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30 lipca 2016 r. odbył się XVI Przegląd Zespołów 
Ludowych  - Tychowo na Ludowo. Uczestnicy Przeglądu 
przeszli barwnym korowodem przez miasto na Stadion 
Miejski. Uroczystość rozpoczęła o godzinie 13.00 na 
stadionie miejskim w Tychowie. Festyn poprowadziła 
Renata Pacholczyk.  
Burmistrz Tychowa Robert Falana wraz Dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie Lucyną Michalak 
oraz Przewodniczącym Rady Kultury Jerzym Boczkowskim, 
z przedstawicielkami zespołów ludowych naszej Gminy -   
Sabiną Szlage - Radość z Tychowa oraz Lucyną Wilgos – 
Dobrowianki z Dobrowa wspólnie rozpoczęli imprezę.
Burmistrz przywitał zaproszonych gości: Wiceprzewo-
dniczącego Sejmiku Zachodniopomorskiego – Jerzego 
Kotlęgę, Wicestarostę Powiatu Białogardzkiego Piotra 
Pakuszto, Zastępcę Wójta Gminy Białogard Alicję Kubiś,   
Zastępcę Burmistrza Tychowa Jacka Rudzińskiego,   
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tychowie Pawła 
Kowalskiego, Sekretarz Gminy Tychowo Krystynę 
Dobrzańską, Dorotę Maroń – przedstawiciela Banku 
Spółdzielczego w Białogardzie, Dyrektora Banku 
Spółdzie lczego w Tychowie  Annę Młynarczyk, 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Tychowo Jerzego Wicika, 
Proboszcza Parafii Tychowo ks. Andrzeja Sołtysa, 
K i e r o w n i k a  P o s t e r u n k u  w  Ty c h o w i e  M a r c i n a 
Kotnowskiego, radnych powiatu białogardzkiego, radnych 
Gminy Tychowo, sołtysów Gminy Tychowo, dyrektorów 
jednostek organizacyjnych oraz członków Rady Kultury.
Tradycyjnie już w celu oficjalnego otwarcia przeglądu 
Burmistrz i Dyrektor GOK wypuścili gołębie jako symbol 
pokoju ale też i tychowskiego przeglądu zespołów i solistów 
ludowych.
W Przeglądzie uczestniczyło 29 zespołów z regionu: 
Zespół dziecięcy Iskierki ze Szkoły Podstawowej im.                    
A. Mickiewicza w  Tychowie ,Stowarzyszenie Śpiewacze 
Lechici z Koszalina, Zespół Śpiewaczy Domasławianie             
z Domasławic, Zespół Ludowo – Śpiewaczy Złoty Łan             
z Wiekowic, Zespół Śpiewaczy Podlotki z Gościna, Ludowy 
Zespół Śpiewaczy Bursztyny z Sianowa, Zespół Śpiewaczy 
Kwiat Paproci z Wierciszewa, Ludowy Zespół Śpiewaczy 
Krosinianki z Krosina, Zespół Ludowy Sławnianki ze 
Sławna, Zespół Pomorzanki z Czarneńskiego Centrum 
Kultury, Kapela Adamczyków z Motarzyna, Zespół Zalesie    
z Mścic, Zespół Serenada z Czarneńskiego Centrum Kultury 
,Zespół Śpiewaczy Seniorów Zacisze Dzielnicy Rokosowo  
z Koszalina, Zespół Sąsiedzi zza miedzy z Wyszeborza, 
Zespół Ludowy Dobrowianki z Dobrowa, Zespół Śpiewaczy 
Kwiaty Polskie z Tymienia, Zespół Ludowy Radość                 
z Tychowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ostrowianie                  
z Ostrowca, Zespół Ludowy Złota Rybka z Ustronia 
Morskiego, Zespół Śpiewaczy Swojacy z Sitna, Zespół Niwa 
z Koszalina, Zespół Ludowy Strzeczonianki ze Strzeczony, 
Zespół Słupianki z Debrzna, Ludowy Zespół Śpiewaczy 
Nestor z Rosnowa, Zespół Śpiewaczy Biadule z Kinowa, 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bobolicka z Bobolic, Ludowy 
Zespół Śpiewaczy Polna Grusza z Biesiekierza, Zespół 
Ludowy Pieńkowianie z Postomina.
Wykonawców oceniała Komisja w składzie: Edward 
Klepczyński – przewodniczący, Mirosław Banaszak                       
i Zbigniew Raczewski – Sekretarz Powiatu Białogardzkiego.
Przyznano wyróżnienia następującym zespołom: Podlotki              
z Gościna, Kwiaty Polskie z Tymienia, Złota Rybka               
z Ustronia Morskiego, Radość z Tychowa, Sławnianki ze 
Sławna, Nestor z Rosnowa, Polna Grusza z Biesiekierza, 
Serenada z Czarnego, Pomorzanki z Czarnego.
W kategorii pieśni i tańca przyznano następujące nagrody: 
I miejsce – Zespół Ziemia Bobolicka z Bobolic, II miejsce 
– Zespół Iskierki z Tychowa.
W kategorii śpiewaczy i kapel   przyznano następujące 
miejsca: I miejsce – Swojacy z Sitna, II miejsce – Biadule      

