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Za nami intensywny weekend wypełniony 
w y d a r z e n i a m i  k u l t u r a l n y m i 
i rozrywkowymi. Dni Miasta Tychowa 
rozpoczęły się w sobotę 2 lipca. Z samego 
r a n a  p r z y j e c h a ł  d o  n a s  k r w i o b u s                            
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa               
i Krwiolecznictwa w Słupsku, w którym 
honorowi dawcy oddawali krew. Oddaniem 
krwi zainteresowanych było ponad 40 osób. 
Krew oddały 22 zdrowe osoby, które zostały 
dopuszczone przez lekarza. Łącznie 
zebrano 9.900 ml krwi. 
Na stadionie miejskim impreza rozpoczęła 
się po południu. Na zaproszenie burmistrza 
Tychowa na obchody Dni Miasta przybyła 
delegacja z partnerskiej gminy Neverin                  
z Niemiec Burmistrz Peter Böhm wraz                  
z małżonką i nauczycielami ze szkoły          
w  F r i ed l and  o raz  Norbe r t  R iege r 
Komendant Związku Powiatowego Staży 
Pożarnej z Neuendorf. 
Dla wszystkich na stadionie czekało 
mnóstwo atrakcji. W programie były 
zawody sportowe dla dzieci, potyczki 
rodzinne oraz  zawody Strongman. 
Zwycięzcom sportowego turnieju szkół na 
scenie nagrody wręczył burmistrz Tychowa 
Robert Falana. Byli to: Gracjanna Bihun, 
Tomasz Mazur, Partycja Horbik, Kinga 
Kuźnicka, Monika Jarzębska, Mariusz 
Mazur,  Maksymilian Gigoń,  Karol 
Zaborski, którzy reprezentowali Zespół 
Szkół w Dobrowie, Szkołę Podstawową      
w Tychowie i Gimnazjum w Tychowie. 
Wręczono również puchar, pamiątkowe 
medale oraz nagrody siedmiu uczestnikom 
zawodów Strongman: I m-ce Damian 
Szczęsny, II m-ce Paweł Gliński, III m-ce 
Paweł Kotlęga, Mariusz Grzyb, Mateusz 
Janus, Artur Gabryś, Zbigniew Cabaj.  
Zawodnicy rywal izowal i  w pięciu 
konkurencjach siłowych: wyciskaniu 
sztangi 80 kg, przenoszeniu 50 kg worków   
z piaskiem, spacerze farmera 100 kg, 
przeciąganie auta na dystansie 30 m, oraz 
przerzucanie opony o wadze 150 kg. 
Współorganizatorem oraz sponsorem 
zawodów Strongman był Maciej Danowski 
Klub Fitness Forma z Białogardu.
Na scenie animacje dla dzieci poprowadzili 
artyści z „Teatru Pana O”. Wystąpili także 
lokalni artyści z Gminnego Ośrodka 
K u l t u r y  w  T y c h o w i e :  Z e s p ó ł 
„Dobrowianki”, Zespół „Radość”, soliści: 
Alicja Łukjaniec, Klaudia Barska, Ewelina 
Falana, Małgorzata Bekisz, Wiktoria 
Wieliczko. Wieczorem Pani Wioletta 
Kamińska instruktor ZIN Zumba fitness 
przeprowadziła Zumbę, która pomimo 
deszczowej pogody cieszyła się dużym 
za in te resowaniem zarówno kobie t               
i mężczyzn. 

30O 21  odbył się koncert Zespołu „Pączki     
w tłuszczu” oraz wystąpiła gwiazda 
wieczoru Tomasz Karolak. Na zakończenie 
pierwszego dnia obchodów odbył się pokaz 
laserowy,  który mieszkańcy mogli 
podziwiać po raz pierwszy w Tychowie.
Niedziela rozpoczęła się Grą Miejską. 
Wystartowały 4 drużyny. Ulice miasta 
zamieniły się w grę planszową, a zespoły 

uczestniczyły w rozwiązywaniu zagadek. 
Zadaniem uczestników gry było pokonanie 
całej wyznaczonej trasy, wykonanie zadań  
w mieście i zebranie punktów w jak 
najkrótszym czasie. Zwyciężyli zawodnicy  
z Trzebiszyna (M. Gaweł, J. Gołuchowski, 
M. Schmechel, M. Więcek), II m-ce Kowalki 
(J. Figasiński, G. Wiktorska, B. Górecka,     
I. Haśkiewicz), III m-ce Sadkowo (M. But, 
W. Kośka, P. Majcher), IV m-ce Tychowo  
(E. Nowińska,  K. Komaniecka, S. Żabecki, 
M. Grudniewski).
W tym samym czasie odbywały się zawody 
s po r tow e  na  O r l i ku  w  Tychow ie . 
Zwycięży ła  d rużyna  „Pomorzan in 
Sławoborze”, II m-ce „UKS Dąbek 
Tychowo I”, III m-ce „Gryf Dobrowo”, IV 
m-ce „Unia Białogard”, V m-ce „UKS 
Dąbek Tychowo II”, VI m-ce „Olimpia 
Bobolice”. W turnieju wzięło udział ponad 
70 dzieci, w 15 meczach padły 53 bramki. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, puchary i słodycze. 
Przy budynku GOK w Tychowie odbywał 
się Turniej Brydża Sportowego Par o Puchar 
Burmistrza Tychowa, w którym udział 
w z i ę ł o  S t o w a r z y s z e n i e  S p o r t o w e 
Brydżystów Powiatu Białogardzkiego 
„Dama Pik”. Wyniki klasyfikacji par: I m-ce 
D. Mozalewska, W. Szłapacki, II m-ce       
S. Fiedkiewicz, B. Szczepański, III m-ce  
M. Leś, A. Kryń.
Podsumowania rozgrywek odbyło się         

