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minne Dożynki po raz pierwszy God wielu lat odbyły się poza 
Tychowem, 3 września 2016 r. 

zorganizowane zostały na boisku 
wiejskim w miejscowości Dobrowo.  Na 
uroczystość licznie przybyli rolnicy oraz 
p r z e d s t a w i c i e l e  s a m o r z ą d u : 
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y  S e j m i k u 
Wojewódzk iego  Je r zy  Ko t l ęga , 
P r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  P o w i a t u 
Białogardzkiego Henryk Budzyła, 
Starosta Białogardzki Tomasz Hynda, 
Wicestarosta Piotr Pakuszto, Radni 
Powiatowi Zbigniew Brzozowski, 
Rajmund Wasiak, Jerzy Żuk, Burmistrz 
Białogardu Krzysztof Bagiński, Wójt 
Gminy Białogard Jacek Smoliński, Radni 
Miejscy z Przewodniczącym Rady 
M i e j s k i e j  w  Ty c h o w i e  P a w ł e m 
Kowalskim na czele, Zastępca Burmistrza 
Tychowa Jacek Rudziński, Sekretarz 
G m i n y  K r y s t y n a  D o b r z a ń s k a , 
przedstawiciele instytucji oraz placówek 
oświatowych i rolniczych, Danuta 
Lebioda Dyr. Biura Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej, Komendant Powiatowy 
Policji w Białogardzie Jerzy Kitowski, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej Jacek Szpuntowicz, 
przedstawiciele organizacji  około 
rolniczych między innymi z ODR 
Białogard,  KRUS Koszalin  oraz 
mieszkańcy gminy Tychowo.
Do Dobrowa przybyła również delegacja 
z Niemiec, w skład której weszli 
przedstawiciele Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej.
Dożynki rozpoczęły się tradycyjną Mszą 
Świętą celebrowaną przez proboszcza 
parafii Tychowo księdza Andrzeja 
S o ł t y s a .  P o d c z a s  m s z y  w i e r n i 
podziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. 
W trakcie mszy poświęcone zostały 
chleby dożynkowe i wieńce przygoto-
wane przez mieszkańców sołectw z terenu 
gminy Tychowo. Po Mszy Świętej 

Burmistrz Tychowa Robert Falana 
odebrał z rąk starostów dożynkowych 
Ireny Martyniuk i Tadeusza Mochockiego 
chleb dożynkowy wypieczony z tego-
rocznych zbóż.
Po ośpiewaniu wieńców i chleba przez 
z e s p o ł y  l u d o w e :  D o b r o w i a n k i , 
Sławnianki, Kwiat Paproci i Jagody, 
Burmistrz Tychowa, Zastępca Burmistrza 
i Przewodniczący Rady Miejskiej            
w Tychowie  wraz  ze  Starostami 
Dożynkowymi oraz przedstawicielami 
Województwa i Powiatu Białogardzkiego 
udali się na płytę boiska, gdzie dzielili się 
chlebem z uczestniczącymi w uroczy-
stościach mieszkańcami.
Podczas części oficjalnej Burmistrz wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
wręczyli statuetki „Rolnika Roku 2016 
Gminy Tychowo”. 

Uhonorowano Rolników:
1. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Największe Gospodarstwo Rodzinne 
Państwo Janina, Jan, Beata i Bernard, 
Daniel Kłosowscy
2. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Gospodarstwo Średnioobszarowe 
Państwo Stanisława i Jan Borowczak 
3. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Gospodarstwo Średnioobszarowe 
Państwo Małgorzata i Paweł Niemczyk  
4. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Gospodarstwo Średnioobszarowe 
Państwo Ewa i Grzegorz Kaźmierczak   
5. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Gospodarstwo Małoobszarowe Pan 
Piotr Raczyński
6. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Gospodarstwo Małoobszarowe Państwo 
Irena i Ryszard Martyniuk  
7. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Gospodarstwo Rodzinne – działy 
specjalne produkcji rolnej Państwo Anna 
i  Wi to ld ,  Mar iusz  i  Karo l ina 
Rydzkowscy

8. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Produkcja roślinna i działalność na rzecz 
rolnictwa Pan Tadeusz Mochocki
9. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Produkcja zwierzęca Państwo Danuta            
i Janusz Woźnica PAKK-1994 Spółka z o.o. 
Gospodarstwo Rolne Borzysław 
10. ROLNIK ROKU 2016 w kategorii: 
Produkcja zwierzęca  Państwo Katarzyna      
i Daniel Jączkowscy
11.  ROLNIK ROKU 2016 w kategorii - działy 
specjalne produkcji rolnej: produkcja miodu 
Państwo Sylwia i Krzysztof Janus
Zachodniopomorska Izba Rolnicza we 
współpracy z Gminą Tychowo wyłoniła 
laureatów w konkursie: Najestetyczniejsza     
i przyjazna środowisku zagroda wiejska. 
Celem konkursu jest uczynienie z polskiej wsi, 
wsi pięknej, zadbanej, z uporządkowanym      
i funkcjonalnym otoczeniem  Wsi, w której .
życie, praca i odpoczynek stają się przyje-
mniejsze i zdrowsze.
Narody oraz dyplomy zwycięzcom wręczyła 
Pani Anna Rydzkowska Przewodnicząca 
Rady Powiatowej Powiatu Białogard 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wraz     
z Burmistrzem Tychowa Robertem Falana 
Państwu Jolancie i Januszowi Broda           
z Warnina, Panu Janowi Żurawskiemu      

Rolnicy Roku

Sołectwo Motarzyn 

Sołectwo Dobrowo

Sołectwo Wicewo

Sołectwo Tyczewo

Sołectwo Kowalki

 
 

Informacja dla 
mieszkańców!!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 
3 - 4 października 2016 r. 

(poniedziałek, wtorek) 
w godz. 9.00-14.00 Referat 

Nieruchomości, Budownictwa 
i Nieruchomości będzie nieczynny 

w związku z uczestnictwem 
pracowników w szkoleniu z zakresu 
Zamówień publicznych. Załatwienie 