z Kinowa, III miejsce – Sąsiedzi zza miedzy                  
z Wyszeborza oraz Dobrowianki z Dobrowa.
Nagrody dla zespołów ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Białogardzie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki ręcznie 
wykonane przez Pana Kazimierza Kozłowskiego, na 
wzór gołąbków, które wręczano   w czasie pierwszych 
przeglądów Tychowo na Ludowo.
Uczestnicy Przeglądu   dziękowali organizatorom za 
gościnność i wzorowe przygotowanie uroczystości.
Przeglądowi towarzyszyły zawody rowerkowe dla 
dzieci. Na stadionie, dzieci w wieku 4-9 lat zmierzyły 
się w zawodach rowerowych.  
Wyniki poszczególnych wyścigów:
I WYŚCIG – 4-5 – latki- chłopcy
I miejsce: Marcel Maziarski, II miejsce: Nikodem 
Kucharski, III miejsce: Bartek Miękus,
II WYŚCIG – 4-5 latki –dziewczynki
I miejsce: Nikola Łabutin, II miejsce: Hanna Falana,
III WYŚCIG - 6-7 latki –dziewczynki
I miejsce: Zuzanna Mazurek, II miejsce: Alicja 
Kucharska, III miejsce: Zosia Szyderska, IV miejsce 
Wiktoria Szotowicz
IV WYŚCIG – 6-7 latki- Chłopcy
I miejsce: Marcel Pniewski, II miejsce: Jakub Pilżys,  
III miejsce: Oliwier Miękus, IV miejsce: Włodek 
Tyrakowski, kolejny był Filip Zdanowicz, Szymon 
Barucha, Paweł Bartoszewicz.
V WYŚCIG – 8-9 latki- chłopcy
I miejsce: Jakub Barucha, II miejsce: Józef Kubiak,   
III miejsce: Piotr Łabutin
VI WYŚCIG – 8-9 latki –dziewczynki
I miejsce: Zuzanna Radziuk, II miejsce: Maja 
Kotnowska, III miejsce: Agata Broda, IV miejsce: 
Maja Szydłowska, kolejne miejsce zdobyła Ewa 
Tokarska.
VII WYŚCIG – 10-12 latki – dziewczynki
I miejsce: Matylda Kubiak, II miejsce: Julia Tokarska,
VIII WYŚCIG – 10-12 latki – chłopcy. I miejsce zajął 
Oskar Kucharski.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom zawodów 
rowerowych Burmistrz Tychowa Robert Falana 
wręczył dyplomy oraz drobne nagrody.
Na płycie stadionu odbywała się również rejestracja 
potencjalnych Dawców szpiku kostnego, podczas 
akcji wolontariusze z Urzędu Miejskiego w Tychowie 
zarejestrowali 17 osób, których materiał został 
przekazany do Fundacji DKMS Polska w Warszawie.

Zespół Swojacy z Sitna

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie XVI Przeglądu Zespołów Ludowych „Tychowo na Ludowo”

Zespół Dobrowianki

Zespół Radość
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Na imprezę dojechał również 
Autobus Energetyczny – 
m o b i l n e  c e n t r u m 
edukacyjno – informacyjne, 
w którym można było się 
d o w i e d z i e ć  i n f o r m a c j i 
d o t y c z ą c y c h  p r z e c i w -
działania zmianom klimatu, 
m o ż n a  b y ł o  p o d z i w i a ć 
wystawy rękodzielników                 
a dzieci mogły skorzystać                 
z placu zabaw z dmuchańca-
mi, malowaniem twarzy oraz 
watą cukrową i lodami.
Przegląd  zakończył  s ię                  
o godzinie 20.00. Atrakcją 
w i e c z o r u  b y ł  w y s t ę p 
folkowej grupy „Kurna 
Chata”. Do godziny 1 w nocy 
można było bawić się na 
z a b a w i e  t a n e c z n e j 
p r o w a d z o n e j  p r z e z  D J 
Andrzeja Jadczyszyna.
O r g a n i z a t o r z y  b a r d z o 
dziękują wszystkim, którzy 
w s p a r l i  t o    w i e l k i e 
wydarzenie:  Tomaszowi 
Hyndzie Staroście Powiatu 
Białogardzkiego, Renacie 
Matczyńskiej – Arla Foods, 
Olafowi Korner- Friedrichs   
Polska z Dobla,   Axelowi 
Wechsler – Pommernfisch 
Ty c h o w o ,  I r e n e u s z o w i 
G ó r s k i e m u  –  B a n k 
Spółdzielczy w Białogardzie, 
Annie Młynarczyk – Bank 
Spółdzielczy w Tychowie, 

Barwny korowód przeszedł ulicami Tychowa

Zespół Iskierki

Annie i Witoldowi Rydzkowskim, Józefowi Serafinowi, 
Henrykowi Senkowskiemu. Strażakom z OSP Sadkowo i OSP 
Osówko oraz funkcjonariuszom z Komisariatu Policji                     
w Tychowie za pomoc w zabezpieczeniu imprezy.

L. Michalak, M. Broda

Obóz taneczny w Darłówku
Grupa dzieci i młodzieży z sekcji tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie przebywała                
w dniach: 16 – 23 sierpnia 2016r. na obozie taneczno – musicalowym w Darłówku.  Zorganizowano 
zajęcia taneczne, na których obozowiczki uczyły się jak się tańczy: jazz, breakdance, dancehall oraz  
hip hop. Dziewczęta ćwiczyły po kilka godzin dziennie pod czujnym okiem instruktorów tańca:                  
J. Zhurayeva, I. Berendt, D. Nowaka, K. Wojcieszka. Głównym celem obozu było jednak 
przygotowanie musicalu. Dziewczęta przeszły bardzo intensywne zajęcia wokalne z instruktorką 
Magdaleną Łoś oraz zajęcia teatralne z instruktorem Mateuszem Cieślakiem.  Nad choreografią czuwał 
też instruktor tańca GOK – Kacper Wojcieszek. Efektem pracy był imponujący musical przygotowany 
na zakończenie obozu. 22 sierpnia 2016r., o godzinie 20.00 na sali zebrali się rodzice, którzy przyjechali 
do Darłówka specjalnie na tę okazję oraz uczestnicy innych kolonii. Wielką niespodziankę sprawiła 
wszystkim wizyta Pana Burmistrza, Roberta Falany. Kierownik obozu - Lucyna Michalak zaprosiła 
wszystkich do obejrzenia popisowego pokazu. Było rewelacyjnie! Dziewczęta tańczyły i śpiewały na 
bardzo wysokim poziomie. Uczestniczki obozu otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkości. Wyjazd 
do Darłówka był okazją do doskonalenia umiejętności tanecznych, aktorskich i wokalnych. Młodzież 
miała też okazję do wypoczynku. Zorganizowano wycieczkę tramwajem wodnym do Darłowa, wyjście 
na basen „Jan” w Darłówku oraz rejs statkiem pirackim. 