0 0o godz. 14  w Urzędzie Miejskim               
w Tychowie. Zwycięzcom gry miejskiej 
oraz gry w brydża nagrody wręczył 
burmistrza Tychowa.
Po południu w sali widowiskowej GOK            
w Tychowie odbyła się uroczysta Gala 
Przedsiębiorczości, którą poprowadziła 
pani dyrektor GOK Lucyna Michalak.
Podczas gali burmistrz Tychowa wręczył 
s t a tue tk i  „Tychowsk iego  Herosa” 
wyróżniającym się przedsiębiorcom, 
i n s t y t u c j o m  i  o s o b o m  f i z y c z n y m 
wnoszącym trwały wkład w unowocze-
śnienie i rozwój gospodarczy Gminy 
Tychowo. 
Nagrodzeni zostali wyłonieni w ramach 
konkursu, który zgodnie z regulaminem ma 
na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw 
o r a z  p r o m o w a n i e  p o s t a w  p r o -
inwestycyjnych i proinnowacyjnych jak 
również promowanie zrównoważonego 
r o z w o j u  o r a z  s t r a t e g i i  b i z n e s u , 
uwzględniając społeczne, ekologiczne oraz 
etyczne aspekty działalności gospodarczej. 
Celem konkursu jest również promowanie 
osób i przedsięwzięć, które mają wpływ na 
promocję i kreowanie pozytywnego 
wizerunku Gminy Tychowo w kraju i poza 
jego granicami.
Przewodniczący kapituły konkursowej, 
zastępca burmistrza Tychowa Jacek 
Rudziński wraz z burmistrzem Robertem 
Falaną wręczyli statuetki Laureatom          
w następujących kategoriach: 
1. „Firma Roku” dla Firmy „Arla Foods 
SA” ,  „Pommernf i sch”  Sp .  z  o .o . , 
„Friedrichs Polska” Sp. z o.o.
2. Młody Przedsiębiorca – Artykuły 

„Tychowski Heros” kategoria Jubileusz

„Tychowski Heros” kategoria Nagroda Specjalna

„Tychowski Heros” kategoria Mecenas Kultury

„Tychowski Heros” wszyscy wyróżnieni
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Dekoracyjne „Kacperek” Iwona Haśkiewicz
3 .  Jubileusz  prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie gminy Tychowo:
-  35 LECIE  dla  pani  Barbary Łowkis 
„Kwiaciarnia w Tychowie”.
- 30 LECIE dla pana Henryka Religi firmy „Rel -
Bud” Zakład Ogólnobudowlany 
- 25 LECIE dla pani Lilli Marczyk Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy „LILLA”, pana 
Konrada Ciaś Gabinet Weterynaryjny, Mariana 
Kowalczyka Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 
Ryszarda Job Usługowy Zakład Ślusarski, Marii 
Stelmach „Master- POL”,
- 20 LECIE dla Ryszarda Olendra Usługi Leśne, 
Ryszarda Grubalskiego Zakład Usług Leśnych, 
Bernarda Kłosowskiego „Trans-Żwir”, dr Marka 
Brzuchacza Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  MEDJOL II ,  dr  Genowefy 
Koz łowsk ie j -Brzuchacz  Indywidua lna 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Henryka 
Turka Zakład Ogólnobudowlany,
4. Mecenas Kultury lub Mecenas Sportu: 
„Friedrichs Polska” Sp. z o.o.,  „Arla Foods” 
S.A.,  „Trend Meble” Sp.  z  o.o. ,  Bank 
Spółdzielczy w Białogardzie, Nadleśnictwo 
Tychowo, „Pommernfisch” Sp. z o.o.
5. Działalność Społeczna osobom aktywnie 
działającym na rzecz społeczności lokalnej 
służąc rozwojowi kultury, oświaty i sportu: 
Zespołowi  Ludowemu „Dobrowianki” , 
Zespołowi Ludowemu „Radość”, pani Zofii 
Jarzębskiej prezes Stowarzyszenia AMICUS, 
panu Wiktorowi Rakoczemu, pani Sołtys 
Sołectwa Kowalki Iwonie Haśkiewicz, pani 
Sołtys Sołectwa Wicewo Annie Sokołowskiej, 
panu Zdzisławowi Polek, pani sołtys Sołectwa 
Dobrowo Marii Stelmach, panu Bogdanowi 
Brzozowskiemu oraz panu Czesławowi 
Możdżyńskiemu.
Burmistrz Tychowa przyznał nagrodę specjalną 
„Tychowskiego Herosa” panu Krzysztofowi 
Pluskota mieszkańcowi Sadkowa, który jest 
absolwentem tychowskiej Szkoły Podstawowej, 
osiąga znaczące sukcesy zawodowe w dziedzinie 
kultury.   Jest aktorem  filmowym  i  teatralnym, 
artystą kabaretowym, absolwentem Państwowej 
Szkoły Teatralenj w Krakowie. Od 2016 jest 
dyrektorem krakowskiego Teatru Scena STU.
Drugą specjalną nagrodę otrzymał pan Peter 
Böhm Burmistrz partnerskiej Gminy Neverin     
z Niemiec za wzorową współpracę trans-
graniczną.
Podczas gali wręczona została również nagroda    
i podziękowanie za udział w I konkursie 
Amatorskich Fi lmów Dokumentalnych             
„Z kamerą po Gminie Tychowo” pani Ewelinie 
Budzińskiej, która jako jedyna przygotowała film 
promocyjny o gminie Tychowo.
Atrakcją wieczoru był spektakl „Grupy Rafała 
Kmity” pt: „Wszyscyśmy z jednego szynela”.     
Z aktorami specjalnie przybyłymi z Krakowa 
wystąpił pan Krzysztof Pluskota. 
Na zakończenie burmistrz zaprosił wszystkich 
uczestników gali na poczęstunek. 
Choć pogoda w sobotę nie dopisała wszyscy 
bawili się świetnie. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy byli z nami podczas 
obchodów Dni Miasta Tychowa oraz tym, którzy 
pracowali i pomagali podczas organizacji 
imprezy. 
Dziękujemy sponsorom: Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która ufundowała nagrody dla 
zawodników Gry Miejskiej, panu Grzegorzowi 
Giedrojć, panu Maciejowi Danowskiemu „Sklep 
Sportowy Fan Sport 24”, Klubowi Fitness Forma 
Białogard, który wsparł turniej siłaczy, 
Robertowi Radziuk, Aurelii i Eugeniuszowi 
Duczyńskim, Sandrze i Krzysztofowi Gryga za 
współorganizację rozgrywek piłkarskich, Firmie 
TREND MEBLE za pomoc w organizacji 
turnieju brydża, Ireneuszowi Szyderskiemu za 
pomoc przy Grze Miejskiej oraz Strażakom OSP 
Osówko i OSP Sadkowo za zabezpieczenie 
imprezy.

