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Szanowni Państwo,
14 stycznia 2018 r. po raz
kolejny zagra największa
Orkiestra Świata. Gmina Tychowo
wspólnie z placówkami kulturalnooświatowymi gminy utworzyła na
swoim terenie lokalny Sztab 26
Finału WOŚP. Sztab podjął
współpracę z Fundacją, uzyskał
zgodę na działanie w formach
przewidzianych w zezwoleniu
MAiC.
Mamy już 65 Wolontariuszy, dzięki
którym włączymy się do
ogólnonarodowej akcji zbierania
środków pieniężnych pod hasłem:
Dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków”.
Organizując Finał chcielibyśmy
zachęcić jak największą grupę
mieszkańców naszej gminy do
wzięcia udziału w tym szlachetnym
przedsięwzięciu. W ramach
gminnego Finału Wielkiej Orkiestry

egzemplarz bezpłatny

Świątecznej Pomocy w niedzielę 14
stycznia 2018 przeprowadzona
zostanie kwesta do puszek i licytacja
przedmiotów.
Szanowni Państwo. Zwracamy się
do Was z prośbą o wsparcie idei
przyświecającej 26 Finałowi WOŚP
i przyłączenie się do grona
Darczyńców. Dzięki Państwa
oﬁarności możliwe będzie
przeprowadzenie licytacji cennych
przedmiotów i loterii fantowej
w dniu ﬁnału w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie. Zebrane środki ﬁnansowe
przekazane zostaną w całości na konto
F u n d a c j i Wi e l k i e j O r k i e s t r y
Świątecznej Pomocy. Liczymy na
Państwa hojność i wrażliwość.
Będziemy wdzięczni za każdy dar
przekazany na rzecz WOŚP, który
przyczyni się do zakupu sprzętu
medycznego ratującego życie
najmłodszych oraz seniorów.
- Pamiętajcie też, że od wielu lat
prowadzimy nasze ogólnonarodowe
programy medyczne, a program
Ratujemy i Uczymy Ratować, który
prowadzimy niemal we wszystkich
szkołach podstawowych w Polsce,
odnosi ogromne sukcesy. To wynik

miesięcznik gminy Tychowo 11 (134)

naszej ogromnej aktywności
i konsekwencji, a wszystko to ma
początek w ﬁnałowych chwilach,
k t ó re t w o r z y c i e Wy, D ro d z y
Przyjaciele, razem z nami. Można
śmiało powiedzieć, że gramy bez
zmian, na zasadach znanych
wszystkim. Ale jak zwykle mamy też
nadzieję, że będzie jeszcze piękniej,
jeszcze bardziej gorąco,, przyjaźnie,
a na końcu z jeszcze piękniejszym
efektem zagramy podczas Finału. mówi Jerzy Owsiak, prezes zarządu
F u n d a c j i Wi e l k a O r k i e s t r a
Świątecznej Pomocy.
Jeżeli zechcecie Państwo
wspomóc Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy darami
w postaci przedmiotów lub innych
dóbr prosimy o informację lub ich
dostarczenie do gminnego Sztabu
WOŚP znajdującego się
w Urzędzie Miejskim w Tychowie
ul. Bobolicka 17 pok. 21 lub
kontakt telefoniczny 94 316 02 75,
734 89 622 lub mailowo:
m.broda@tychowo.pl
Burmistrz Tychowa
Robert Falana
Magdalena Broda
Nr sztabu: 002698

28 listopada 2017 r.

Burmistrz Tychowa ogłasza

KONKURS
którego celem jest wyłonienie nazwy dla

SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO W TYCHOWIE
Konkurs trwa od 1 grudnia 2017 r. do 11 stycznia 2018 r.
i przebiega dwuetapowo:
1. Wysyłanie propozycji nazwy do 18 grudnia br.
2. Głosowanie on-line na stronie www.tychowo.pl
w dniach 3 - 11 stycznia 2018 r.
Wyłoniona w głosowaniu internetowym nazwa zamieszczona zostanie
na każdym rowerze dostępnym w wypożyczalniach na terenie Tychowa
Zwycięzca zostanie ogłoszony i nagrodzony

