dla wszystkich 
uczestników imprezy przewidziany był słodki poczęstunek oraz 
kiełbaski z ogniska. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w zabawie i organizacji imprezy. 

Sołtys Ireneusz Brysik i Rada Sołecka

W KRAINIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGOW KRAINIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGOW KRAINIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Międzynarodowy 
Dzień Rodziny

DZIEŃ DZIECKA I RODZINY w Tyczewie

 

DZIEŃ DZIECKA w Czarnkowie 

DZIEN DZIECKA w DrzonowieZ życia sołectw

Prace związane z projektem trwają od połowy maja. Dzięki pomocy p. Waldemara 
Gołuchowskiego wyrównanie terenu i inne prace przygotowawczo-porządkowe 
były bardzo ułatwione i szybsze do wykonania. Poza pracami wykonywanymi                   
z użyciem sprzętu mechanicznego były również te wykonywane przez 
mieszkańców, które upiększyły i uporządkowały teren wokół planowanego 
zadaszenia.
W imieniu grupy nieformalnej: M. Falana, B. Brzozowska, D. Lenio chcę 
podziękować wszystkim osobom, którzy poza naszą grupą angażowali się 
dotychczas w działania wynikające z naszego projektu:
Małgorzata, Maciej, Dominik Lenio, Artur, Bartłomiej, Dominika Brzozowscy, 
Ewelina, Hanna Falana, Anna Kowalska, Patrycja, Paweł, Maja Drozdowscy, 
Marcin Matejko, Patryk Mesjasz Arkadiusz Drozdowski. Przygotowane miejsce 
będzie służyło wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
Dziękujemy również p. Łukaszowi Hermanowi za podarowanie nam wywrotki 
żwiru, p. Waldemarowi Gołuchowskiemu za wyrównanie terenu, p. Stanisławowi 
Mazurowi za przekazanie cementu na cele projektu, kierownikom:                          
K. Mazurkiewicz (UG Tychowo), L. Chodynieckiemu (GOSiK) oraz 
pracownikom GOSiK-u.

M. Falana

Projekt "Pod wiatą na bogato"

23 czerwca b.r.  w Urzędzie  Miejskim                          
w Tychowie odbyło się spotkanie z druhem 
P a w ł e m  S i l w o n e m ,  u c z e s t n i k i e m 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
w 2016 r.  Do tego turnie ju  dh Paweł 
zakwalifikował się zdobywając I miejsce                  
w województwie zachodniopomorskim.                
W turnieju ogólnopolskim zajął VI miejsce. 
G r a t u l a c j e  o r a z  s t a t u e t k ę  z a  g o d n e 
reprezentowanie gminy Tychowo wręczył 
burmistrz Robert Falana.

R. Bosak-Szewczyk

Najlepszy
w województwie
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Zarząd Komitetu na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego w 
Tychowie informuje, że w okresie od  13-05-2016 r. do 15-06-2016 r.  na nasze 
konto wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                    
1. 5 wpłat indywidualnych     -        805,00 zł                                     
2. Składki członkowskie    -          60,00 zł                                                           
3. Kwesta  12-06-2016 r.                                           -     2.170,00 zł                                    
Razem  wpływy      -               3.053,00 zł

Stan konta na 15-06-2016 r.                        -  9.609,12 zł                   

wydano na  remont                                 - 630.000,00 zł                      
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.                       -        9.800,00 zł 
Razem zebrano od 2008 r.             - 649.409,12 zł

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  6  
z  15-06-2016 r.

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

Burmistrz    T y c h o w a
O   G   Ł   A   S   Z   A

I przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż
nieruchomości

1. Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość własna Gminy Tychowo stanowiąca nieruchomość 
gruntową zabudowaną  o powierzchni 0,09 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Dobrowo. nr 26/5
Dla nieruchomości założono księgę wieczystą nr 135.
2. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Tychowo nieruchomość opisana w pkt. 1 opisana jest jako istniejące 
tereny zabudowy niskiej intensywności, w tym rolniczej.
3. Nieruchomość jest wolna od zobowiązania i obciążeń.
4. Przetarg odbędzie się dnia (poniedziałek) o godzinie  w siedzibie tutejszego 00 1 sierpnia 2016 r. 10
Urzędu Miejskiego, ul, Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są posiadać dokument stwierdzający prawo do 
uczestnictwa w przetargu (tj. dowód osobisty, pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia wadium).
7. Cenę wywoławczą w przetargu stanowić będzie kwota (słownie: dwadzieścia  26.000,00 zł brutto 
sześć tysięcy złotych 00/100 groszy).
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w terminie do dnia wpłacenie na 27 lipca 2016 r.  
konto Urzędu Gminy Tychowo Bank Spółdzielczy Białogard, Oddział Tychowo nr 10 8562 0007 
0050 0050 2000 0170 w kwocie (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100 wadium,  2.600,00 zł 
groszy).
9. Postąpienie w przetargu stanowić będzie kwota nie mniejsza niż 1% wartości nieruchomości.