Już dziś zapraszamy za rok na kolejne obchody 
Dni Miasta Tychowa. 

Magdalena Broda

Akcja honorowego oddawania krwi Akcja honorowego oddawania krwi

Zawody Strongman Zawody Strongman

Wręczenie nagród w zawodach Strongman Rękodzielnicy

Zespół „Radość” Zespół „Dobrowianki”
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Zwycięzcy „Gry Miejskiej” „Gra Miejska” „Gra Miejska”

Uczestnicy Turnieju Sportowego Szkół Uczestnicy Turnieju Sportowego Szkół

Nagrody dla uczestników konkurencji sportowych

Zwycięzcy Turnieju Brydżowego
Na scenie GOK Grupa Rafała Kmity

Pomimo deszczowej aury tłumy dopisały

ZumbaPotyczki rodzinne
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3 i 24 czerwca 2016 r. podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego   w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II i w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie,   Burmistrz Tychowa Robert 
Falana wręczył wyróżniającym się absolwentom   
nagrody pieniężne.
Nagrody otrzymali:
- Szymon Gołdyn – z Gimnazjum w Tychowie, który 
uzyskał średnią ocen 5,6 i średnią z   egzaminu 91%,
-  Malwina Wrona-  ze  Szkoły  Podstawowej                     
w Tychowie, która uzyskała średnią ocen 6,00               
i średnią ze sprawdzianu po VI klasie   95%,
- Laura Bogatko – ze Szkoły Podstawowej w Tychowie, 
która uzyskała średnią ocen 5,82 i średnią ze 
sprawdzianu po VI klasie 86,5%.
Nagrody zostały przyznane na podstawie Uchwały 
XXII/161/08 Rady Gminy w Tychowie z dnia 26 
czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
przyznawania nagród Wójta Gminy Tychowo 
wyróżniającym się absolwentom szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu Gminy Tychowo.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych 
sukcesów!

R.B.Sz.

LIKWIDACJA BARSZCZU 
SOSNOWSKIEGO NA TERENIE 

GMINY TYCHOWO

W lipcu br. rozpoczął się II etap realizacji zadania 
polegającego na usuwaniu roślin gatunku Barszcz 
Sosnowskiego z nieruchomości położonych na 
terenie Dobrowa, Dobrówka i Modrolasu.  
Na realizację tego zadania Gmina Tychowo 
otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie w wysokości 20.400 zł.  
Całkowity koszt wykonania prac związanych                  
z likwidacją Barszczu Sosnowskiego na obszarze 
11,45 ha wynosi 27.205,20 zł.

R. B. Sz.

Budowa żłobka w Tychowie to inwestycja oczekiwana 
przez mieszkańców gminy. Projekt przewiduje 
powstanie 20 miejsc dla maluchów. Środki finansowe 
na budowę żłobka Gmina Tychowo pozyskała                       
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej             
z Programu pn. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH”. Całkowity koszt 
inwestycji wraz z wyposażeniem to: 1.020.065,00 zł, 
pozyskano dofinansowanie w wysokości: 372.245,00 
zł.   
W środę, 20 lipca 2016 r. w samo południe, na terenie 
budowy przy Gminnym Przedszkolu „Dębowa 
Chatka” w Tychowie odbyło się uroczyste podpisanie 
Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie go w fundamenty 
przyszłego żłobka.
Po uroczystym powitaniu gości przez Dyrektor 
Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” Genowefę 
Kuczmerę oraz Burmistrza Roberta Falanę, głos zabrał 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego Jerzy Kotlęga. Nie zabrakło 
słów uznania dla szczytnej inicjatywy, jaką jest 
budowa Gminnego Żłobka oraz życzeń pomyślności  
w realizacji tej inwestycji. W dalszej części Zastępca 
Burmistrza Jacek Rudziński odczytał treść Aktu 
Erekcyjnego, po czym przystąpiono do złożenia 
podpisów na dokumencie.
Akt Erekcyjny podpisali: Burmistrz Tychowa Robert 
Falana, Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek 
Rudziński, Skarbnik Gminy Leokadia Sas, Dyrektor 
Gminnego Przedszkola Genowefa Kuczmera, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie – Paweł 
Kowalski, pełnomocnik wykonawcy z P.P.H.U. 
„Termex” Sp. z o. o. z Koszalina – Witold Kudelski, 
przedstawiciel podwykonawcy z firmy „ER-BUD”      
z Grzmiącej – Ryszard Putek, inspektor nadzoru 
inwestycyjnego Henryk Telej, Przewodnicząca Rady 
Rodziców Gminnego Przedszkola Agnieszka Szabla-
Rutkowska oraz Ksiądz Proboszcz z Parafii pw. MB 
Wspomożenia Wiernych w Tychowie Andrzej Sołtys.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycil i : 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego 
Zbigniew Brzozowski, Wójt Gminy Białogard – Jacek 
Smoliński, przedstawiciele Miasta Białogard, Radni 
Miejscy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Tychowie, Dyrektorzy Szkół, 
Inspektorzy Nadzoru, Kierownik Budowy, Rada 
Rodziców Gminnego Przedszkola w Tychowie, 
Sołtysi.
W fundamentach żłobka, w kapsule z wygrawerowaną 
datą, spoczął Akt Erekcyjny podpisany przez 
sygnatariuszy a także: wizualizacja budynku żłobka, 
projekt pomieszczeń, mapa lokalizacji budynku 
żłobka, zdjęcie Gminnego Przedszkola „Dębowa 
Chatka” przed rozpoczęciem inwestycji, zdjęcie 
radnych miejskich wraz z Burmistrzem oraz Zastępcą 
Burmistrza, aktualne wydanie „Tychowskich Wieści”, 
pocztówki promujące Gminę Tychowo i polskie 
monety obecne w obiegu. Uroczystego zamurowania 
kapsuły dokonali sygnatariusze Aktu Erekcyjnego.
Kapsuła na uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego 
podarowana została przez Zbigniewa Kononowicza 
oraz Karola Kononowicza z firmy „KonFREZ 
Technology” z Tychowa.
Zakończenie budowy żłobka planowane jest na 
grudzień 2016 r.