wszelkich spraw będzie możliwe 
w godzinach od 7.30 do 9.00 

oraz od 14.00 do 15.30. 
Za utrudnienia przepraszamy. 
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z Motarzyna, Państwu Bożenie               
i Marianowi Parkot z Motarzyna oraz 
Państwu Helenie i Ryszardowi Janus  
z Osówka.
Po uroczystej części oficjalnej dożynek 
na scenie prezentowały się zespoły          
i soliści ludowi. Występy rozpoczął 
Zespół Ludowy Dobrowianki po nim 
kolejno wystąpili Zespół Sławnianki, 
Kwiat Paproci, Zespół Jagody, Iskierki, 
Klaudia Barska i Zespół Radość.
W trakcie imprezy komisja dokonała 
oceny wieńców dożynkowych oraz 
stoisk prezentowanych przez sołectwa. 
P i e r w s z e  m i e j s c e  w  k a t e g o r i i 
„Najładniejszy Wieniec Dożynek 
G m i n n y c h ”  o t r z y m a ł  w i e n i e c 
wykonany przez mieszkańców sołectwa 
Dobrowo. Drugie miejsce przyznano 
wieńcowi z sołectwa Wicewo a trzecie   
z sołectwa Kowalki, czwarte miejsce 
sołectwo Tyczewo, piąte Sołectwo 
Motarzyn.  Czeki  wręczył  wraz               
z Burmistrzem Tychowa Prezes Banku 
Spółdzielczego w Białogardzie Ireneusz 
Górski, który ufundował nagrody 
finansowe dla sołectw I m-ce 900 zł,       
II m-ce 700 zł, III m-ce 500 zł. 
W konkursie na „Najładniejsze stoisko 
dożynkowe gminy Tychowo” wygrało 
sołectwo Kowalki tuż przed sołectwem 
Wicewo i sołectwem Tyczewo. Komisja 
oceniająca stoiska przyznała również 
wyróżnienia i dyplomy dla sołectw 
Motarzyn i Dobrowo. Nagrody i czeki 
wręczył Burmistrz Tychowa. Zwycięzcy 
otrzymali: I m-ce 800 zł, II m-ce 600 zł, 
III m - ce 400 zł.  Za udział sołectwa 
otrzymały 200 zł.
W „XIV Turniej Sołectw Gminy 
Tychowo” wystartowało 12 drużyn        
z terenu gminy. W związku z tym, iż 
pogoda dopisała, nie było problemów         
z rozegraniem trudnych technicznie 
konkurencji. Było młócenie zboża, bieg 
ze snopkiem słomy, ubijanie piany na 
czas, rzuty wałkami na taczkę, wspólne 
drużynowe chodzenie na drewnianych 
nartach. Ostatecznie XIV Turniej 
Sołecki wygrało sołectwo Czarnkowo. 
Drugie miejsce przypadło sołectwu 
Trzebiszyn. Trzecie miejsce zasłużenie 
wywalczyło sobie sołectwo Sadkowo. 
Kolejne miejsca zajęły sołectwa 
Kowa lk i ,  Wicewo ,  Borzys ł aw, 
Dobrowo,  Motarzyn,  Modrolas, 
Bukówko, Tyczewo, Słonino. Po 
rozegraniu konkurencji Burmistrz 
Tychowa wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Pawłem Kowalskim wręczyli 
zwycięzcom dyplomy i  nagrody 
finansowe w formie czeków.  W Turnieju 
Sołeckim za I, II i III miejsce wynosiły 
600, 400 i 300 zł oraz 100 zł za udział 
sołectwa w potyczkach.
Wieczorną część festynu uświetnił 
z e s p ó ł  m u z y c z n y  „ AV I S TA ”                
z Koszalina, przy którym mieszkańcy 
bawili się do późnych godzin nocnych. 
Pomimo zmiennej pogody i pojawia-
jących się po południu opadów deszczu 
frekwencja dopisała. Licznie odwiedza-
jący teren dożynek dorośli i dzieci mogli 
skorzystać z szeregu atrakcji. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do 
wszystkich sponsorów i wspierających 
organizację tegorocznych Dożynek       
w Dobrowie: 
Bank Spółdzielczy w Białogardzie, 
Zachodniopomorska Izba Rolnicza,
Arla Foods Polska S.A., Pommernfisch 
Sp. z o.o., Poldanor S.A., Pan Stanisław 
Mazur, Koło Łowieckie „Hubertus”, 
Zespół Dobrowianki, Radny Rady 
Miejskiej Pan Zbigniew Polek, Sołtys 
Dobrowa Maria Stelmach.

M. Broda

SUKCES REPREZENTANTÓW GMINY TYCHOWO PODCZAS  DOŻYNEK POWIATOWYCH W KARLINIE SUKCES REPREZENTANTÓW GMINY TYCHOWO PODCZAS  DOŻYNEK POWIATOWYCH W KARLINIE SUKCES REPREZENTANTÓW GMINY TYCHOWO PODCZAS  DOŻYNEK POWIATOWYCH W KARLINIE 
Podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych w Karlinie reprezentanci 
naszej gminy w organizowanych konkursach zajmowali miejsca na 
podium.  
W konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” stopnie na podium 
zajęły wieńce z Gminy Tychowo: II miejsce sołectwo Wicewo, miejsce 
III sołectwo Dobrowo.
W konkursie na „Najładniejsze stoisko dożynkowe” dwa pierwsze 
miejsca jury przyznało reprezentantom Gminy Tychowo: miejsce I dla 
stoiska przygotowanego przez sołectwo Kowalki – zwycięskie             
z konkursu stoisk podczas gminnych dożynek w Dobrowie, natomiast 
miejsce II – stoisko dożynkowe sołectwa Wicewo.  Sołectwo Wicewo 
zajęło również II miejsce za najładniejszą warzywno – owocową 
kukiełkę. 
W partnerskim Turnieju Gmin Powiatu Białogardzkiego w ogólnej 
klasyfikacji drużyna reprezentująca Gminę Tychowo zdobyła miejsce 
IV. 

W konkursie Rolnik Roku Powiatu Białogardzkiego w kategorii 
Produkcja żywca wieprzowego statuetki otrzymali Danuta i Janusz 
Woźnica firma PAKK- 1994 Spółka z o.o. Gospodarstwo Rolne 
Borzysław. 
W programie artystycznym zaprezentowali  się również 
przedstawiciele naszej gminy, Zespoły Ludowe: „Dobrowianki” 
oraz „Radość”. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy reprezentowali Gminę 
Tychowo podczas Dożynek Powiatowych. Dziękujemy rolnikom 
uczestniczącym w obchodach dożynkowych, a także mieszkańcom 
sołectw: Dobrowo, Kowalki i Wicewo. Dzięki Waszej pracy                
i zaangażowaniu Gmina Tychowo wspaniale zaznaczyła swoją 
obecność podczas karlińskich dożynek. 

R. Bosak-Szewczyk

Nagrodzeni w kategorii najestetyczniejsza i przyjazna środowisku zagroda wiejska

Nagrodzeni w kategorii najładniejszy Wieniec Dożynek Gminnych

Nagrodzeni w  XIV Turnieju Sołectw Gminy Tychowo



3

  

mina Tychowo we współpracy Gze szkołami z terenu gminy: 
Gimnazjum w Tychowie oraz  

Gimnazjum w Dobrowie przygotowała 
polsko niemiecki projekt ze szkołą 
niemiecką z Friedland.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Polsko 
Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
„Zachować pamięć - programu dotacji na 
polsko-niemieckie projekty w miejscach 
pamięci terroru hitlerowskiego”.
Celem projektu jest umożliwienie 
młodzieży z Polski i Niemiec odwie-
dzenia miejsc pamięci hitlerowskiego 
terroru i skorzystania z oferty pedago-
gicznej tych miejsc.  Z polskiej strony    
w projekcie uczestniczyła młodzież 
klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II   
w Tychowie oraz młodzież z III klasy 
Gimnazjum w Dobrowie,
Projekt rozpoczął się w dniu 8 września 
2016 r. W tym dniu przyjechała do 
Tychowa 16 osobowa grupa młodzieży   
z nauczycielami z niemieckiej szkoły      
z Friedland. W sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury, Burmistrz 
Tychowa Robert Falana uroczyście 
powitał polsko niemieckich uczestników 
projektu, przedstawił szczegółowy 
harmonogram, cele projektu oraz 
pedagogów, którzy będą sprawowali 
opiekę nad młodzieżą oraz będą 
prowadzili zajęcia podczas trwania 
projektu tj. Irynę Kuzyan z Gimnazjum  
w Tychowie oraz Magdalenę Periżok – 
Kowalczyk z Zespołu Szkół w Dobro-
wie. Po części oficjalnej młodzież udała 
się do galerii w GOK-u, w której dyrektor 
GOK Lucyna Michalak opowiedziała     
o wystawie zdjęć przedstawiających 
Tychowo przed i po roku 1945. 
Po wizycie w galerii grupa wraz              
z burmistrzem udała się na zwiedzanie 
Tychowa. Przy głazie na cmentarzu 
burmistrz opowiedział gościom legendę 
o tychowskim Trygławie. Po południu   
w hali Gimnazjum w Tychowie odbyły 
się warsztaty integracyjne, podczas 
których młodzież z obydwu krajów 
mogła się zapoznać. Młodzież rysowała 
wzajemnie portrety, budowała mosty 
przyjaźni  i wspólnie grała w siatkówkę. 
Następnego dnia projekt rozpoczął się 
zwiedzaniem gimnazjum w Tychowie, 
spotkaniem młodzieży na świetlicy         
i prezentacją multimedialną szkół. 
Następnie młodzież miała okazję 
wysłuchać  pre lekcj i  p t .  „Terror 
nazistowski w latach 1939-1845”, którą 
przedstawił dr Maciej Maciejowski - 
pracownik  IPN-u w Szczecin ie . 
Poruszone zostały trudne kwestie 
zbrodni nazistowskich dokonanych na 
inteligencji polskiej w owych czasach 
oraz na ludności żydowskiej. Prelegent 
zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż po 
r az  p i e rwszy  w  owych  czasach 