Lucyna Michalak- Dyrektor GOK w Tychowie

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Zaprasza na 

SPOTKANIE z Gerhardem Rühlowem

połączone z prezentacją 

zdjęć Mariana Martyniuka
16 września 2016 r. godz. 18:00

Galeria GOK w Tychowie      Wstęp wolny
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Noc świętojańska - jest to noc rozpoczynająca się w wigilię 
wspomnienia św. Jana Chrzciciela. Noc świętojańska, to 
na jk ró t sza  noc  w roku .  To  z jawisko  nazywa s ię 
PRZESILENIEM LETNIM. Najbardziej znanym zwyczajem 
nocy świętojańskiej jest puszczanie wianków na wodę.
23 czerwca wybraliśmy się   na pobliską łąkę, usiedliśmy na 
swoich kocach i pletliśmy wianki z polnych kwiatów, następnie 

Noc świętojańska w Pobądzu
udaliśmy się nad wodę, aby puszczać wianki z nocą tą związana 
jest też legenda o kwiecie paproci. Dopisało nam też szczęście 
jedna osoba   z grupy znalazła srebrzystego kwiata paproci:)
Kwiat paproci spełnia wszelkie życzenia, przynosi szczęście, 
ale ma jedną wadę- zakwita raz w roku. Została przeczytana 
dzieciom opowieść o NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ w Dolinie 
Muminków.

Marta Tomczyk

3 sierpnia 2016 r. dzieci ze świetlicy w Kikowie 
zajmowały się robieniem ciasta i pieczeniem gofrów. 
Wszyscy obecni byli bardzo zaangażowani. Każde 
dziecko dodawało swój składnik do ciasta. Potem było 
pieczenie. Gofry były bardzo smaczne. Każde dziecko 
według swego uznania posypywało je cukrem pudrem, 
smarowało dżemem lub kremem. 
9 sierpnia 2016 r. dzieci ze świetlicy uczyły się robić 
kwiaty techniką origami oraz wyklejały cekinami różne 
postacie z bajek, kwiaty, korale. Następnie poszły na 
wycieczkę przyrodoznawczą do pięciu kilkusetletnich 
dębów. Po odczytaniu przez nich tablicy informacyjnej 
dowiedziały się, że jest to symboliczny cmentarz ludzi, 
którzy zginęli podczas I wojny światowej. Potem poszły 
do lasu, gdzie uczyły się rozpoznawać kwiaty, drzewa              
i krzewy.

Halina Zimińska, opiekun świetlicy

Spacer przyrodoznawczy 
i pieczenie gofrów 

w Kikowie

Sprostowanie

W artykule z 31 lipca 2016 r. – Święto Rodziny                  
w świetlicach wiejskich wdarł się błąd. Państwo 
Genowefa i Piotr Kuczmerowie ufundowali koncert 
zespołu Lucy and Tom w świetlicy w Pobądzu. 
Natomiast   bańki mydlane pozyskała od sponsorów 
opiekunka świetlicy – Marta Tomczyk. Za pomyłkę 
przepraszamy. 

L. Michalak, Dyrektor GOK

MAPKA DOJAZDU na boisko sportowe w Dobrowie 
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28 lipca w czwartkowe popołudnie Pobądz zamienił się                     
w piracką wyspę. Dzieci ze świetlicy wyruszyły w poszuki-
waniu ukrytego skarbu.
Kapitan "dobrych" piratów został porwany przez piratów 
"Czarnej Perły", zdążył zostawić list i wskazówki dla małych 
poszukiwaczy. Na początku został odczytany list od Kapitana
i poszukiwacze musieli złożyć oficjalną przysięgę. Każde 
dziecko wybrało dla siebie "piracki" pseudonim. Kierując się 
wskazówkami dzieci miały za zadanie odnaleźć miejsca 
oznaczone na mapie, gdzie znalazły zadania do wykonania. Po 
każdym wykonanym zadaniu dzieci-(piraci) otrzymały jedną 
część mapy.
Wspólny piracki okrzyk brzmiał:
"Piratem być, to fajna sprawa, Pirat-to najlepsza zabawa".
Zadania do wykonania były różne zarówno fizyczne jak                     
i umysłowe np.:
-zbudowanie statku i zrobienie bandery pirackiej,
- napisanie listu do piratów " Czarnej Perły", z rozsypanych 
wyciętych liter,
Po złożeniu   wszystkich części mapy otrzymano całą mapę 
która zaprowadziła do skarbu.Piraci odnaleźli wyspę 
SKARBÓW-okazała się   nią nasza piaskownica, w której 
ukryty był skarb. Skarbem był duży słoik ze słodyczami. Piraci 
zmęczeni, ale zadowoleni ze znalezionego skarbu wrócili do 
świetlicy,  aby podzielić się słodyczami.
Każdy Pirat i Piratka otrzymali DYPLOM, za odwagę                        
i współpracę :)