R.B.Sz.

AKT EREKCYJNY POD BUDOWĘ ŻŁOBKA WMUROWANY
NAGRODY BURMISTRZA TYCHOWA 

DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ 
ABSOLWENTÓW SZKÓŁ 
W GMINIE TYCHOWO
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Na przełomie maja i czerwca 2016 r.              
w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo 
odbyły się uroczystości poświęcone 
dzieciom, mamusiom i tatusiom. Panie 
opiekunki świetlic zorganizowały z tej 
okazji wiele atrakcji dla wszystkich 
mieszkańców. Pomocą służyły im Rady 
Sołeckie, Sołtysi, Radni. Zorganizowano 
występy artystyczne, gry i zawody sportowe. 
Niezwykle ciekawą atrakcją było malowanie 
twarzy, wyścigi w workach i loterie              
z nagrodami. 
W u r o c z y s t o ś c i a c h  u c z e s t n i c z y l i 
przedstawiciele samorządu:  Burmistrz  
Tychowa Rober t  Fa lana ,  Zas tępca 
Burmistrza  Jacek Rudziński,  Sekretarz 
Gminy Tychowo  Krystyna Dobrzańska oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury            
w Tychowie Lucyna Michalak.
W świetlicy w Słoninie zaproszeni goście 
wysłuchali pięknej piosenki dla Mam 
przygotowanej  przez Pana Wiktora 
Rakoczego i dzieci.  Przygotowano 
poczęs tunek  dz ięk i  o f ia rne j  p racy 
mieszkańców i pomocy Pana Sołtysa.          
W świetlicy w Kowalkach zorganizowano 
konkurs ciast. Tu w organizację uroczystości 
szczególnie zaangażowała się Pani Sołtys 
Iwona Haśkiewicz. W Kikowie wielką 
atrakcją okazała się wata cukrowa. W pomoc 
w organizacji imprezy zaangażowały się 
Panie Joanna Turaj i Marlena Rakowska.     
W Borzysławiu uroczystość odbyła się we 
współpracy z Radą Sołecką oraz Radnym 
Panem Robertem Radziukiem. W Pobądzu 
imprezę uświetnił występ duetu „Lucy and 
Tom”. Można było też własnoręcznie zrobić 
ogromne bańki mydlane, które ufundowali 
Państwo Genowefa i Piotr Kuczmerowie. 
Dzieci ze świetlicy w Trzebiszynie 
świętowały razem z dziećmi z Tychowa. 
Zorganizowano konkursy sportowe              
i artystyczne. W świetlicy w Smęcinie 
rodzice i zaproszeni goście z łezką w oku 
wysłuchali piosenek w pięknym wykonaniu 
podopiecznych świetl icy.  Świetl ica             
w Warninie zgromadziła również całe 
rodziny. Tu szczególną atrakcją były 
konkurencje sportowe.  Szczególny wymiar  
przybrało Święto Rodziny w Dobrowie.              
W organizację uroczystości zaangażowali 
się: Radni Pan Zdzisław Polek i Pan Marian 
Borowczak, Zespół Dobrowianki, Pan 
Tadeusz Wiśniewski, Pan Adam Gnat, Pani 
Helena Wiśniewska, Pani Aneta Ślusarczyk, 
Państwo Lucyna i Józef Wilgosowie i Pani 
Wanda Szwejda. Sponsorami nagród byli: 
Nadleśnictwo Tychowo, Nadleśnictwo 
Białogard, Zakład Karny w Dobrowie, 
H o d o w l a  P s t r ą g a  w  B u k ó w k u , 
Gospodarstwo Rolne Roman Kaczmarek, 
Gospodarstwo Rolne Rafał Kaczmarek, 
Gospodarstwo Rolne Michaliszyn, Firma 
Usługowo – Handlowa „Arko – Las” 
Arkadiusz Borowczak, Firma Usługowo 
H a n d l o w a  „ D a l l a s ” ,  „ D r e w m i x ” , 
„Drewpol” Rafał, Krzysztof, Łukasz 
B o r o w c z a k ,  R a d n i  D o b r o w a 
Pan  Zdzis ław Polek  i  Pan  Mar ian 
Borowczak, Zespół Dobrowianki, Pani 
Aneta Ślusarczyk, Pan Mirosław Surdyk, 
Panie Grażyna i Agata Rogaczewskie, Pan 
Wojciech Kurek, Master – Pol Dobrowo 
Maria Stelmach. 
Zwieńczeniem wszystkich uroczystości 
było wspólne pieczenie kiełbasek przy 
ognisku.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury               
w Tychowie Lucyna Michalak dziękuje za 
z a a n g a ż o w a n i e  w  p r z y g o t o w a n i e 
wszystkich uroczystości:  Sołtysom, 
Radnym,  Paniom Świetl iczankom, 
G m i n n e j  K o m i s j i  P r o f i l a k t y k i                                
i  R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w 
Alkoholowych, sponsorom nagród.  