dokonywano tyle mordów na 
ludności cywilnej i niewą-
tpliwie II wojna światowa 
różniła się od poprzednich 
wojen. 
Po wykładzie wszyscy udali 
się do Modrolasu na miejsce, 
w którym był obóz Jeńców 
Alianckich Stalag Luft IV. 
Tam czekali członkowie 
Bałtyckiego Stowarzyszenia 
Miłośników Historii PERUN 
Paweł Urbaniak i Jacek 
Szpuntowicz oraz Burmistrz 
Tychowa Robert Falana. 
Młodzież wysłuchała żywej 
lekcji historii, mogła dotknąć 
przedmiotów na co dzień 
używanych w obozie, zobaczyć zdjęcia            
i pospacerować po „obozie”. Emocje, które 
obudziła opowieść zostały ukazane w pracach 
plastycznych w plenerze. Podzielona na grupy 
polsko-niemieckie młodzież malowała 
węglem sceny z życia obozowego pn.:          
”Z węglem w dłoni”.
Po południu uczestnicy projektu udali się do 
Aquaparku w Koszalinie i spędzili bardzo miło 
czas. 
Sobotni poranek zaczął się grami i zabawami 
integracyjnymi. Nieocenionym przy tym 
okazał się język angielski - posługiwały się 
nim dobrze obie grupy. Godzinne warsztaty 
jeszcze  bardz ie j  zb l iży ły  młodz ież . 
Następnym działaniem w projekcie był 
flashmob, który został przygotowany przez 
uczniów w ogrodzie w Bukówku. Młodzież 
stworzyła żywe obrazy, które okazywały 
emocje związane z wojną - obrazy zostały 
zamknięte w drewnianej ramie i w kadrze. 
Zrob ione  zd jęc ia  zos ta ły  wywołane                 
i wstawione w antyramy. Następnie wspólnie 
przygotowano transparenty z hasłami 
antywojennymi. Młodzież malowała je 
farbami do graffiti. Niektóre z haseł brzmią: 
”Nie chcemy cierpieć”, „Nic nas nie poróżni”, 
„Frieden”. 
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie 
Muzeum Zimnej Wojny, które znajduje się 
w bunkrach w Podborsku. Pracownik muzeum 
Robert Dziemba oprowadził młodzież po 
obiekcie. 
Następnie grupa udała się na zwiedzanie 
Dobrowa. Pani Magdalena Periżok – 
Kowalczyk opowiedziała historię Dobrowa, 
pałacu i kościółka w Dobrowie. Po wycieczce 
odbył się mecz na Orliku.
W niedzielny poranek wszyscy spotkali się w 
G i m n a z j u m  w  Ty c h o w i e .  W s p ó l n i e 
przygotowano wystawę „By czas nie zaćmił 
pamięc i” -  p race  p la s tyczne  zos ta ły 
umieszczone w antyramach i postawione na 
sztalugach, transparenty wywieszone,             
a zdjęcia z fleszmobu ustawione na schodkach. 
Cała wystawa znajduje się w holu gimnazjum 
w Tychowie. Zapraszamy do jej oglądania do 
końca września, ponieważ na początku 
października zostanie ona przewieziona do 
Zespołu Szkół w Dobrowie, gdzie również 

Projekt Polsko Niemiecki, „Aby czas nie zaćmił pamięci.”

będzie można ją podziwiać. 
Projekt zakończono ewaluacją - każdy miał 
możl iwość powiedzieć,  co mu s ię 
spodobało, a co nie, jakie wnioski wyciągną 
dla siebie z projektu, czego by chciał się 
jeszcze dowiedzieć.
Pożegnanie Gości z Niemiec odbyło się         
w Bukówku. Pani Sekretarz Gminy 
Krystyna Dobrzańska podziękowała 
wszystkim za udział w projekcie i wręczyła 
każdemu z uczestników drobne upominki   
i pamiątki z Tychowa.
Projekt dał wszystkim dużo satysfakcji. 
Miło było patrzeć na młodych ludzi, dla 
których nie było żadnych granic. Okazało 
się,  że wiedza młodzieży polskiej                
i niemieckiej na temat II Wojny Światowej 
jest bardzo obszerna. Podczas wszystkich 
zajęć widać było, że wojna przeraża 
młodych i zdają sobie sprawę z tego, że 
wojna to nie jest gra komputerowa, gdzie 
można mieć 3 życia. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli    
w realizacji projektu: sponsorom panu 
A x l o w i  We c h s l e r ,  p r e l e g e n t o w i                  
dr Maciejowi Maciejowskiemu z IPN, 
pracownikom Gimnazjum w Tychowie, 
którzy przygotowali miejsce do wystawy, 
I reneuszowi  Szydersk iemu,  k tó ry 
przygotował ramę do zdjęć, Wojciechowi 
Szatkowskiemu, który przeprowadził mecz 
w Dobrowie, Katarzynie Jabłońskiej, która 
poprowadziła tańce integracyjne, członkom 
Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii „PERUN” Pawłowi Urbaniakowi   
i Jackowi Szpuntowiczowi za żywą lekcję 
h i s t o r i i  w  o b o z i e  w  M o d r o l e s i e ,  
Aleksandrowi Ostasz dyrektorowi Muzeum 
Oręża Polskiego za bezpłatne udostę-
p n i e n i e  d o  z w i e d z a n i a  b u n k r a                    
w Podborsku, Robertowi Dziemba za 
oprowadzenie grupy po bunkrze, paniom 
nauczycielkom Irynie Kuzyan i Magdalenie 
Periżok - Kowalczyk, za prowadzenie zajęć 
i opiekę nad grupą.
 

Koordynator projektu                                                                                                                                         
Magdalena Broda

Podczas  dożynek  gminnych ,  Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tychowie 
przeprowadził zbiórkę charytatywną na rzecz 
polskiej szkoły w Podborzu na Litwie. Sytuacja 
polskich szkół na Litwie nie jest łatwa, trudno 
jest im się utrzymywać. Muszą one konkurować 
z mocno dotowanymi przez państwo, szkołami 
litewskimi. Bez pomocy Polaków  mogą nie 
przetrwać konkurencji. W polskich szkołach 
uczą się uczniowie z polskich rodzin, uczą ich 
polscy nauczyciele, a językiem nauczania jest 
j ęzyk  polsk i .  Szkoły  te  są  zagrożone 
zamykaniem, dlatego oddziały ZNP z okręgu 
szczecińskiego rokrocznie, już od 1991 r., 
przeprowadzają na ich rzecz zbiórki finansowe    
i rzeczowe. 
Szkoła w Podborzu istnieje od 1910 r. W 1952 r. 
została placówką siedmioletnią, a rok później 
średnią. Dziś jest dziesięcioklasową, do której 
uczęszcza 90 uczniów, edukowanych przez 15 
nauczycieli. Dzięki sponsorom z Polski 
placówka została rozbudowana i uzyskała nowe 
oblicze.
Oddział ZNP w Tychowie podczas dożynkowej 
akcji częstował własnoręcznie wypiekanymi 
goframi w zamian za datki. Udało się zebrać 421 
zł, które zostaną przekazane szkole w Podborzu. 
Za okazane wsparcie wszystkim dziękujemy.