Marta Tomczyk, opiekun świetlicy

Lipiec 2016 r. obfitował w liczne uroczystości 
zorganizowane w świetlicach wiejskich 
Gminy Tychowo z okazji rozpoczęcia 
wakacji. Hucznie przywitały lato dzieci m.in. 
w świetlicy w Trzebiszynie we współpracy ze 
świetlicą w Tychowie. Liczne atrakcje 
zaplanowane przez panie opiekunki świetlic, 
a w tym tor wyścigowy z piłką, picie wody               
z cytryną na czas, jedzenie gofrów na nitkach 
oraz zabawa z balonem przywiązanym do 
nogi sprawiły, że uczestnicy chętnie 
rywalizowali ze sobą. Dzieci miały także 
okazję namalować portrety swoich kolegów              
i koleżanek. Dodatkowo podczas wspólnych 
zabaw panie barwnie malowały twarze 
wszystkim chętnym. Na koniec imprezy 
każdy mógł upiec kiełbaskę przy ognisku oraz 
zjeść pyszne lody. Nie zabrakło również 
skromnych upominków. W świetlicy                     
w Kowalkach natomiast sezon wakacji 
zapoczątkowało  spotkanie  z  panem 
policjantem prewencji w Białogardzie. Dzieci 
wzięły udział w rozmowie na temat 
bezpieczeństwa podczas wakacyjnych 
podróży, letnich kąpieli, itp. Obejrzały 
wyposażenie pana policjanta i skorzystały     
z  moż l iwośc i  k ró tk i e j  p r ze j ażdżk i 
radiowozem. Dzieci wysłuchując opowieści 
zaproszonego gościa malowały obrazki, które 
następnie w podziękowaniu podarowały panu 
policjantowi na pamiątkę. Na koniec dnia 
wszyscy zebrani uczestniczyli w słodkim 
poczęstunku i ognisku, a także we wspaniałej 
dyskotece. Lato w świetlicy w Pobądzu 
rozpoczęła impreza i chrzest wakacyjny. 
Wiele zabaw i konkursów zorganizowanych 
przez panią opiekunkę świetlicy m.in. picie    
z miseczki jak kotki, przenoszenie drewna na 
drugą stronę rzeki, przejście pod liną, delfin 
płynie do tresera, jedzenie cukierków              
i cytryny, a także mecz piłki nożnej wprawiły 
każdego w wakacyjny nastrój. Również tutaj 
nie ominęła dzieci pogadanka na temat zasad 
bezpieczeństwa podczas spędzania wakacji     
i podobnie na zakończenie można było upiec 
kiełbaski  przy ognisku.  W Słoninie 
przygotowano uroczystość pt. ”Wakacje”, 
która głównie miała sportowy charakter. 
Można było wziąć udział w konkurencjach tj. 
rzut do kosza, skoki w workach, podbijanie 
piłeczki, spacer z jajkiem, itp. Zabawa była 
przednia dla dzieci i dla dorosłych, którzy 
równie chętnie uczestniczyli w zawodach. 
Na zakończenie każdy został zaproszony na 
poczęstunek i zabawę taneczną. W Dobrowie 
z okazji rozpoczęcia lata odbyły się zabawy 
i n t e g r a c y j n e ,  k t ó r y c h  c e l e m  b y ł o 
motywowanie dzieci i  młodzieży do 
aktywnego i bezpiecznego spędzania 
wakacji. Zabawy przy muzyce i gry sportowe, 
a w przerwach pogadanki o bezpieczeństwie  
i zdrowym odżywianiu pokazały dzieciom 
jak można energicznie i zdrowo spędzać czas. 
Oprócz ruchowych konkurencji wszyscy 
wykonali piękne, kolorowe dekoracje na stół 
z  s e z o n o w y c h  w a r z y w  i  o w o c ó w.                        
W międzyczasie każdy mógł upiec kiełbaskę 
na grillu. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do 
wszystkich pań opiekunek świet l ic , 
mieszkańców, Sołtysów i Rad Sołeckich za 
zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych 
i m p r e z ,  P a n i  G r a ż y n i e  K u b i s z  z a 
ufundowanie napojów, chleba i keczupu,                  
a także Gminnej Komisji Profilaktyki                      
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
z a  w s p a r c i e  f i n a n s o w e  w y d a r z e ń 
zorganizowanych w świetlicach wiejskich 
Gminy Tychowo.

Izabela Wesołowska

Rozpoczęcie wakacji w świetlicach wiejskichRozpoczęcie wakacji w świetlicach wiejskichRozpoczęcie wakacji w świetlicach wiejskich

W tym roku wakacje w świetlicy w Trzebiszynie urozmaicały 
kreatywne zajęcia organizowane przez panią opiekunkę 
świetlicy Beatę Kocębę. Dzieci i młodzież mogły nauczyć się 
m.in. robienia kwiatków z papieru. Malowały także farbami 
kamienie, które pod wpływem kolorów stawały się 
biedronkami, pszczołami i truskawkami. Oprócz malowania 
kamieni każdy wykonał pracę malarską pt. ”Moje wymarzone 
wakacje”. Tego lata nie zabrakło również spacerów po lesie.

Izabela Wesołowska

Zajęcia w świetlicy w Trzebiszynie

Piracka wyspa w Pobądzu

Kowalki

Pobądz

Z życia świetlic

Trzebiszyn / Tychowo

WarninoDobrowo
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Okres wakacyjny dla wielu sportowców oznacza przerwę w treningach. Lekkoatleci, 
którzy chcą osiągać wyniki sportowe na miarę czołówki w Polsce, muszą również 
czas, w którym inni odpoczywają, poświęcić na wytężoną pracę w doskonaleniu 
swojej formy sportowej. Są tacy również w Uczniowskim Ludowym Klubie 
Sportowym w Tychowie. Trzy zawodniczki z tego klubu zdobyły w tym roku 
kwalifikację na Mistrzostwa Polski i podjęły starania o jak najlepszy występ na 
najważniejszej imprezie w sezonie. 
W lipcu tychowskie lekkoatletki startowały w mitingach lekkoatletycznych                             
w Białogardzie, Toruniu i w Chojnicach. Po tych zawodach szczególne powody do 
zadowolenia może mieć Dagmara Piasecka, która w biegu na 100 metrów dwukrotnie 
osiągnęła wynik 13,68 s, poprawiając już w sumie w tym sezonie swoją „życiówkę”              
o ponad pół sekundy, co jest wyjątkowo dużym postępem. Potwierdziła ona również 
stabilizację wynikową w skoku w dal na poziomie powyżej 5 metrów. Jeszcze większe 
powody do radości ma Małgorzata Czarnata, która regularnie rzuca powyżej 40 
metrów w rzucie oszczepem. Na mitingu w Chojnicach ustanowiła rewelacyjny 
rekord życiowy, posyłając oszczep na odległość 45,83 m, co jest nie tylko najlepszym 
wynikiem w bieżącym roku w Polsce w kategorii młodziczek, ale również jednym                 
z najlepszych wyników w historii rzucania w Polsce oszczepem o wadze 500 gramów 
w kategorii młodziczek. Swoimi wynikami Małgosia wyrasta na zdecydowaną 
faworytkę Mistrzostw Polski, które odbędą się w ostatni weekend września                         
w Słubicach. 
W dniach 3-6 sierpnia odbyły się we Wrocławiu Mistrzostwa Polski juniorów 
młodszych w lekkiej atletyce, tradycyjnie nazywane Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży. ULKS Tychowo należał do nielicznych klubów z województwa 
zachodniopomorskiego, który miał co najmniej dwóch reprezentantów na tych 
zawodach. Warunkiem uczestnictwa było uzyskanie w sezonie 2016 wyniku 
kwalifikującego do grona 24 najlepszych zawodników z roczników 1999 i 2000. Dla 
Alicji Grabarczyk w rzucie dyskiem i Dagmary Piaseckiej w skoku w dal, były to 
pierwsze zawody tak dużej rangi. Sam awans na Mistrzostwa Polski oznaczał dla nich 
ogromny postęp sportowy dokonany w ciągu ostatniego roku. Pierwszy start nie 
przyniósł jeszcze sukcesów, które by zadowalały zawodniczki, ale ich zaangażowanie 
treningowe pozwala mieć nadzieję, że kolejne lata treningowe przyniosą większe 
sukcesy.
W dniach 9-19 sierpnia pięcioro najbardziej zaawansowanych treningowo 
lekkoatletów z ULKS Tychowo ciężko trenowało na obozie sportowym w Czaplinku, 
wykonując część treningów na stadionie tartanowym w Złocieńcu. Organizacja 
obozów sportowych przez ULKS Tychowo możliwa jest dzięki dużemu 
zaangażowaniu finansowemu rodziców zawodników oraz wsparciu sponsorów. 
Wieloletnie doświadczenia w pracy szkoleniowej wskazują, że właściwie 
przepracowany obóz sportowy może przynieść efekty szkoleniowe, na które trzeba by 
było czekać kilka miesięcy trenując w warunkach domowych. Ostatnim akcentem 
kończącym obóz były zawody lekkoatletyczne w Chojnicach. Pomimo dużego 
zmęczenia, osiągnięte wyniki tychowskich lekkoatletek niewiele odbiegały od 
rekordów życiowych. Alicja Grabarczyk wygrała konkurs rzutu dyskiem, pierwszy 
raz pokonując uczestniczkę Mistrzostw Świata juniorek młodszych. Dagmara 
Piasecka w gronie ponad dwudziestu skoczkiń w dal ukończyła zawody na drugim 
miejscu. Duży sukces zanotowała Małgorzata Czarnata, która z wynikiem 41,80 m nie 