L. Michalak, dyrektor GOK

Święto rodziny w świetlicach wiejskich

KINO GOK w Tychowie zaprasza!
Epoka Lodowcowa 5: 

Mocne Uderzenie
16 sierpnia 2016r. – godz. 12:00 
17 sierpnia 2016r. – godz. 12:00 
18 sierpnia 2016r. – godz. 12:00 
19 sierpnia 2016r. – godz. 12:00 
20 sierpnia 2016r. – godz. 15:00 

             godz. 17:30
21 sierpnia 2016r. – godz. 15:00 

             godz. 17:30

Legion Samobójców
19 sierpnia 2016r. – godz. 18:00 
20 sierpnia 2016r. – godz. 19:30 
21 sierpnia 2016r. – godz. 19:30 
22 sierpnia 2016r. – godz. 18:00 
23 sierpnia 2016r. – godz. 18:00

Borzysław

Dobrowo

KowalkiPobądz

Smęcino

TrzebiszynTychowo

Warnino
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Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

UMOWY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 
2016/2017

PRZEDSZKOLE „DĘBOWA CHATKA” w Tychowie
Uprzejmie informujemy, że podpisywanie umów z rodzicami dzieci 

przyjętych na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się w terminie 
od 22.08.2016r. do 30.08.2016r. Nie podpisanie umowy w terminie 

skutkuje skreśleniem z listy wychowanków. Przypominamy 
jednocześnie, że z rodzicami, którzy nie uregulują wszystkich 
należności względem przedszkola do w/w terminu nie będą 

podpisane umowy na rok szkolny 2016/2017.
Dyrektor, G. Kuczmera

 23 czerwca 2016 r. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka”                    
w Tychowie odbyła się wielka uroczystość. Tego dnia najstarsze grupy 
sześcio i pięciolatków „Słoneczka”, ”Muchomorki” i „Zajączki” 
żegnały się z przedszkolem oraz ze swoimi młodszymi kolegami                 
i koleżankami.               
Na swoją uroczystość przedszkolaki zaprosiły rodziców oraz burmistrza 
Roberta Falanę. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Genowefa Kuczmera, 
która podziękowała rodzicom za wsparcie  i działanie na rzecz całego 
przedszkola. Następnym punktem programu były występy w grupach; 
prezentowano wiersze, piosenki oraz tańce, które zebrały ogromne 
brawa przybyłych gości. Młodsi koledzy z grupy  trzy i czterolatków 
"Krasnoludki" i "Żabki" pożegnały starszych kolegów pięknym 
wierszem i wręczyły im drobne upominki. Nie obeszło się bez wzruszeń, 
w nie jednym oku zakreciła się łza …
Po programie artystycznym przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz 
upominki.Na zakończenie ze wzruszeniem w sercach złożyliśmy 
naszym wychowankom życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji 
oraz samych sukcesów w różnych dziedzinach życia szkolnego.

K. Korolak
M. Łopińska- Kubiczek

14 czerwca 2016 r. dzieci z grup: „Muchomorki”, „Słoneczka” oraz 
„Zajączki” wyruszyły na wycieczkę autokarową do Parku Owadów                  
w Lubnicy. 
Po wesołych śpiewach, mile spędzonym czasie w autokarach, dotarliśmy 
na miejsce, gdzie czekał już na nas przewodnik. Oprowadził on dzieci po 
ścieżce edukacyjnej. Podczas spaceru mieliśmy okazję podziwiać 
eksponaty owadów m.in. takich jak: mrówka, skorpion, modliszka, 
pszczoła, mucha, ważka. Realistyczne modele „Owadogigantów” 
pozwoliły na dokładne poznanie budowy tych osobników. 
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na ich temat. Po dawce 
wiedzy nadszedł czas na kolejne przygotowane atrakcje, choć pogoda nie 
dopisała, dzieci miały dyskotekę, szukały skarbów i malowały figurki 
farbami. Bardzo podobały się przedszkolakom zabawy na dmuchańcach.  
Przedszkolaki z pomalowanymi buziami szczęśliwe wróciły do 
przedszkola. 

K. Korolak
M. Łopińska- Kubiczek

24 czerwca 2016 r. grupa 3-4 latków z Gminnego Przedszkola „Dębowa 
Chatka” w Tychowie na koniec roku szkolnego 2015/2016 wybrała się na 
wycieczkę edukacyjną do Zielonej Farmy w miejscowości Żelimucha.
Podczas wycieczki dzieci miały możliwość zgłębiać zasób wiadomości na 
temat hodowli zwierząt (kury, kaczki, lamy, osły, kozy, króliki, emu, 
świnie itp.), a także na temat ogrodnictwa.
W czasie wycieczki wszystkie przedszkolaki posadziły kwiatki                        
w doniczkach, które później zabrały do domów. Zdobytą wiedzę 
dotyczącą dbania o rośliny, wykorzystają samodzielnie dbając o swoje 
posadzone roślinki.
Na zakończenie chętne dzieci jeździły konno. Odbyło się również ognisko 
i dzieci cieszyły się smakiem i zapachem pieczonych kiełbasek.
Przedszkolaki zmęczone i radosne wróciły do placówki, gdzie otrzymały 
dyplomy ukończenia grupy przedszkolnej.                        

15 czerwca grupa „Muchomorków” wyjechała 
na wycieczkę do Kołobrzegu. Maluszkom 
pogoda dopisała. Dzieci spacerowały po 
promenadzie podziwiając piękne statki oraz 
latarnię morską.  Był również czas na zabawę 
na plaży, zbieranie muszelek i kamyków. Po 
udanej zabawie szczęśliwe maluszki wróciły do 
przedszkola z pięknymi pamiątkami. 

K. Korolak
M. Łopińska- Kubiczek

Zakończenie roku szkolnego 
w przedszkolu

KRASNOLUDKI 
W KOŁOBRZEGU

Żabki na zielonej farmie

K. Korolak
M. Łopińska- Kubiczek

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Powiatu                 
w Białogardzie to tradycyjny termin przyznawania 
nagród Starosty dla wyróżniających się uczniów ze 
szkół Powiatu Białogardzkiego. Z rąk Starosty 
Białogardzkiego Tomasza Hyndy 23 czerwca br. 
nagrody odebrały, między innymi, cztery uczennice 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana 
Radomskiego w Tychowie. Wyróżniona została 
najlepsza uczennica w szkole Alicja Grabarczyk 
(uczennica klasy pierwszej policyjnej) za średnią 
ocen 5,29 oraz osiągnięcia w zawodach sportowych. 
Ala to aktualna Mistrzyni Województwa w rzucie 
dyskiem juniorek młodszych. Nagrodę odebrały 
również Adrianna Łyjak, Oliwia Cichecka (obie 
klasa druga wojskowa) i Klaudia Zachajczuk (klasa 
t rzecia  pol icyjna)  za  wygranie  zawodów 
wojewódzkich i zdobycie VI miejsca w finale 
krajowym ministerialnego konkursu "Sprawni jak 
Żołnierze".
Na zdjęciu: nagrodzone uczennice ZSP Tychowo 
wraz ze Starostą Białogardzkim i Dyrektorem 
Szkoły Józefem Grabarczykiem.