Zarząd Oddziału ZNP w Tychowie

Z pomocą polskiej szkole

5 września 2016 r. odbyło się spotkanie Rady 
Kultury. Dokonano ewaluacji działań 
podejmowanych w I półroczu bieżącego 
roku. Ustalono plan pracy do końca 2016 r. 
W s p ó l n a  o r g a n i z a c j a  n i e k t ó r y c h 
przedsięwzięć została oceniona jako bardzo 
dobry pomysł. 
Podjęto decyzję o tym, że Gminny Ośrodek 
Kultury we współpracy z Gminną Komisją 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych kontynuować będzie 
Interdyscyplinarny Program Edukacji 
Medialnej – Kino Szkoła. Jest on złożony      
z różnorodnych form edukacyjnych, których 
zasadniczym celem jest wzrost świadomości i 
kompetencji medialnych i społecznych wśród 
przedszkolaków i uczniów. Cieszy fakt, że     
w naszej Gminie możemy organizować takie 
cykliczne darmowe projekcje filmów i bajek 
dla dzieci, które są następnie w fachowy 
sposób omawiane z prowadzącymi zajęcia 
prelegentami. Program posiada certyfikat 
Filmoteki Narodowej a jego zawartość 
merytoryczna jest sprawdzona przez 
Centralny Gabinet Edukacji Filmowej. 

L. Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie

Rada Kultury 
przy Gminnym 

Ośrodku Kultury 
w Tychowie
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16 września 2016r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tychowie odbył się piękny 
Koncert. Wykonali go goście z łotewskiego 
miasta Akniste, którzy przebywali w naszym 
powiecie w ramach obchodów Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w Białogardzie. Liderem 
zespołu tanecznego jest Aivars Ielejs, 
zastępca przewodniczącego Rady Miasta 
Akniste. 
Grupie tanecznej, która wykonywała piękne 
łotewskie tańce ludowe towarzyszył zespół 
wokalny młodzieży z liceum oraz soliści. 
Z artystami do Tychowa przybyli: Burmistrz 
Białogardu Krzysztof Bagiński, Zastępca 
Burmis t r za  B ia łoga rdu  Małgorza t a 
Stachowiak oraz Sekretarz Miasta Białogard 
Piotr Janowski. 
Koncert obejrzeli: Burmistrz Tychowa Robert 
F a l a n a ,  c z ł o n k o w i e  R a d y  K u l t u r y 
z przewodniczącym Jerzym Boczkowskim na 
czele, Dyrektor Andrzej Kozłowski oraz 
społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II              

Koncert zespołu Ieleja z Łotwy

w Tychowie, zaproszeni radni. Cieszy fakt, że przybyli też mieszkańcy naszej 
gminy.
Warto poznawać inne kultury, trzeba kultywować tradycję, należy pokazywać 
innym to, co najpiękniejsze w narodowej spuściźnie. Przede wszystkim jednak – 
warto się odwiedzać J

L. Michalak, dyrektor GOK
Zdjęcia: Agnieszka Fornalczyk

16 września 2016 r. w galerii GOK miało miejsce 
wyjątkowe spotkanie. Licznie przybyli zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy naszej Gminy mogli wysłuchać prelekcji 
na temat historii Tychowa przed 1945 r. Jej autorem był 
Gerhard Rühlow, dawny mieszkaniec Tychowa, autor wielu 
publikacji na temat historii naszego miasteczka.                      
Pan Rühlow jest honorowym obywatelem Tychowa.                   
16 września przyjechał do nas z Niemiec po raz 98! 
Opowiadanie Pana Rühlowa było ubarwione prezentacją 
zdjęć pochodzących z jego prywatnych zbiorów. Spotkaniu 
towarzyszył pokaz zdjęć Pana Mariana Martyniuka, 
którego pasją jest dokumentowanie najważniejszych 
wydarzeń w Tychowie w czasach powojennych. Pan 
Marian dokonuje porównań: zestawia zdjęcia budynków 
wykonane  p rzez  Pana  Rüh lowa  ze  zd jęc i ami 
współczesnymi wykonanymi osobiście. Tak powstają 
piękne historie budowli naszego miasta. 
Spotkaniu towarzyszyło wiele emocji, wspomnień, 
czasami wzruszeń. Wypełniona sala galerii świadczy o tym, 
że Tychowianie interesują się swoim miasteczkiem, a co 
najważniejsze są z nim emocjonalnie bardzo związani. 
Zdjęcia G. Rühlowa i M. Martyniuka można oglądać              
w galerii GOK codziennie od poniedziałku do piątku,                 
w godzinach: 8.00 – 15.00,  do 21 października. 
Zapraszamy!         L. Michalak, dyrektor GOK

Zdjęcia: Agnieszka Skałecka

Wędrówka w przeszłość w galerii GOK

Klub Podróżnika działający przy naszym Ośrodku 
Kultury przebywał w dniach 10 i 11 września na 
Kaszubach. Zwiedziliśmy: skansen kultury kaszubskiej 
w e  W d z y d z a c h ,  S z y m b a r k  o r a z  G d a ń s k . 
Ukoronowaniem wypadu było wyjście do Teatru 
Muzycznego w Gdyni na przedstawienie: Notre Dame de 
Paris. Pomimo zmęczenia, wszyscy wróciliśmy bardzo 
zadowoleni i zrelaksowani.
                      Lucyna Michalak

„Księgowy”
12.11.2016 – godz. 18.00
13.11.2016 – godz. 18.00
14.11.2016 – godz. 19.00
18.11.2016 – godz. 18.00
19.11.2016 – godz. 18.00

„Pitbull”
25.11.2016 – godz. 18.00
26.11.2016 – godz. 18.00
27.11.2016 – godz. 18.00
28.11.2016 – godz. 19.00

Kino GOK w Tychowie 
zaprasza:

„Bociany” 
22.10.2016 – godz. 16.00 
23.10.2016 – godz. 16.00 
29.10.2016 – godz. 16.00 
30.10.2016 – godz. 16.00 

„Wołyń”
28.10.2016 – godz. 18.00 

Wszelkie informacje na stronie 
www.gok.tychowo.pl
w zakładce 
KINO->REPERTUAR
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Z życia świetlic
Piżamowe party
W nocy z 21.07 na 22.07 dzieci ze świetlicy w Kowalkach 
uczestniczyły w Piżamowych partach.  Wakacje z duchami              
i piżamowe party były wspaniałą zabawą. Świetlica została 
przystrojona w duchy i zrobione przez dzieci podświetlane 
straszne głowy. Po zjedzeniu kolacji oraz ciastek, dzieci udały 
się na spoczynek, lecz zamiast spać zaczęła się walka na 
poduszki, były zagadki, kalambury. O godz. 12 w nocy 
poszliśmy na plac zabaw z latarkami, dzieci udawały duchy. 
Zmęczone wróciły na świetlice, gdzie o zaśnięciu nie było 
mowy. Po całej zabawie zmęczone nareszcie zasnęły. Ale                     
o godzinie 6:00 opiekunka świetlicy zrobiła nieszczęsną 
pobudkę i dzieci niestety musiały opuścić świetlice. Mimo 
wszystko we wspaniałych nastrojach wróciły do domu.
Serdeczne podziękowania dla pani Barbary Jaworskiej za pomoc 
w dopilnowaniu naszych podopiecznych.                                                                                                                                        