tylko wygrała rzut oszczepem, 
ale zdobyła również nagrodę za 
na jwar tośc iowszy  wynik 
osiągnięty przez młodziczki 
startujące w zawodach. Jest to 
duże osiągnięcie, ponieważ                 
w gronie około 200 startu-
jących młodych lekkoatletek 
b y ł y  p r a w i e  w s z y s t k i e 
r e p r e z e n t a n t k i  s i l n e g o 
województwa pomorskiego,     
a także liczne grono zawodni-
c z e k  z  w o j e w ó d z t w : 
z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o , 
wielkopolskiego, kujawsko-
pomorskiego i warmińsko-
m a z u r s k i e g o .  Wa r t o ś ć 
w y n i k ó w  s p o r t o w y c h               
w  p o s z c z e g ó l n y c h 
konkurencjach określana jest 
na podstawie specjalnych tabel 
punktowych opracowanych 
przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki.

Józef Grabarczyk

Pracowite wakacje lekkoatletów

Dagmara Piasecka i Alicja Grabarczyk w przerwie między 
zawodami w trakcie zwiedzania Starego Miasta we Wrocławiu.

Lekkoatleci podczas treningu na stadionie w Złocieńcu.

 
Z życia ZSP Tychowo

19.08.2016 r. odbył się festyn rodzinny w ramach projektu "Pod wiatą na bogato". Humory                   
i pogoda dopisały. Wszyscy bawili się świetnie. Odbyły się konkursy sprawnościowe, 
rozegrano mecz siatkówki młodzież-dorośli oraz mecz piłki nożnej. Uczestnicy zostali 
nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i słodyczami. Odbyła się pogadanka z leśnikiem. Teren                  
i zbudowane zadaszenie zostało poświęcone przez ks. proboszcza A. Sołtysa, aby służyło 
bezpiecznie wszystkim mieszkańcom. Za co serdecznie dziękujemy.
 Członkowie grupy nieformalnej podziękowali wszystkim osobom, instytucjom                         
i przedsiębiorcom, którzy wspierali nasze działania w różny sposób. Podziękowania kierowane 
były m. in do: Burmistrza R. Falany, Kierownika GOSiK-u i pracowników (w szczególności               
p. T. Gajdzie oraz T. Szatkowskiemu). Dziękujemy za poczęstunek w dniu festynu firmie PIEK-
HURT z Koszalina, Pommernfisch z Tychowa oraz za wypieki p. A. Witkowskiej, M. Niemiec, 
K. Szyderskiej.  Za oprawę muzyczną p. R. Radziukowi oraz za pomoc w przygotowaniach 
poczęstunku p. A. K. Świniarskiej, M. Niemiec, K. Szyderskiej.  
Przed przygotowaniem festynu trwały jeszcze prace związane z okorowaniem drewna 
potrzebnego na przygotowanie ławek i stołów a następnie zbudowanie z tych elementów 
wyposażenia zadaszenia oraz przygotowane zostało solidne miejsce na ognisko. Dziękujemy              
p. M. Witkowskiemu, A. Drozdowskiemu, A., B., B. Brzozowskim, D., B. Lenio, M. Niemiec, 
A., K. Świniarskim, B. Pniewskiemu, I. Szyderskiemu, P. Kowalskiemu.
Zbudowana wiata została oficjalnie przekazana mieszkańcom. Cieszymy się, że tak wiele osób, 
przedsiębiorców zaangażowało się w nasze działania projektowe. Więcej informacji i zdjęć na 
profilu FB. Tam też ukaże się filmik przygotowany przez p. Bartosza z TV InetNews z Karlina. 
Dziękujemy.
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych.

	 	 	 	 	 	 	 	 M. Falana - 
realizator projektu

FESTYN RODZINNY

Gminny Ośrodek Kultury 
w Tychowie

Zaprasza 

na 

Dzień Otwarty

22 września 2016 r.
godz. 17:00 – 19:00

Prezentacja oferty GOK 
w Tychowie

na rok szkolny 
2016/2017

27.07.2016 r.  odbyła się kolejna   już wycieczka dzieci 
z Wicewa do świetlicy w Osówku. Był spacer, gry               
i zabawy, zajęcia plastyczne, można było również 
zobaczyć pawie, które pokazał dzieciom Pan Bogdan 
Brzozowski. Każdy otrzymał pamiątkowe pawie 
pióro  za co serdecznie dziękujemy.,
Dziękujemy też Pani Jagodzie Jasianowskiej, która 
osobiście odbiera dzieci z Wicewa i opiekuje się nimi 
w czasie przejazdu drogami leśnymi do Osówka. 