J. Grabarczyk

 
Z życia ZSP Tychowo

Nagrody Starosty

21 czerwca 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo odbyło się spotkanie ,,Poetycki Wtorek'' dwojga 
lokalnych poetów - Pani Władysławy Ziętary oraz Pana Kazimierza Kozłowskiego. Gościnnie wystąpiła również 
zaprzyjaźniona z naszą Biblioteka Pani Janina Łępa z Koszalina, prezentując wiersze Pana Zygmunta Królaka, 
który ze względu na zły stan zdrowia nie mógł przybyć na spotkanie. Wiersze poety można usłyszeć m.in. na antenie 
Radia Koszalin.  
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Tychowa Robert Falana, Dyrektor GOK Lucyna 
Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski, Przewodniczący Rady Kultury Jerzy Boczkowski, 
mieszkańcy gminy oraz goście z Białogardu i Koszalina.  Podczas spotkania zaprezentowano sylwetki poetów oraz 
ich wiersze. Spotkanie umilił występ Pana Wiktora Rakoczego z Poezją Śpiewaną. Na zakończenie dla 
zainteresowanych była możliwość porozmawiania z autorami oraz otrzymania tomiku wierszy Pana Kazimierza 
Kozłowskiego  ,,Wiersze niewiersze''

Artykuł i zdjęcia: Halina Rożek

Poetycki Wtorek lokalnych poetów w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo

WYJAZD PRZEDSZKOLAKÓW 
DO PARKU OWADÓW W LUBNICY
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ŚWIĘTO RODZINY w Wicewie
 

Z życia ZS Dobrowo

Jedna z najważniejszych uroczystości w szkolnym kalendarzu już 
za nami. W Zespole Szkół w Dobrowie uroczyście zakończono rok 
szkolny 2015/2016.
Oficjalne zakończenie roku szkolnego zgromadziło w piątek wielu 
znamienitych gości. Obecni byli m.in.: Krystyna Dobrzańska – 
sekretarz Urzędu Gminy w Tychowie, ks. Rafał Stasiejko – 
proboszcz Parafii pw. Jana Kantego w Dobrowie. Na uroczystość 
przybyli rodzice, wśród których spora grupa to nasi dawni 
uczniowie. 
,,Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli 
uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość 
i sens tego, co przed nami”- tym motywem i jakże prawdziwym 
stwierdzeniem Paula Coelho podzieliła się z uczniami Dyrektor 
Zespołu Szkół w Dobrowie, pani Jolanta Pawlik. Zanim najlepsi              
z najlepszych otrzymali nagrody, pani dyrektor podsumowała 
miniony rok szkolny: ,,Dziękuję nauczycielom i pracownikom za 
wykonywanie swojej misji, a uczniom za sukcesy naukowe, 
sportowe, bo to wy jesteście wizytówką naszej szkoły i najlepszym 
dowodem, że warto uczyć się w naszej placówce”. Uroczystość 
zakończenia roku szkolnego to dzień ważny i długo wyczekiwany 
przez wszystkich uczniów, ale przede wszystkim to konieczność 
pożegnania uczniów kolejnego rocznika klasy trzeciej gimnazjum. 
Żegnamy ich ze smutkiem, ale także nadzieją, iż jako absolwenci 
Zespołu szkół w Dobrowie będą starannie pielęgnować 
wspomnienia przeżytych tu wspólnych lat. Wierzymy, iż zdobyta 
przez nich wiedza będzie stanowiła podwaliny do dalszego 
kształcenia i kierunkowania swoich predyspozycji i talentów.                  
W końcowych słowach pani Pawlik zwróciła się do rodziców 
naszych uczniów, dziękując im za pomoc, zaangażowanie, 
właściwe postawy i poglądy godne kopiowania przez innych. 
Kilka słów o miejscowej oświacie powiedziała także pani 
Dobrzańska, która serdecznie dziękowała za lata współpracy                    
i  życzyła powodzenia, satysfakcji i dobrych, udanych                                
i bezpiecznych wakacji.
Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do nagrodzenia 
uczniów za ich naukowe sukcesy. Wśród najlepszych                                
i nagrodzonych uczniów znaleźli się:
* 14 dzieci z oddziału przedszkolnego
* oddział przedszkolny 5 – latków: Sandra Borowczak, Gaja 
Kupis, Nina Wojcieszek,   
    Marcel Kowalczyk.
* Klasa I: Julia Polasińska, Oliwia Bober, Zuzanna Dulkiewicz, 
Martyna Hołota, Hanna      
   Pańpuch.
* Klasa II:Seweryn Leszczyński, Tymoteusz Budniewski, 
Michalina Surdyk, Bartosz Łojek, 
   Alicja Palinowska, Kacper Wiśniewski, Alicja Ślusarczyk.
* Klasa III: Justyna Wąsacz, Julia Sikorska, Zuzanna Szablińska, 
Kornelia Leszczyńska, 
   Dominik Woźny, Hanna Napora, Łukasz Radziun.
* Klasa IV: Adam Mioduszewski.
* Klasa V: Kinga Rynkun, Jolanta Janecka.
* Klasa VI: Wiktoria Palinowska, Bogumiła Budniewska, Dominik 
Rabczenko.
* Klasa II gimnazjum: Aleksandra Wasilewska, Julia Niemiec.
* Klasa III gimnazjum: Karolina Skryp
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny. Zaprezentowały się 
pięciolatki, a po chwili nastąpiło to, na co chyba każdy czekał, a co 
było skrywaną tajemnicą uczniów kończących gimnazjum … Ich 
program artystyczny dostarczył widzom wielu emocji i wzruszeń. 
Za sprawą trzecioklasistów przenieśliśmy się w odległe czasy. 
Dzisiaj to oni egzaminowali nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi przygotowując dla nich zestawy pytań. Była 
to bardzo oryginalna propozycja mająca wywołać lekką 
konsternację wśród egzaminowanych. Bywało, iż zasiadający na 
fotelu próbował się usprawiedliwiać nieprzygotowaniem się. 
Całość przygotowano bardzo ciekawie, uwzględniając treść pytań 
do uczestników oraz w wielkiej dbałości o rekwizyty, podkład 
muzyczny. Tradycyjnie absolwentów pożegnali ich o rok młodsi 
koledzy przygotowując dla nich część artystyczną i obdarowując 
drobnymi podarunkami. Po życzeniach pomyślności, spełniania 
marzeń i wspólnym zaśpiewaniem piosenki M. Grechuty ,,Tyle było 
chwil” pożegnaliśmy szkołę na całe dwa miesiące.