Opiekunka świetlicy Beata Górecka

Pożegnania wakacji w Osówku
Tak wspólnie żegnaliśmy wakacje na Świetlicy w Osówku :)
Sołectwo Tychówko i Sołectwo Wicewo - Osówko. Były 
kiełbaski, słodki poczęstunek i wiele ciekawych konkurencji: 
szukanie kwiatów, misiek parzy, zjadanie marchewki bez użycia 
rąk, kalambury, zabawy z krzesłami, tor przeszkód oraz zabawa 
przy muzyce.
Wszyscy świetnie się bawili. Serdecznie dziękuje osobom, które 
przyczyniły się do organizacji zabawy. Dzieciom życzymy 
samych dobrych ocen w szkole. 

Jagoda Jasianowska, opiekun świetlicy

Zajęcia plastyczne w świetlicy w Tychowie

 
 

Z życia SP Tychowo

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza                
w Tychowie, jak co roku, 1 września rozpoczęli nowy rok 
szkolny 2016/2017. Kiedy wybiła godzina 8:30, zabrzmiał 
pierwszy dzwonek. Na placu szkolnym zgromadzili się 
uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami, nauczyciele               
i zaproszeni goście.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły przez poczet 
sztandarowy i odśpiewaniu hymnu państwowego, Pani 
Dyrektor – Katarzyna Kalbarczyk powitała serdecznie 
wszystkich i przedstawiła przybyłych gości, którzy 
zaszczycili nas swą obecnością: Przewodniczącego Rady 
Miejskiej – Pana Pawła Kowalskiego, zastępcę Burmistrza 
Tychowa – Pana Jacka Rudzińskiego, przedstawicieli 
Rady Rodziców: Panią Małgorzatę Gaweł, Panią Karolinę 
Szyderską, Panią Alicję Łukjaniec. Następnie głos zabrali: 
Pan Jacek Rudziński i Pan Paweł Kowalski, którzy, po 
powitaniu wszystkich, życzyli uczniom, ich rodzicom           
i nauczycielom dużo sukcesów, cierpliwości i wytrwałości 
w dążeniu do postawionych sobie celów.
Pani Dyrektor szczególnie ciepło powitała w progach 
naszej szkoły najmłodszych uczniów – klas zerowych               
i klasy pierwszej, zapoznała wszystkich z wychowawcami 
klas i przedstawiła nowych nauczycieli oraz nauczycieli, 

którzy uzyskali stopień awansu zawodowego na 
nauczyciela kontraktowego i nauczyciela dyplomo-
wanego. 
W swoim wystąpieniu podziękowała za owocną 
współpracę Pani Lucynie Gołdyn, która pełniła funkcję 
wicedyrek tora  szkoły  i  p rzeds tawi ła  nowego 
wicedyrektora na ten rok szkolny- Panią Beatę Ostrysz.
1 września to również tragiczna data w historii naszego 
kraju. Pani Dyrektor przypomniała o wydarzeniach, które 
rozegrały się na ziemiach polskich we wrześniu 1939 roku 
oraz podkreśliła potrzebę poznawania i pielęgnowania 
historii własnego narodu.
„Rok szkolny 2016/2017 uważam za rozpoczęty" - 
zakończyła swoje wystąpienie Pani Dyrektor. Po apelu 
wszyscy udali się do klas, by spotkać się z wychowa-
wcami, którzy przypomnieli m.in. podstawowe zasady 
bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły.

W tym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom 
odkrywania nowych pasji i pielęgnowania tych już 
odkrytych, a pedagogom spokoju i zapału do pracy!

Beata Ostrysz

Pierwszy dzwonek w SP Tychowo

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie, podobnie jak 
w latach poprzednich, uczestniczyli w akcji 
"Sprzątanie  Świata" .  Akcja  zos ta ła 
przeprowadzona 16 września 2016 r. na                  
5 godzinach lekcyjnych. 
W akcji „Sprzątanie Świata" uczestniczyli 
wszyscy uczniowie kl. IV – VI wraz 
z nauczycielką przyrody p. Kingą Kowalską. 
Uczniowie zaopatrzeni w odpowiednie 
środki (worki i rękawice) wyruszyli na 
wyznaczone wcześniej tereny. Celem akcji 
było wysprzątanie wszystkich śmieci                     
w okolicy tj.: folie, papiery, puszki, plastiki, 
butelki itp. 
„Sprzątanie Świata" to międzynarodowa 
akcja mająca na celu zachęcanie do działań 
na rzecz ochrony środowiska oraz sprzątania 
i segregacji odpadów. To ważne działanie, 
które corocznie podejmowane jest przez 
szkołę i jest jednym z ważniejszych punktów 
edukacji ekologicznej uczniów.

Tekst i zdjęcie: Kinga Kowalska

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 
Z życia ZS Dobrowo

Wakacje już się skończyły, a uświadomił nam to 
pierwszy dzwonek, który usłyszeliśmy dziś      
w szkole. Punktualnie o godz. 8.30, pierwszego 
września, zabrzmiał pierwszy dzwonek, który 
zainaugurował rozpoczęcie nowego roku 
2016/2017. Uczniowie, nauczyciele, rodzice 
uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił 
ksiądz proboszcz Parafii pw. Jana Kantego               
w Dobrowie, Rafał Stasiejko.
Na początku uroczystości oddano honory 
symbolom narodowym – poczet flagowy wniósł 
flagę narodową i wszyscy odśpiewaliśmy   
hymn państwowy. Wszystkich zebranych gości, 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców uroczyście 
p r z y w i t a ł a  D y r e k t o r  Z e s p o ł u  S z k ó ł                    
w Dobrowie, Pani Jolanta Pawlik. Na 
inaugurację nowego roku przygotowała słowa 
Jana Sztaudyngera: ,,Któż by wiedział, że czas 
leci, gdyby nie lustro i gdyby nie dzieci”.         
W sposób szczególny zwróciła się do 
najmłodszych, którzy dopiero nabędą prawa 
uczniowskie i po raz pierwszy zasiądą              
w ławkach naszej szkoły. Pani Pawlik                
w obecności zebranych zobowiązała się, iż 
wszyscy pracownicy naszej placówki dołożą 
starań, aby uczniowie czuli się tu dobrze, by 
szkoła była dla nich drugim domem. Pani 
dyrektor prosiła rodziców o zaangażowanie       
i pracę na rzecz szkoły, bo ,,Każde dziecko 
powinno czuć, że szkoła pomaga mu być 
lepszym człowiekiem. Bohaterem”. Tego 
bohaterstwa życzyła wszystkim uczniom naszej 

Początek roku szkolnego 2016/17  

placówki.
Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywali najmłodsi; dzieci        
z grupy 3 i 4 latków oraz 5 latki, które z obawą i niepewnością,            
a niektóre z ciekawością obserwowały całe wydarzenie. 
Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby dobrze czuli w naszej 
szkole. Pan Burmistrz, Robert Falana, który był zaproszony na 
uroczystość   rozpoczęcia roku szkolnego, przekazał zgromadzonym 
wiele ciepłych słów. Ze szczególną atencją Pan Falana zwrócił się do 
najmłodszych, wyraził nadzieje, że szybko zaaklimatyzują się          
w nowym miejscu, a starszych pocieszył: ,,Nie martwicie się 
powrotem do szkoły,   pamiętajcie, że rok szkolny 2016/17 to też 
ferie i dni wolne”. Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
wszyscy udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Halina Dziedzic
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Z życia ZSP Tychowo