L. Michalak, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie

Wycieczka do Osówka

ZAPROSZENIE NA FAMILIADĘ  RODZINNĄ 
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski, Uczniowski Klub Sportowy „Dąbek”                    
i GOSiGK w Tychowie zapraszają 24 września br. o godzinie 11.00 na halę przy gimnazjum     
w Tychowie na II Familiadę Rodzinną o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie drużyn dwuosobowych: rodzic i dziecko (3-10 lat) 
do dnia 23 września br. 
Zgłoszenia przyjmują: W. Szatkowski tel.: 600-938-263 oraz R. Radziuk tel.: 603-243-241
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Dzień Chłopa w TrzebiszynieDzień Chłopa w TrzebiszynieDzień Chłopa w Trzebiszynie
23 lipca br. w Trzebiszynie odbył się już po raz VII „Dzień 
Chłopa”. Impreza ta przyciągnęła wielu mieszkańców 
naszego Sołectwa oraz gości z poza. Na rozpoczęcie tego 
dnia o godzinie 17:00 przybyli najmłodsi mieszkańcy wraz   
z rodzicami, dla których przygotowano wiele atrakcji. 
Odbyły się konkursy i zabawy dla dzieci, które prowadził 
przez dwie godziny Marcin Matejko. Dzieci tańczyły przy 
muzyce, skakali w workach. Odbył się konkurs na 
najładniejszą mumię. Najmłodsi mogli sobie również upiec 
kiełbaskę na ognisku oraz mieli zapewnione słodkie 
poczęstunki. Wszystkie dzieci za udział w konkursach                    
i zabawach były nagrodzone upominkami podarowanymi 
przez sponsorów. Dzieci były bardzo zadowolone. Podczas 
trwania zabaw odwiedziła nas sołtys Anna Sokołowska 
(sołectwo Wicewo) wraz z dziećmi.
   Po imprezie dla najmłodszych przyszedł czas na zabawę 
dla dorosłych. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem, bo 
odwiedziło nas około 80 osób. Z zaproszonych gości 
odwiedzili nas: burmistrz Tychowa Robert Falana z rodziną, 
radna Anna Chmielewska z mężem oraz zespół „Radość”, 

   Na finiszu są już prace związane z realizacją 
inwestycji w Gimnazjum im. Jana Pawła II                   
w Tychowie. Wykonano 27 odwiertów, każdy                
o głębokości 200 metrów. Są one częścią 
instalacji zasilającej pompy ciepła. W salach 
gimnazjum zamontowano grzejniki oraz 
instalację grzewczą. Od nowego roku szkolnego, 
w sezonie grzewczym, gimnazjaliści korzystać 
będą z nowoczesnego, ekologicznego źródła 
ciepła. Inwestycja realizowana jest w 85% ze 
środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych. 
Całkowity koszt inwestycji to 2.324.946,00 zł.
   Z kolei, przy Gminnym Przedszkolu                          
w Tychowie ,  t rwają  in tensywne prace 
budowlane. Minął drugi miesiąc od podpisania 
Aktu Erekcyjnego pod budowę żłobka a całość 
nabrała już realnych kształtów. Obecnie 
prowadzone są prace przygotowawcze do 
wykonania konstrukcji dachowej. Budowa 
placówki postępuje zgodnie z harmonogramem. 
Na naszych oczach tworzy się historia miasta. 
Warto przypomnieć, iż wartość inwestycji to 
1.020.065,00 zł, pozyskano dofinansowanie        
w wysokości: 372.245,00 zł.  Zakończenie prac 
przewidziano na grudzień br.  

R.B.Sz.

Inwestycje w gminie Tychowo 

który umilał nam czas przy muzyce biesiadnej. Zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych, którą prowadził Maciek Bock. 
Podczas tej imprezy można było skosztować wielu potraw 
przygotowanych przez mieszkańców sołectwa oraz wyrobów  
z dzika i prosiaka, takich jak: pieczone mięso w ogniu, żeberka 

z grilla, karkówka, kiełbasa, kaszanka oraz bigos i barszcz 
czerwony na gorąco własnej roboty przygotowany przez Basię 
Gołuchowską. Wszyscy uczestnicy zabawy byli bardzo 
zadowoleni i na drugi dzień odbyły się poprawiny J

Sołtys Mateusz Więcek

Gmina Tychowo otrzymała zezwolenie od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Koszalinie na usunięcie chorych                 
i usychających drzew, złomów i wywrotów oraz krzewów na 
terenie parku w Tychowie położonym pomiędzy ul. Dolną               
a ul. Parkową. Obecnie w parku trwają prace porządkowe 
wykonywane przez Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie. Docelowo w parku zamontowane 
zostaną ławeczki dla spacerowiczów. Z końcem września 
zaplanowane jest oddanie części parku do użytku 
mieszkańcom.

R. B. Sz.

Trwają prace porządkowe 
na terenie parku w Tychowie
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UWAGA MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,

 ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

W dniach 15 i 16 września 2016 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (opony o średnicy większej niż 100 cm należy bezwarunkowo pociąć na mniejsze kawałki. 
Opony nie pocięte  nie będą odebrane). Zbiórka prowadzona będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we wszystkich miejscowościach 
gminy (odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej np.: opony, nie będą odbierane. Nie będą odbierane również odpady 
remontowo-budowlane, z wyjątkiem okien i białej armatury sanitarnej). Ze względów logistycznych właściciele nieruchomości 
położonych w miejscach z utrudnionym dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala od centrum miejscowości), którzy mają do oddania 
odpady wielkogabarytowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94  316 02 76 lub 
osobiście w pok. nr 20 w terminie do 13 września 2016 r. 
TERMINY ZBIÓRKI:
15 września:
Borzysław, Buczki, Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy, Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, 
Kowalki, Modrolas, Pobądz, Podborsko, Retowo, Skarszewice, Słonino, Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, 
Wełdkówko, Zaspy Wielkie.
16 września:
Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, Nowe Dębno, Sławomierz, Trzebiec, Tychowo, 
Wicewo, Zastawa, Żukówek.