        
Tekst: H. Dziedzic

Zdjęcia: A. Tokarska

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

16 lipca br. na placu sołeckim w Wicewie odbyła się 
impreza pn. Święto Rodziny oraz - zorganizowane we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tychowie 
- Powitanie Wakacji. Miało miejsce również uroczyste 
otwarcie – wybudowanej przez mieszkańców - wiaty 
piknikowej. 
Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy sołectwa                    
i innych miejscowości z terenu gminy Tychowo, a także 
zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
burmistrz Robert Falana z rodziną, zastępca burmistrza 
Jacek Rudziński z rodziną, Krystyna Dobrzańska – 
Sekretarz Gminy Tychowo z rodziną, Henryk Budzyła – 
przewodniczący Rady Powiatu białogardzkiego, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tychowie Katarzyna 
Kalbarczyk z rodziną, Dyrektor Gimnazjum w Tychowie 
Andrzej Kozłowski z małżonką, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie Lucyna Michalak                       
z małżonkiem, Nadleśniczy z Nadleśnictwa Białogard - 
Ireneusz Stypuła z małżonką, a także strażacy OSP 
Osówko i OSP Rogowo. Przyjechali do nas również 
gospodarze innych sołectw: sołtys Teresa Jakimiuk 
(sołectwo Motarzyn) oraz sołtys Mateusz Więcek 
(sołectwo   Trzebiszyn).  
Dla dzieci nasza świetliczanka Jagoda Jasianowska 
przygotowała gry i zabawy: skoki w workach, misiek 
parzy, podróż do zoo. Najmłodsi wspólnie z rodzicami 
uczestniczyli także w  konkursie na najładniejszą mumię. 
Dziewczęta z sołectwa: Agata Benke, Klaudia 
Sokołowska oraz Zuzanna Wiśniewska wszystkim 
chętnym maluchom malowały twarze w bajkowe kolory. 
Dzieciaczki wyglądały cudnie. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy upominkowe za aktywny udział                  
w grach i konkursach.
Dużo emocji zebranych wzbudziło przeciąganie liny: 
mieszkańcy kontra goście - zwyciężyli mieszkańcy J

Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się wizyta 
strażaków z OSP Osówko i OSP Rogowo.  Mundurowi 
przygotowali pokaz podania średniej piany gaśniczej, 
zorganizowali konkurencje dla dzieci przy użyciu sprzętu 
strażackiego oraz przeprowadzili szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy dla najmłodszych. Dzieci małe i duże                   
z radością przymierzały hełm strażaka, zwiedzały wóz 
strażacki, a także gasiły wodą niewidzialny pożar J
W naszym „mini barze” oferowaliśmy mieszkańcom oraz 
gościom poczęstunek: kiełbaski i karkówka z grilla, gorące                
i zimne napoje oraz pyszne ciasta upieczone przez panie                   
z sołectwa.  Wszyscy mogli skosztować pysznej zupy 
gulaszowej, która ugotował dla nas Grzegorz Lipski z Grill-
Baru „Korytko” z Przegoni. Czas spędziliśmy przy muzyce, 
którą obsługiwali Patryk Rożeki i Maciej Szatkowski. 
Słoneczna sobota przy zabawie i rozmowach minęła nam 
bardzo szybko. Dziękujemy za tak liczne przybycie 
mieszkańcom i wspaniałym gościom, za pomoc i wsparcie 
okazane na rzecz naszego sołectwa. Do zobaczenia za rok!

Sołtys Wicewa i Rada Sołecka

Warsztaty DANCEHALL w GOK w Tychowie
9 lipca 2016r. w sali 
widowiskowej GOK 

w Tychowie odbyły się 
warsztaty dancehall, które 

poprowadziła Izabela 
Berendt.  Uczestnicy mieli 

okazję zmierzyć się z nową 
techniką tańca. Pełne 

zaangażowanie młodych 
tancerzy i instruktorki 
dostarczyło mnóstwo 
pozytywnych wrażeń. 

Izabela Wesołowska

25.06. b.r. zespół teatralny „Banda” z Gminnego Ośrodka Kultury 
miał doskonałą okazję uczestniczyć w wycieczce do Gdyni. 
Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych AMICUS przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Tychowie. Upalny dzień wypełniony był 
zwiedzaniem dwóch najważniejszych miejsc w tym portowym 
mieście. Najpierw odwiedziliśmy Akwarium Gdyńskie (Muzeum 
Morskiego Instytutu Rybackiego), gdzie obejrzeliśmy niezwykłe 
akwaria słono  i słodkowodne pełne różnorodnych gatunków ryb, 
płazów, gadów i bezkręgowców pochodzących z różnych rejonów 
świata. Następnie wyruszyliśmy na pokład Daru Pomorza (oddział 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku) – jednej                         
z najpiękniejszych fregat na świecie ze wspaniałą historią 
rozpoczynającą się w 1909 roku. Doskonale zachowane wnętrza 
(maszynownia kajuty, itp.) umożliwiały „przeniesienie się w 
czasie”. Mimo napiętego planu mieliśmy możliwość zakupienia 
pamiątek i skosztowania lodów na Placu Kościuszki. Do Tychowa 
wróciliśmy późnym wieczorem w strugach deszczu, zmęczeni, ale 
niewątpliwie zadowoleni z atrakcyjnie spędzonego dnia.           