Szkolny Związek Sportowy corocznie ocenia poziom 
organ izac j i  imprez  spor towych  w województwie 
zachodniopomorskim.  W roku szkolnym 2015/2016 ponownie 
na jwyżej  zos ta ła  oceniona  organizac ja  zawodów                      
w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się 21 
października 2015 roku w Tychowie. Specjalne gratulacje na 
piśmie przekazano dla gospodarza zawodów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie 
oraz kierownika zawodów Józefa Grabarczyka. Trzeba dodać, 
że tak pozytywne oceny i dużo pochlebnych opinii o Tychowie 
nie było by możliwe bez zaangażowania uczniów, nauczycieli   
i pracowników szkoły, a także bardzo licznego grona 
współorganizatorów i sponsorów. Bardzo istotna jest 
przychylność Władz Powiatu Białogardzkiego, które, jak 
zawsze, poza wsparciem organizacyjnym, znajdują w swoim 
budżecie środki na wsparcie finansowe. Tradycją zawodów     
w Tychowie jest przygotowanie około 1800 nagród o różnej 
wartości dla wszystkich uczestników zawodów. Lista 
sponsorów obejmuje kilkadziesiąt firm, instytucji i osób 
prywatnych. 
W uznaniu zasług w organizacji dotychczasowych edycji 
Mis t rzos tw Województwa Zachodniopomorskiego                  
w sztafetowych biegach przełajowych Szkolny Związek 
Sportowy w Szczecinie po raz dziewiąty rolę gospodarza tej 
imprezy powierzył Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych       
w Tychowie (od 2005 roku tylko trzykrotnie ta impreza 
odbywała się w innych miejscowościach). Zawody 
zaplanowano na dzień 20 października 2016 roku o godzinie 
10.45 na terenie parku przy ulicy Parkowej. 
Mamy nadzieję, że w roku bieżącym Tychowo ponownie 
zapisze się w świadomości Gości ze wszystkich powiatów 
naszego województwa jako miejsce gdzie warto przyjeżdżać     
i skąd się wywozi same pozytywne wrażenia. Liczymy również 
na wsparcie sponsorów. Wszystkich zainteresowanych 
przekazaniem środków finansowych lub nagród rzeczowych 
dla uczestników zawodów prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 943115506 lub na adres e-mail zs-t@wp.pl.

Józef Grabarczyk

Po dobrze przepracowanym okresie 
wakacyjnym, tychowscy lekkoatleci 
przystąpili do serii startów w mitingach     
i zawodach mistrzowskich. 
W M i s t r z o s t w a c h  Wo j e w ó d z t w a 
młodzików, które odbyły się 27 sierpnia w 
Goleniowie, Małgorzata Czarnata z ULKS 
Ty c h o w o  o d n i o s ł a  z d e c y d o w a n e 
zwycięstwo w rzucie oszczepem. W tym 
samym dniu odbył się miting, w którym 
udanie zaprezentowali się tychowscy 
biegacze w biegu na 1000 m. Przemysław 
M a j c h e r  b y ł  p i ą t y  z  w y n i k i e m                   
2 min.46,53s, a Paweł Todorowski 
ustanowił rekord życiowy z wynikiem       
2 min.47,37s. Z nowym rekordem 
życiowym w biegu na 100m (13,59 s)        
z Goleniowa wyjechała również Dagmara 
Piasecka, która dobrze zaprezentowała się 
także w skoku w dal, skacząc na odległość 
5,09m. 
3 września Białogard gościł lekkoatletów 
z kilku województw. W zawodach 
rewelacyjnie spisała się Małgorzata 
Czarnata, która najpierw o blisko pół 
met ra  poprawi ła  rekord  życ iowy              
w pchnięciu kulą, uzyskując w najlepszej 
próbie 11,08m. Jeszcze lepiej Małgosia 
zaprezentowała się w swojej koronnej 
konkurencji rzutu oszczepem. Osiągnięty 
wynik 47,56m to nie tylko zdecydowanie 
najlepszy wynik w Polsce w bieżącym 
roku w kategorii wiekowej młodzika, ale 
również drugi wynik w całej polskiej 
historii rzutu oszczepem młodziczek. 
Swoim rzutem Małgorzata Czarnata 
wypełniła normę na I klasę sportową, 
będąc pierwszą zawodniczką w historii 
ULKS Tychowo, która zdobyła najwyższą 
klasę sportową, przewidzianą w sporcie 
młodzieżowym. Wynik ten jest również 
lepszy od minimum na Olimpijski 

Najlepsi biegacze 
ponownie w Tychowie

Kolejne sukcesy lekkoatletów

Festiwal Młodzieży Europy, będący Mistrzostwami Europy młodzieży 
poniżej lat siedemnastu. Najbliższe takie zawody odbędą się na Węgrzech  
w lipcu 2017 r.
10 i 11 września w całym kraju odbywały się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa młodzików w lekkiej atletyce, będące jednocześnie 
eliminacjami do Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 24-25 
września w Słubicach. Województwo zachodniopomorskie wspólnie           
z województwem wielkopolskim rywalizowało w Poznaniu o medale           
i prawo startu na Mistrzostwach Polski. Zawody były po raz kolejny 
popisem Małgorzaty Czarnaty, która najpierw zdobyła brązowy medal       
w pchnięciu kulą z rezultatem 11,83m, a następnie regularnie rzucając ponad 
40m, z dużą przewagą, wywalczyła złoty medal w rzucie oszczepem.
Kolejny start tychowskich lekkoatletek miał miejsce w Słupsku na 
Memoriale Ryszarda Siemiewicza. Główną konkurencją zawodów był rzut 
oszczepem. Zwyciężczynią kategorii młodziczek została Małgorzata 
Czarnata, która również okazała się lepsza od wszystkich zawodniczek       
w starszej kategorii juniora młodszego, zdobywając pamiątkowy puchar      
i nagrody rzeczowe. Bardzo udany start w zawodach zanotowała również 
Dagmara Piasecka, która skacząc w dal pod dość silny wiatr, uzyskała wynik 
5,26m, co jest jej drugim wynikiem w dotychczasowych startach.
 

Józef Grabarczyk

Małgorzata Czarnata za zwycięstwo w Słupsku odbiera puchar z rąk 
Mistrzyni Europy juniorek Klaudii Maruszewskiej.

 ,,Spotkajmy się przy 
gawędzie'' 

Biblioteka Publiczna im. 
Lucjana Szenwalda zaprasza 

na spotkanie z góralem 
Panem Józefem Pitoniem, 

które odbędzie się dnia 
4.10.2016 r. o godz. 17:00 

w siedzibie Biblioteki 
Publicznej w Tychowie. 

Serdecznie zapraszamy ! ! ! 