Wystawione przez mieszkańców odpady odbierane będą sukcesywnie z poszczególnych miejscowości. W związku z powyższym                 
w przypadku dużej ilości wystawionych odpadów, w niektórych miejscowościach ich odbiór może nastąpić nieco później (sobota 17 
września). 
Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą od wczesnych godzin porannych mieszkańcy proszeni są o wystawienie odpadów          
w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego ich odbiór. Właściciele nieruchomości, od których nie zostaną odebrane odpady       
w terminie i w sposób opisany powyżej, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr 94 316 02 
76. Informacje należy przekazać do wtorku, 20 września 2016 r. włącznie.
W związku z tym, że samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposażone są w system pozycjonowania (GPS) umożliwiający 
identyfikację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia składane przez właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą 
weryfikowane z zapisami GPS pojazdów. 

K. Piecuch

Projekt pod nazwą „Letnia Akademia Społecznej Aktywności” realizowany jest przez 
Stowarzyszenie TYCHOWSKA AKADEMIA FILANTROPII w partnerstwie ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Przytorze” w Tychowie. Inicjatorzy dzięki środkom pochodzącym z programu 
„Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Fundację „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie stworzyli 
przyjazne miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców jednego z osiedli w zachodniopomorskim 
Tychowie pod Białogardem. Jak twierdzi p. Sylwia Walkusz – Kierownik projektu „projekt ma na 
celu wyzwolenie społecznej aktywności i integrację mieszkańców osiedla mieszkaniowego przy 
zbiegu ulic Kochanowskiego i Szczecineckiej w Tychowie, poprzez zaangażowanie ich                   
w zagospodarowanie zaniedbanego dotąd terenu zielonego, sąsiadującego z osiedlem”. Projekt 
odpowiada na lokalną potrzebę przywrócenia funkcjonalności położonych na terenie spółdzielni 
boisk do piłki nożnej i siatkówki, stworzenia bazy piknikowej służącej (także po zakończeniu 
projektu) jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego 
w okresie letnim. Jak mówią członkowie stowarzyszenia „projekt zakładał rewitalizację obu boisk 
poprzez wysprzątanie i zwalcowanie terenu pod plac do gry wspólnymi siłami mieszkańców osiedla 
i członków stowarzyszenia TAF, następnie odmalowanie bramek i słupków do siatkówki, założenie 
zakupionych siatek, ścięcie trawy i wymalowanie linii wyznaczającej teren obu boisk. Mieszkańcy 
współpracując na rzecz dobra wspólnego zbudowali palenisko z kamieni pod ognisko. Miejsce to 
będzie stanowiło podczas trwania projektu centrum spotkań mieszkańców osiedla i pozostałych 
mieszkańców Tychowa. W ramach projektu zakupiony został namiot wyposażony w stoliki i ławki, 
odbywają się działania z zakresu aktywizacji społecznej mieszkańców tj. zajęcia fitness dla pań, 
warsztaty plastyczne dla dzieci, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży zakładające współpracę             
z rodzicami, planowane są pogawędki na temat: bezpieczeństwa podczas wakacji; historii Gminy 
Tychowo i ciekawych miejsc położonych na jej terenie; idei filantropii oraz jednocześnie zachęcenie 
mieszkańców do jej wspierania. Odnowione boiska służą obecnie mieszkańcom do rozgrywania 
meczów piłki nożnej i siatkowej oraz dzieciom i młodzieży do zabaw na świeżym powietrzu. 
Zagospodarowany w ten sposób teren umożliwi również organizowanie w tym miejscu festynów     
i pikników osiedlowych. Co najważniejsze wszystkie zajęcia są dla mieszkańców bezpłatne”.        
W dniu 16 lipca br. miało miejsce oficjalne otwarcie projektu, choć zajęcia dla dzieci zaczęły się 
tydzień wcześniej czyli niemal równo z początkiem wakacji. Sąsiedzka integracja, zajęcia sportowe, 
wspólne malowanie muralu, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez OSP Tychowo, możliwość 
wczucia się w rolę kierowcy samochodu rajdowego, czy pokazowy mecz na otwarcie odnowionego 
boiska do piłki nożnej,  to tylko część propozycji realizatorów projektu odbywających się tego dnia 
w ramach programu 
Więcej znajdziecie Państwo na naszym profilu fb pn. Tychowska Akademia Filantropii.

Zarząd Stowarzyszenia
TYCHOWSKA AKADEMIA FILANTROPII

ZAPROSZENIE 
NA ŚNIADANIE 

BIZNESOWE 
W TYCHOWIE

Burmistrz Tychowa serdecznie zaprasza 
Przedsiębiorców z terenu gminy Tychowo 
i okolic na spotkanie, które odbędzie się 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Tychowie w dniu 28 września 2016 r. 

w godzinach 9.00 – 13.00. 

Podczas spotkania poruszane będą, między 
innymi, zagadnienia dotyczące prawa pracy 

i podatków a także temat Podstrefy 
TYCHOWO Słupskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, stanowiącej część 
Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej, 

zarządzanej przez Pomorską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. 
Zainteresowanych udziałem w spotkaniu 

Przedsiębiorców prosimy o śledzenie 
informacji o planowanym spotkaniu na 
stronie internetowej Gminy Tychowo 

www.tychowo.pl i facebooku 
www.facebook.com/umtychowo

MINI ŚWIETLICA DZIENNEGO WSPARCIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYCHOWIE

Zarząd Stowarzyszenia Amicus w Tychowie informuje, iż dla osób 
niepełnosprawnych zostaną zorganizowane zajęcia teatralno-plastyczne                  
w miesiącach: wrzesień, październik i listopad – 2016 roku. W/w zajęcia odbywać 
się będą w Gminnym Ośrodku Kultury we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-
12.00. Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 24 roku 
życia z terenu gminy Tychowo. Pierwsze zajęcia odbędą się 6 września 2016 r.

Dzięki władzom administracyjnym Urzędu Miejskiego w Tychowie, Dyrektorowi 
GOK w Tychowie oraz Darczyńcom 1% podatku realna jest działalność „mini 
świetlicy dziennego wsparcia”, za co bardzo dziękujemy! 