Bardzo dziękujemy Pani Zofii Jarzębskiej za 
umożliwienie nam uczestniczenia  w tej wyprawie                 
i oczywiście piszemy się na przyszłość. J 

Beata Bekisz, opiekun sekcji teatralnej 
GOK w Tychowie

„BANDA W GDYNI”„BANDA W GDYNI”„BANDA W GDYNI”
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Zarząd Komitetu na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła 
Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie od  15-06-2016 r. do 15-
07-2016 r.  na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     
1. 8 wpłat indywidualnych     -        475,00 zł                            
2. Nadleśnictwo Tychowo     -   20.000,00 zł                                   
3. Składki członkowskie    -          30,00 zł                            
4. odsetki bankowe      -            2,65 zł                            
5. odpis 1% podatku     -     1.329,10 zł                                      
6. Kwesta  10-07-2016 r.                                                -     1.900,00 zł                                    
Razem  wpływy     -          23.736,75 zł 

Stan konta na 15-07-2016 r.             -          32.745,87 zł                   
wydano na  remont             -  630.000,00 zł                      
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.         -      10.400,00 zł 
Razem zebrano od 2008 r.    -        673.145,87 zł

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  7  
z  15-07-2016 r.

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, dzięki którym 
zorganizowaliśmy Dzień Dziecka wraz             
z Dniem Rodziny w naszym sołectwie.

Sołtys Drzonowa i Rada Sołecka

„Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy”

          Serdecznie    dziękuję    wszystkim,    którzy   okazali   wiele   serca
   i  życzliwości  w  bardzo  bolesnych  dla  nas  chwilach,  dzieląc z nami
   smutek    i  żal    oraz    uczestniczyli    we   mszy  świętej   i   ceremonii 

  pogrzebowej   Ś.P. Mieczysława Brożyny.
Pragnę   wyrazić   najserdeczniejsze   podziękowanie   za   wszelką 

 pomoc   udzieloną   w   tych   bardzo   trudnych   dla   nas  chwilach.
Dziękujemy:   Rodzinie,    Przyjaciołom,    Znajomym,    Sąsiadom  

oraz Wszystkim  tym,  którzy  towarzyszyli   w  Jego  ostatniej  drodze.

Dziękujemy  za  współczucie,  modlitwę,  okazanie wiele duchowego
wsparcia,  kondolencje  oraz   za    wieńce  i  kwiaty  złożone   na  grobie 

mojego męża Mieczysława.

Żona z Rodziną

Tychowo, dnia 3 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym 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 2016 r., poz.778 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 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz                 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 sierpnia do 9 września 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 9 września 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie,  w sali konferencyjnej  o godz. 12:00.
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 23 września 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 2016 r., poz. 
922)

Burmistrz Tychowa

PODZIĘKOWANIA

Impreza sołecka w Wicewie, 16 lipca br., odbyła się dzięki bezinteresownemu wsparciu wielu 
wspaniałych ludzi – do Was kierujemy podziękowania:

Serdeczne podziękowania za trud i ogrom pracy włożony w budowę wiaty dla Łukasza Owsianego, 
Jana Falany, Albina Grzegolca, i Rafała Małachowskiego  

Serdeczne podziękowania kierujemy również do strażaków z OSP Osówko za uświetnienie naszej 
imprezy, za pomoc i wspólną zabawę oraz do druha Przemysława Zawadzkiego z OSP Rogowo 

za udostępnienie sprzętu pozyskanego z projektu unijnego "Mali strażacy z Rogowa" 
i wsparcie imprezy.

Dziękujemy także Zarządowi Koła Łowieckiego „Kuna” z Podborska za wsparcie nas 
w działaniach podejmowanych na rzecz naszego sołectwa oraz Grzegorzowi Lipskiemu z  Grill - 

Baru „Korytko" w Przegoni za ugotowanie smacznej zupy gulaszowej – gorąco polecamy 
wszystkim Ich usługi kulinarne. 

Ogromne podziękowania dla Zdzisława Polka za wykonanie pięknej tablicy z nazwą naszego 
sołectwa, zdobiącej od teraz naszą wiatę oraz dla Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki 
Komunalnej z Tychowa   za udostępnienie namiotów na czas imprezy oraz Panom, którzy 

pracowali przy montażu i demontażu namiotów.
Serdeczne podziękowania dla Józefa Serafina za przekazanie materiału na naszą tablicę sołecką, 

za okazaną pomoc i wsparcie oraz dla Aleksandry Berezy oraz Feliksa Pawłowskiego za użyczenie 
prądu na nasze spotkanie sołeckie.

Podziękowanie dla Anny i Witolda Rydzkowskich za okazaną pomoc i serce dla dzieci z naszego 
sołectwa.

Bardzo dziękujemy: wszystkim Paniom za upieczenie pysznych ciast; Panu, który ciężko pracował 
przy grillu; wszystkim mieszkańcom, młodzieży i dzieciom za pomoc w przygotowaniach do naszej 
uroczystości, całej obsłudze spotkania; dziękujemy również za warzywa przekazane na sporządzenie 

poczęstunku.

Dziękujemy!
Sołtys Wicewa i Rada Sołecka

  

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania naszej 
sołtys Annie Sokołowskiej za otwarte serce, 

życzliwość i ogromne zaangażowanie w pracę 
na rzecz naszego sołectwa.

Mieszkańcy Sołectwa Wicewo

SOŁECTWO BUKÓWKO ZAPRASZA
 

Sołtys Bukówka wraz Radą Sołecką serdecznie zapraszają wszystkich 
chętnych do wspólnej zabawy podczas imprezy pn. „Wakacje 2016”, 

która odbędzie się 6 sierpnia br. na boisku wiejskim w Bukówku.
R.B.Sz. 
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