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 
roku. Zostało zapoczątkowane wspólna lekturą ,,Pana Tadeusza’’ 
Adama Mickiewicza. Przez kolejne lata odbyło się czytanie dzieł 
Fredry, ,,Trylogii’’ Henryka Sienkiewicza oraz ,,Lalki’’ Bolesława 
Prusa. Tegoroczna powieść została wybrana podczas internetowego 
głosowania. Warto podkreślić, że rok 2016 został ogłoszony rokiem 
Sienkiewicza, bowiem w tym roku przypada 100-tna rocznica śmierci 
naszego noblisty oraz 170 rocznica jego urodzin.
W gminnej Bibliotece Publicznej w tym roku również zostało 
zorganizowane spotkanie podczas którego przeczytano fragment ,,Quo 
vadis’’. Dzieło Sienkiewicza zostało przeczytane przez Pana 
Burmistrza Roberta Falanę, Pana Zastępcę Burmistrza Jacka 
Rudzińskiego, Panią Dyrektor GOK Lucynę Michalak, Panią Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza Katarzynę Kalbarczyk, Pana 
Dyrektora Gimnazjum Andrzeja Kozłowskiego, pracownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Piotra Wiktorskiego oraz 
przez mieszkankę gminy, studentkę budownictwa na Politechnice 
Poznańskiej Panią Katarzynę Wiśniewską, uczennicę ZSP Tychowo, 
czytelniczkę Panią Lucynę Król, czytelniczkę i przyjaciółkę Biblioteki 
Panią Władysławę Ziętarę. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
w Narodowe Czytanie.

Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Wyniki konkursu ,,Najaktywniejszy Czytelnik''  
(osoba, która przeczytała najwięcej książek podczas wakacji).
I miejsce: Magdalena Dembowska  
II miejsce: Gabriela Gigoń
III miejsce: Natalia Burdelak
Wyróżnienie otrzymali również: Natasza Wojtków i Jakub Babiński
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!
                                                                              Agnieszka Tomczyk

 

Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie 
,,Quo vadis’’ Henryka Sienkiewicza 

w Bibliotece Publicznej

Biblioteka Publiczna w Tychowie
im. Lucjana Szenwalda
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Z życia sołectw WICEWO
Drodzy Mieszkańcy sołectwa Wicewo!

Za nami pracowity czas. Wzięliśmy udział w dożynkach 
gminnych w Dobrowie oraz powiatowych w Karlinie. Podczas 
tegorocznych dożynek braliśmy udział w konkursach na 
najładniejszy wieniec oraz stoisko, a także zmagaliśmy się           
w potyczkach.  Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu 
zdobywaliśmy miejsca na podium! Zdobyliśmy:
• podczas dożynek gminnych: II m-ce za wieniec oraz II m-ce za 
stoisko, zaś w potyczkach sołeckich m-ce V (startowało łącznie 12 
drużyn sołeckich),
• podczas dożynek powiatowych: II m-ce za wieniec, II m-ce za 
stoisko oraz II m-ce za najładniejsza kukiełkę warzywno-
owocową, zaś w potyczkach gmin m-ce IV (w drużynie byli 
również przedstawiciele sołectwa Kowalki i Trzebiszyn).
Nasze sołeckie stoisko podczas dożynek powiatowych cieszyło 
się dużym zainteresowaniem, do zaoferowania mieliśmy m.in. 
domowe wypieki, gofry z rozmaitymi dodatkami, a także placki 
ziemniaczane. 
Dzięki naszej wspólnej pracy osiągnęliśmy wielki sukces. Mamy 
nadzieje, że dalsza współpraca będzie układała się równie 
pomyślnie. Zachęcamy również wszystkich mieszkańców do 
angażowania się w działania na rzecz naszych wsi realizowane    
w przyszłości.    

Sołtys Anna Sokołowska
oraz Anna Benke, Renata Bosak-Szewczyk

27 sierpnia br. w naszym Sołectwie odbyły się dożynki. Impreza 
przyciągnęła wielu mieszkańców naszego Sołectwa i zaczęła się   
o godzinie 18.00. Zabawa przy muzyce trwała do późnych godzin 
nocnych. W trakcie imprezy można było piec kiełbaski przy 
ognisku i skosztować wielu potraw z grilla. Dziękujemy 
mieszkańcom za liczne przybycie i dobrą zabawę.   

Sołtys I. Brysik i Rada Sołecka

Z życia sołectw CZARNKOWO

26 sierpnia 2016 r. przy wiacie zorganizowane zostało ognisko     
z poczęstunkiem z okazji zakończenia wakacji. Na ognisko 
przybyły dzieci wraz z rodzicami. Dzieci chętnie brały udział      
w zawodach i aktywnie spędzały popołudnie. Wszyscy uczestnicy 
miło spędzili czas. 

Sołtys i Rada Sołecka 

Stowarzyszenie Amicus pozyskało środki na 
organizację turnusu rehabilitacyjnego          
w okresie: 02-16 sierpnia br. w P.T.U. Iwona 
Rutkowska O.R.W. „Beskid” w Sarbinowie 
Morskim przy ul .  Nadmorskiej  95.              
W turnusie uczestniczyły 23 osoby (osoby 
niepełnosprawne wraz z opiekunami). Każdy 
uczes tn ik  tu rnusu  skorzys t a ł  z  20 
specjalistycznych zabiegów rehabilita-
cyjnych oraz z działań, których efektem jest 
poprawa: sprawności fizycznej i kondycji 
psychicznej, umiejętności społecznych          
i funkcjonowania społecznego, poprawa 
samopoczucia, wzmocnienie odporności, 
pobudzenie i rozwijanie zainteresowań, 
nabywanie umiejętności nawiązywania 
kontaktów. 
Na organizacje turnusu Stowarzyszenie 
pozyskało środki od: Telewizji Polskiej S.A., 
Banku PEKAO S.A. Fundacja Bankowa im. 

TURNUS REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W SARBINOWIE

dr Mariana Kantora, Fundacji ENERGA, za co bardzo dziękują 
uczestnicy turnusu wraz Zarządem Stowarzyszenia Amicus w Tychowie. 

Zofia Jarzębska – prezes Stowarzyszeni Amicus w Tychowie

W dniach 27-28.08.2016 r. w Tarnowie 
P o d g ó r n y m  o d b y ł y  s i ę  X I X 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS. W składzie 
r e p r e z e n t a c j i  w o j .  z a c h o d n i o -
pomorskiego wystąpił zawodnik LZS 
Gryf  Dobrowo Zbigniew Cabaj .            
W swoje j  koronne j  konkurenc j i 
wyciskania odważnika 17,5 kg jedną ręką 
zdobył srebrny medal. Organizatorzy      
w ostatniej chwili zmienili regulamin 
rozgrywania tej konkurencji. Zamiast 
wyciskania stojąc było wyciskanie 
siedząc na taborecie. Warto zaznaczyć, że 
pozostali zawodnicy byli przynajmniej   
o jedno pokolenie młodsi. To już 47 
medal przez niego zdobyty.

Trener 

Srebro w Tarnowie PodgórnymSrebro w Tarnowie PodgórnymSrebro w Tarnowie Podgórnym

W sobotę, 24 września w hali Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tychowie odbyła się II Gminna Familiada 
Sportowa o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Tychowie.
Organizatorzy przedsięwzięcia: Paweł Kowalski 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Uczniowski Klub 
Sportowy „Dąbek” oraz GOSiGK w Tychowie, we 
współpracy z Wojciechem Szatkowskim, zapewnili 
rodzinom świetną zabawę. 
Aby wziąć udział w familiadzie wystarczyło przyjść 
wraz z dzieckiem w stroju sportowym. Do zabawy 
zgłosiło się 19 rodzin. Uczestnicy rywalizowali ze sobą 
wykonując różnorodne zadania sprawnościowe                  
w sześciu konkurencjach. Drużynom kibicowali 
zebrani na trybunach bliscy i znajomi, a na ich twarzach 
gościł nieustannie szeroki uśmiech. Familiadę 
przepełniała prawdziwie rodzinna atmosfera. 
Zawodnikom kibicowali również Burmistrz Robert 
Falana, Radna Anna Chmielewska oraz Dyrektor GOK 
w Tychowie Lucyna Michalak.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski 
wręczył zwycięzcom puchary. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. 