Zofia Jarzębska – prezes Stowarzyszenia Amicus w Tychowie
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Zarząd Komitetu na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła 
Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie od  15-07-2016 r. do 12-
08-2016 r.  na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     

1. 8 wpłat indywidualnych     -        475,00 zł                                                      
2. odpis 1% podatku     -   12.497,59 zł                                      
3. Kwesta  7-08-2016 r.                                         -     2.222,22 zł                                    
Razem  wpływy     -          15.294,81 zł

Stan konta na 12-08-2016 r.             -          48.040,68 zł                   

wydano na  remont             -  630.000,00 zł                      
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.  -          10.400,00 zł 

Razem zebrano od 2008 r.    - 688.440,68 zł

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  8  
z  12-08-2016 r.

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

Podziękowanie
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie- Lucyna Michalak wraz                    
z opiekunką świetlicy w Pobądzu - Martą Tomczyk składają serdeczne 
podziękowania wszystkim mieszkańcom Pobądza, którzy angażują się                         
w przygotowywanie uroczystości dla dzieci na terenie świetlicy wiejskiej                    
w Pobądzu. Dziękujemy Panom za pracę na rzecz dzieci i młodzieży, Paniom za 
przepyszne ciasta i inne potrawy oraz pomoc przy wykonywaniu dekoracji.  
Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczne serca będą dla Państwa powodem do dumy 
i radości. 

L. Michalak, M. Tomczyk.

PODZIĘKOWANIA – „Dzień Chłopa w Trzebiszynie”

Serdecznie podziękowania dla sponsorów, dzięki którym dzieci zostały 
obdarowane różnymi upominkami. Wsparli nas: Zastępca Burmistrza 

Tychowa Jacek Rudziński,  Bank Spółdzielczy w Tychowie, Nadleśnictwo 
Tychowo, Arla Foods  oraz sklep „Wszystko po 4 zł”.

Podziękowania także dla Marcina Matejko i Maćka Bocka, którzy zajęli się 
oprawą muzyczną oraz dla zespołu „Radość”, który przygrywał biesiadne 

piosenki.

Podziękowania dla Roberta Radziuka i Arkadiusza Korolaka 
za zasponsorowanie prosiaka i dzika oraz dla Zygmunta Szumskiego, 

który poporcjował mięso oraz zrobił różne wyroby.

Dziękuję również Panią z Trzebiszyna, które przygotowały potrawy 
z prosiaka i dzika (bigos, żeberka i karkówka): Katarzynie Korolak, 

Małgorzacie Gaweł, Zofii Więcek i Danucie Znajdeckiej oraz wszystkim 
osobom, które przygotowały różnego rodzaju potrawy i ciasta.

Dziękuję także Państwu Jączkowskim za użyczenie miejsca 
do przygotowania wyrobów mięsnych.

Serdeczne podziękowania dla Romana Korolaka, który przygotował ruszt 
nad ognisko, na którym można było upiec dania mięsne. Ruszt ten będzie 

nam służył przez długie lata.

Dziękuję także Mirosławowi Gołuchowskiemu za przekazany materiał, 
który został wykorzystany do okrycia stołów. 

Podziękowania kieruję również dla Gminnego Ośrodka Sportu 
i Gospodarki Komunalnej w Tychowie za użyczenie namiotów 

na tą imprezę.

Dziękuję także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniach do tej 
imprezy  i włożyli coś od siebie oraz dziękuję za tak liczne przybycie. ;)

Do zobaczenia za rok !!!

BURMISTRZ TYCHOWA

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu ogłoszenia                  
o przetargu  na zbycie nieruchomości własnej Gminy Tychowo, stanowiącą 
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 KO1B00016174/0. 
Cena  56.580,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu na stronie 
internetowej www.bip.tychowo.pl.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 wnioski o stypendium szkolne 

należy składać w terminie  od 1 do 15 września 2016 r.    

Zgodnie z:  Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572                         
z późniejszymi zmianami)  oraz Uchwałą nr XXVI/251/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Gminy 
Tychowo (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.914 z późn.zm.) 
 Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia. 
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży 
upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  
 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej                
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. 
Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może 
przekroczyć  kwoty 514zł. na członka rodziny (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013r. Nr 182 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Tychowo.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. Zaświadczenia dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
- ze stosunku pracy,
- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego,
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.
2. Dowody potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych                   
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zeznanie podatkowe za rok 2015 lub 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o liczbie miesięcy, w których działalność 
gospodarcza była prowadzona,
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego                 
o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętych dochodach oraz zaświadczenie  
z ZUS o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zasądzonych alimentach, a w przypadku alimentów 
dobrowolnych oświadczenie lub dowód wpłaty.
4. Zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium, z wyłączeniem stypendium szkolnego.
5. Zaświadczenie z GOPS potwierdzające wysokość świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy).
6. Zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego).
7. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Osoby bezrobotne zobowiązane są do złożenia oświadczenia o statusie bezrobotnego oraz wysokości 
uzyskiwanego dochodu z prac dorywczych.
Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystanie stypendium na cele 
edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów 
poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

- faktury VAT,
- imiennych rachunków,
- imiennych biletów miesięcznych,
- dowodów wpłat związanych z edukacją,
- wydatków związanych ze zbiorowym wyjazdem na wycieczkę szkolną, wyjściem do kina, teatru, 

na basen itp. (można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę    
z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać między innymi:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży,
- imię i nazwisko nabywcy,
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Do rozliczenia będą uwzględniane rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na 
jaki świadczenie zostało przyznane.
Termin realizacji stypendium szkolnego uzależnione jest od otrzymania środków z dotacji.

ZASIŁEK  SZKOLNY
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty – zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – np. pożar, powódź, zgon 
członka rodziny lub inny wypadek losowy.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub 
kilka razy do roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Urzędzie Miejskim               
w Tychowie przy ul. Bobolickiej 17 (pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30
w czwartki w godz. od.7.30 – 16.00
w piątki w godz. od 7.30 – 15.00 
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych uzyskać można 
pod nr tel.: 94 31 60  267 i na stronie: bip.tychowo.pl

Burmistrz Tychowa

Sołtys Mateusz Więcek
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