Burmistrz Tychowa

Burmistrz Tychowa podaje do publicznej wiadomości
Informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 

ustnego przetargu nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość będącą 
własnością Gminy Tychowo stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną - działkę gruntu 
nr 707 o powierzchni 0,0886 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo. Dla 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą nr KO1B/00016174/0. 
Teren działki opisany jest w ewidencji gruntów symbolem RIVa. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń.
Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości stanowić będzie kwota (słownie:  56.580,00 zł brutto 
pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako B 13 
MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny składać wnioski o nabycie nieruchomości 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, ·78-220 Tychowo. Wniosek 
należy złożyć w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tychowie, stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Burmistrz Tychowa

Składamy serdeczne podziękowania Panom: 
Bogdanowi Brzozowskiemu 

oraz  Wojciechowi Chojnackiemu
za wykaszanie trawy wokół świetlicy w Osówku 

oraz za wszystkie inne prace wykonywane 
w czynie społecznym na rzecz naszego Sołectwa. 

Serdeczne podziękowania składamy również 
mieszkańcom Osówka, Trzebca i Wicewa 

za przekazaną odzież na rzecz naszego Sołectwa. 
Dziękujemy!

Sołtys Anna Sokołowska z Radą Sołecką 

Dziękujemy również Panom: Piotrowi 
Szymanek, Andrzejowi Szymanek oraz 

Sylwestrowi Blinkiewicz za okazaną pomoc 
przy rozładunku materiału do budowy wiaty 

w sołectwie Wicewo. 
Sołtys Wicewa Anna Sokołowska 

i Rada Sołecka

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza  w Tychowie 

serdecznie dziękują Państwu Stefanii 
i Aleksandrowi Dębnym, Panu Stanisławowi Mazurowi, 

Panu Rafałowi Małasiakowi  oraz Panu Waldemarowi
Królowi za okazaną pomoc

 i wsparcie w roku szkolnym 2015/2016.

Składamy serdeczne podziękowania firmie 
SEMED Sebastiana Pawlika z Koszalina za 
profesjonalny pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej zaprezentowany 

podczas obchodów Dnia Dziecka i Rodziny 
w Sołectwie Tyczewo.

Sołtys Tyczewa z Radą Sołecką 

 Spływ kajakowy 
Piławą  

GOSiGK	w	Tychowie	przyjmuje	
zgłoszenia	osób	chętnych	do	wzięcia	

udziału	w	spływie	kajakowym.	
Planowany	termin	spływu	09	lipca	
2016r.	Trasa	spływu	Liszkowo	–	
Nadarzyce	około	20	km.	Koszt	–	

60	złotych.	Zapewniony	transport.	
Więcej	informacji	udziela		
Wojciech	Szatkowski,	

kontakt	600		938		263.	Zgłoszenia	
należy	przesyłać	na	e-mail	

sport.tychowo@wp.pl	do	4	lipca	

Dobiegły końca rozgrywki XI edycji 
Międzypowiatowej Ligi Piłki Siatkowej 
Dziewcząt sezonu 2015/2016. W trwającej od 
października do czerwca rywalizacji wystąpiły 
zespoły z  powiatów kołobrzeskiego, 
białogardzkiego  i koszalińskiego. Bardzo 
udany start w tych zmaganiach zanotowały 
uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II                  
w Tychowie. Po kilku miesiącach walki nasze 
siatkarki zakończyły rozgrywki na drugim 
miejscu, zdobywając tym samym srebrne 
medale. Zawodniczki wygrały osiem spotkań   
a przegrały tylko dwukrotnie z Gimnazjum nr 
1 w Kołobrzegu, które od lat pracuje                        
z młodzieżą w systemie klas sportowych. 
Podsumowaniem rozgrywek ligowych był 
turniej o puchar ligi rozegrany w hali 
Gimnazjum w Gościnie. Spotkanie to było 
okazją do wręczenia medali za rozgrywki 
l igowe i  podsumowania  całorocznej 
rywalizacji. To kolejna edycja rozgrywek, 
kiedy uczennice z Gimnazjum w Tychowie 
plasują się w ścisłej czołówce rywalizacji. 
Taka forma współzawodnictwa to okazja do 
podnoszenia swoich sportowych umiejętności 
i nawiązywania nowych kontaktów. W czasie 
rozgrywek drużynę reprezentowały: Julia 
Misiak, Weronika Witczak, Patrycja Pawlik, 

Zakończył się sezon 2015/2016 Pomorskiej Ligi Oldbojów. Nasza drużyna Jesion Trans Oldboje Tychowo zakończyła 
rozgrywki na 5 miejscu na 10 drużyn. Liga w tym roku była bardzo wyrównana. Poza pierwszym miejscem, które na trzy 
kolejki przed zakończeniem zapewnił sobie Zryw Kretomino to walka o podium i utrzymanie się w pierwszej lidze 
trwała do ostatniej kolejki. Jesion Trans Tychowo po rundzie jesiennej i pierwszych dwóch kolejkach rundy wiosennej 
plasował się na 2 miejscu, lecz dalsze mecze tej rundy były po niżej naszych oczekiwań co spowodowało spadek na piąte 
miejsce. Mimo wszystko miniony sezon uważam za dobry za co chciałbym podziękować  w imieniu zarządu wszystkim 
piłkarzom ich rodzinom i sympatykom naszej drużyny.
Mariusz Augustyniak