II Gminna Familiada Rodzinna o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Konrad i Bartosz Czupa,
II miejsce – Małgorzata i Zuzanna Radziuk,
III miejsce – Irena i Marek Gałan. R. Bosak-Szewczyk
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Tychowskie Wieści redaguje Urząd Miejski w Tychowie
Tel. do redakcji: 94 31 60 275   email: wiesci@tychowo.pl

Zarząd Komitetu na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła 
Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie od  12-08-2016 r.  do 19-
09-2016 r.  na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                     
1. 8 wpłat indywidualnych (po 1 z Białogardu, Gdańska i Katowic)       
                                     -     1.005,00 zł                                                                                            
3. Kwesta  4-09-2016 r.                                         -     2.130,00 zł                                    
Razem  wpływy     -           3.135,00 zł

Stan konta na 19-09-2016 r.             -         51.175,68 zł                   

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

Razem zebrano od 2008 r.     -       691.576,68 zł 

KRS 0000323321

KOMUNIKAT  NR  9  
z  19-09-2016 r.

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

"Serdeczne podziękowania 
dla Pani Anny Chmielewskiej 

za wsparcie finansowe na zakup 
upominków dla dzieci podczas 

obchodów Dnia Chłopa 
w Trzebiszynie"

Sołtys Mateusz Więcek

PODZIĘKOWANIA – Dożynki Gminne w Dobrowie oraz Powiatowe w Karlinie

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Wicewa, Osówka i Trzebca za przekazane ciasta na stoisko 

dożynkowe. Dziękujemy mieszkańcom, którzy pełni zapału pracowali przy zdobieniu stoiska 

i strojeniu wieńca, a także tym, którzy ofiarowali warzywa i owoce.

Dziękujemy także: A. Benke, B. Blinkiewicz, K. Biegańskiemu, P. Drozdowskiemu, 

K. Gryga i K. Sokołowskiej za reprezentowanie naszego sołectwa w potyczkach 

podczas dożynek gminnych.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni B. Brzozowskiemu za ofiarowanie pawich piór 

oraz K. Andrzejewskiemu za materiał do ozdobienia naszego pawia. 

Dziękujemy również K. Małachowskiemu i F. Sokołowskiemu za wykonanie stóp dla gąsienicy 

„Magdaleny” J

Serdecznie dziękujemy za przekazane kwiaty na dożynki gminne i powiatowe, które pięknie zdobiły 

nasze stoisko i wieniec: W .Wygaś, S. Andrzejewskiej, U. Palinowskiej, H. Czarnata, E. Foremniak, 

A. Jasianowskiej, H. Janus, Z. Lis,  J. Wrońskiej- Jakubiec; 

dziękujemy również B. Biegańskiemu za przygotowanie jarzębiny na dożynki.

Kierujemy również podziękowania do A. i Ł. Janus za udostepnienie miejsca na nasze dożynkowe 

przygotowania oraz do S. i K. Janus za transport na dożynki gminne oraz powiatowe.

Serdeczne podziękowania dla B. Blinkiewicz oraz dla Sołtysa Trzebiszyna M. Więcka za okazane 

wsparcie i pomoc w przygotowaniach do dożynek gminnych oraz powiatowych, a także za godne 

reprezentowanie naszej gminy i udział w partnerskim turnieju gmin w Karlinie. Za udział w turnieju 

gmin dziękujemy także: Ł. Budyńczuk, T. Góreckiemu, D. Wyżykowskiemu, M. Krzyckiemu, 

I. Haśkiewicz oraz S. Janus

Jesteśmy wdzięczni S. i A. i Stańczakom za okazywaną pomoc i wspieranie naszych działań.

Wielkie podziękowania kierujemy również do K. Włodarskiej, za wykonanie kukiełki 

z warzyw i owoców na konkurs dożynkowy w Karlinie - zajęliśmy za nią 2 miejsce.

Dziękujemy serdecznie za obsługę naszego dożynkowego stoiska: M. Stańczak, 

K. Sokołowskiej   D. Matwijczak, J. Jasianowskiej, K. Janusowi – dzięki Wam nasze stoisko cieszyło 

się dużym zainteresowaniem. 

 Ogromnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania 

i liczymy na Was w przyszłości J

Sołtys Anna Sokołowska

oraz: Anna Benke, Renata Bosak-Szewczyk

Podziękowanie

Radni Gminy Tychowo Marian Borowczak i Zdzisław Polek oraz Zespół 
Dobrowianki serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu Gminnych Dożynek, 

które w tym roku odbyły się w Dobrowie. 
Szczególnie dziękujemy: sponsorom, Radzie Sołeckiej, mieszkańcom 

Dobrowa za pomoc w zorganizowaniu wieńca. 
Dziękujemy również wszystkim, którzy pomagali 

w dekorowaniu wsi na dożynki oraz tym, 
którzy pomagali 

w strojeniu wieńca na Dożynki Powiatowe w Karlinie. 

Podziękowanie
Składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowania 

do Dożynek Gminnych. 
Dziękuję rodzinie Czerwiaków za wieniec dożynkowy, 

uszycie nowego pokrycia namiotu, koszulek i przede wszystkim 
za wielki entuzjazm, który udzielił się wszystkim uczestnikom. 

Dziękuję Annie i Piotrowi Chmieleckim, Ewie Podstawce, Irenie Gożdzik, rodzinie 
Smolarczyków, Alicji Tereszczyn za przygotowanie ciast do degustacji. 

Dziękuję także wszystkim za chęć uczestniczenia w potyczkach sołeckich. Do zobaczenia 
za rok. 

Sołtys Danuta Figiel

Serdeczne podziękowania dla 
Panów: Ireneusz Brysik, Mariusz 

Broda, Janusz Broda, Paweł 
Przybysz, Adam Maliszewski, 
Państwa Urszuli i Sławomira 

Gryga oraz dla wszystkich 
mieszkańców Sołectwa Kowalki, 

którzy swoją ciężką pracą 
przyczynili się do naszych 

sukcesów zarówno 
na Dożynkach Gminnych 

jak i Powiatowych.
Sołtys Sołectwa Kowalki

Iwona Haśkiewicz
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Mamy siebie

Mamy siebie-i nikt na tym dziwnym świecie o tym nie wie

- że ty kochasz mnie

- a ja ciebie.

Tylko my o tym wiemy, bo tak chcemy

- być tylko dla siebie i dla swoich serc stworzeni.

Mamy siebie i to wystarczy.

Żyjemy tak w próżni zawieszeni - jak w bajce.

  To wystarczy, bo mamy wszystko czego chcemy

- naszą miłość.

A jeśli to się kiedyś skończy - tego nie wiemy -

- może niedługo albo zostanie na wieki...

To i tak warto zapamiętać-choć jedną chwilę -

- w, której było się naprawdę szczęśliwym

- tak po prostu,

- bo nikt więcej o tym nie wie-tylko my.

Alicja Rogozińska

Sołtys Kikowa Grażyna Gurgacz składa serdeczne podziękowania 

dla Pań z Kikowa: 

Halinie Zimińskiej, Zofii Grad, Joannie Turaj 

i Wiolecie Wiśnios 

za pyszne ciasta i angażowanie się 

w przygotowanie ogniska  

dla dzieci i mieszkańców sołectwa. 

            
Dziękuję za pomoc.
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