14 stycznia 2018 roku
podczas 26 nału WOŚP

KONKURS

w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tychowie
Autor zwycięskiej nazwy otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową !
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Gminy Tychowo www.tychowo.pl

Zapraszamy
Burmistrz Tychowa ogłasza konkurs na

NAJPIĘKNIEJSZE
ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE

na

POLSKO - NIEMIECKI

NA TERENIE GMINY TYCHOWO W ROKU 2017/2018

KIERMASZ

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie
dekoracji świątecznej obejścia przydomowego,
witryny sklepowej lub placówki oświatowej i kulturalnej
oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej

BOŻONARODZENIOWY
15 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia wraz z fotograﬁami należy składać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Tychowie do dnia 28 grudnia 2017 r.
w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Konkurs - Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”

godz. 16.00

Miejsce:
przed budynkiem GOK
w Tychowie
W programie:
16.00 - 19.00 stoiska szkół, przedszkola, stowarzyszeń, rękodzielników, gminy Neverin,
17.00 - 18.00 koncert: SP Tychowo, GOK, NOREW z Kowalek
18.00 - 19.00 animacje szczudlarzy - aktorów „Teatru Na Walizkach” z Wrocławia
Organizatorzy:
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Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas 26 Finału WOŚP

14 stycznia 2018 r.
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Dla wszystkich
k z uszkami
gorący barszczy

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej
Gminy Tychowo www.tychowo.pl, w Urzędzie Miejskim pok.21
Tel.: 94 31 60 275

Współorganizator:

Gmina Tychowo

Projekt jest doﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Bandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania

Dla laureatów konkursu przewidziane są
atrakcyjne nagrody pieniężne!
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USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (1)

Jerzy Kotlęga
Radny Województwa Zachodniopomorskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju,
Promocji i Współpracy Międzynarodowej

S

ejm uchwalił ustawę
o ﬁnansowaniu zadań
oświatowych.
Za przyjęciem ustawy głosowało 274

posłów, 161 było przeciw, siedem osób
wstrzymało się od głosu.
To pierwszy etap planowanych przez
rząd rozwiązań, które mają docelowo
porządkować system ﬁnansowania
zadań oświatowych, tak aby był on
przejrzysty i łatwy w stosowaniu przez
samorządy, organy prowadzące szkoły,
a także dyrektorów szkół i placówek.
Wprowadzono zmiany dotyczące
rozliczania wykorzystania dotacji
celowej na podręczniki.
Szkoła będzie miała do wykorzystania
łączną kwotę dotacji, a więc dyrektor
szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy
na podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy.

Będzie mógł także zwiększyć np.
koszt zakupu kompletu podręczników
na jednego ucznia, tj. dokonać
przesunięć środków ﬁnansowych
między odpowiednimi klasami.
Zmiana ta nie dotyczy natomiast
dotacji przekazanych na uczniów
mających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. Koszt zakupu
kompletu podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla
tych uczniów nie będzie mógł
przekroczyć rocznie kwot ustawowej
dotacji celowej na ucznia.
Dotacja celowa na podręczniki
będzie rozliczana z łącznej kwoty
dotacji celowej udzielonej na

wyposażenie szkoły w podręczniki,
materiały edukacyjne lub
ćwiczeniowe, w danym roku
budżetowym. Pozwoli to, zdaniem
ministerstwa, na uelastycznienie
procesu zapewnienia podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
ćwiczeniowych uczniom.
Ułatwi także rozliczanie dotacji na
podręczniki.
Dotacja przedszkolna naliczana
z budżetu państwa dla jednostki
samorządu terytorialnego, naliczana
będzie według organu prowadzącego
i rejestrującego, nie zaś według
położenia placówki przedszkolnej.

Wynika to z tego, że część przedszkoli
wiejskich znajduje się na terenie gmin
miejskich.
Dotacja nie traﬁała jednak do gminy
wiejskiej.
Chodzi także o powiaty, które mają
m.in. oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
specjalnych, na które dotacja traﬁa do
gminy, na terenie której znajduje się ta
szkoła a nie do powiatu.
Kolejne istotne zmiany
w ﬁnansowaniu zadań oświatowych
przedstawię w kolejnym felietonie.