Turniej Piłki Nożnej 
18.06.2016 r.  w Chodzieży odbył się po raz VII 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboji. W turnieju 
uczestniczyło 18 zespołów miedzy innym drużyny z Kijowa, 
Niemiec, Białorusi, Zielonej Góry, Bełchatowa, Świnoujścia. 
Drużyna Jesion Trans Tychowa uczestniczyła w turnieju po raz 
trzeci. Turnieje w Chodzieży zawsze stały na wysokim 
poziomie piłkarskim jak i organizacyjnym. Mecze odbywają 
się równocześnie na czterech boiskach, gra się 5+ bramkarz. 
Drużyny były podzielone na 4 grupy. Naszymi przeciwnikami 
w grupie były drużyny z Jastrowia, Głogowa i Brześcia.                 
W grupie odnieśliśmy 2 zwycięstwa   i 1 remis, co dało nam 
pierwsze miejsce. Dalej turniej odbywał się już w systemie 
pucharowym i kolejny mecz przegraliśmy z drużyną z Grodna, 
która było bardzo dobrze przygotowana organizacyjnie, my             
z uwagi na szybkie kontuzje zawodników na turnieju mieliśmy bardzo ograniczone możliwości zmian. Po tym meczu 
pozostała na walka o piąte miejsce i po pokonaniu drużyny gospodarzy, a następnie Świnoujścia w końcowej 
klasyfikacji zajęliśmy V miejsce. Nagrodę indywidualną na Najlepszego bramkarza turnieju zdobył   Jerzy Sędzicki.
Jesion Trans Oldboje Tychowo: Jerzy Sędzicki, Mariusz Augustyniak, Jarosław Lesiak, Robert Kononowicz, Roman 
Gołuchowski, Andrzej Maziarki, Daniel Możdżyński, Arkadiusz Jabłoński. M. Augustyniak

SREBRO W SIATKARSKIEJ LIDZE

Paulina Goździk, Klaudia Kowalska, Weronika Mackiewicz, Oliwia 
Wąsowska, Natalia Plonder, Klaudia Jączkowska, Katarzyna 
Boczkowska, Sandra Chwała, Klaudia Kubiczek, Julianna Król. 
Opiekunem zespołu jest Przemysław Frańczak.                                       
 Tekst i zdjęcie Przemysław Frańczak

JESION TRANS OLDBOJE

Bardzo dziękujemy Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 

Pani Katarzynie Kalbarczyk 
oraz: Pani Hannie Białek, 
Panu Markowi Rożkowi 

i Państwu Beacie i Grzegorzowi Wygaś
za okazaną pomoc w zbiórce odzieży na rzecz  

sołectwa Wicewo.

18 czerwca br.w Płotach odbyły się XXI 
Wojewódzkie Igrzyska LZS Samorządów 
Gmin. Wśród wielu dyscyplin sportowych 
było przeciąganie liny. W gronie 5-cio 
osobowej drużyny był zawodnik LZS Gryf 
Dobrowo Zbigniew Cabaj. Mimo braku 
trzech zawodników ze „złotej piątki” 
zdobył brązowy medal.

Trener 

Brąz w Płotach

ZALECENIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO W TYCHOWIE W SPRAWIE BEZPIECZNEGO 
WYPOCZYNKU NAD WODĄ

W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców i turystów o 
rozwagę podczas korzystania z akwenów wodnych. Dlatego mając 
na względzie bezpieczeństwo osób spędzających czas nad wodą 
zaleca:
 1. Pływaj tylko w miejscu odpowiednio zorganizowanym 
    i oznakowanym.
 Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do wody – zawsze zbadaj 2. 
    jej głębokość oraz ukształtowanie dna.
 3. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki. Dzieci do lat 8 powinny
    przebywać nad wodą tylko pod opieką osób pełnoletnich.
  Pamiętaj – skrzydełka pływackie i koła nadmuchiwane4.
    zwiększają
     bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci.
 5. W czasie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, 
     jeśli faktycznie nie jest Ci w danej chwili potrzebna.
 6. Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków  
    odurzających.
 7. Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie, jeśli jesteś zgrzany/a 
     i po intensywnym wysiłku.
8. Korzystaj z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
9. Nie biegaj po pomostach, możesz potrącić znajdujące się tam
    osoby.
10. Nie wrzucaj do wody śmieci i szkła.
11. Nie niszcz urządzeń oraz znaków ostrzegających 
    o niebezpieczeństwie.
12. Zwracaj uwagę na innych kąpiących się w pobliżu, 
     ktoś może potrzebować Twojej pomocy.
13. Nie rób żartów osobie znajdującej się w wodzie, 
     być może ta osoba nie umie pływać.
14. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą
    natychmiast wezwij pomoc.

Przewodniczący Gminnego Zespołu
           Burmistrz Tychowa 
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