Gminne obchody Święta Niepodległości
n

11 listopada 2017 r. w Tychowie świętowano rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę

O

godzinie 17.00 Ksiądz
Proboszcz Andrzej Sołtys
celebrował w Kościele
Paraﬁalnym w Tychowie Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny.
O godzinie 18.00 w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęła
się Akademia, na którą licznie przybyli:
Burmistrz Tychowa – Robert Falana,
mieszkańcy naszej Gminy oraz
zaproszeni przez Burmistrza goście:
Radny Powiatowy – Zbigniew
Brzozowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tychowie – Paweł
Kowalski, Zastępcy Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Tychowie – Andrzej
Możdżyński oraz Zdzisław Polek, Radni
Miejscy, Zastępca Burmistrza – Jacek
Rudziński, Sekretarz Gminy – Krystyna
Dobrzańska, Ksiądz Proboszcz –
Andrzej Sołtys, Sołtysi, Genowefa
Kuczmera – Dyrektor Przedszkola
„Dębowa Chatka” w Tychowie,
Katarzyna Kalbarczyk – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im.
A. Mickiewicza w Tychowie,
Wicedyrektorzy SP w Tychowie – Beata
Ostrysz i Andrzej Kozłowski, Józef
Grabarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof.
J. Radomskiego w Tychowie,
Przewodniczący Rady Kultury przy
GOK – Jerzy Boczkowski, Dyrektor
Biblioteki Publicznej im. L. Szenwalda
w Tychowie – Halina Rożek, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Agnieszka Jankowska, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Tychowo - Jerzy Wicik,
Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Tychowie – Anna Młynarczyk, Prezes
Stowarzyszenia Amicus – Zoﬁa
Jarzębska, por. Zbigniew Starzyński –
reprezentujący Oddział Zewnętrzny
w Dobrowie Aresztu Śledczego
w Koszalinie, Kombatanci oraz Seniorzy
Gminy Tychowo, laureaci Konkursu
Plastycznego: Polska to brzmi dumnie
oraz ich Rodzice, Opiekunowie
i Nauczyciele.

Odśpiewano uroczyście Hymn
Polski. W czasie Akademii, Burmistrz
Robert Falana w swoim przemówieniu
odwołał się do słów wybitnych
Polaków okresu II RP: Józefa
Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.
Dziękował mieszkańcom za godne
świętowanie Rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
Następnie wysłuchano koncertu pieśni
patriotycznych i regionalnych
w wykonaniu Męskiej Grupy
Śpiewaczy „Karpaty” działającej przy
Multimedialnym Centrum Kultury
e-EUREKA w Świeszynie.
Zaproszono też publiczność do
wspólnego śpiewania. Zabrzmiała,
wspólnie zaśpiewana I Brygada i wiele
innych pieśni wojskowych oraz
przyśpiewek regionalnych.
W czasie Koncertu wyświetlono
prezentacje multimedialne. Były to
często oryginalne nagrania bądź ﬁlmy,
które oddawały klimat dawnych lat,
które wspominano.
W czasie Akademii wręczono
nagrody laureatom Konkursu
Plastycznego: Polska – to brzmi
dumnie przygotowanego przez GOK.
Burmistrz Robert Falana wręczył
dyplomy oraz nagrody w kategoriach:
Przedszkole
I miejsce – Antoni Galiński Przedszkole Tychowo
I miejsce – Nina Zienkiewicz Przedszkole Tychowo
II miejsce – Pola Lipińska Przedszkole Tychowo
III miejsce – Kinga Malcherek Przedszkole Tychowo
Wyróżnienie – Hanna Falana Przedszkole Tychowo
Maja Gryga - Przedszkole Tychowo
Bartosz Owsiany - Przedszkole
Tychowo
Uczniowie I - III
I miejsce – Kacper Tabaka - kl. II Szkoła Podstawowa w Tychowie

II miejsce – Marcel Kowalczyk - kl.II
Szkoła Podstawowa w Dobrowie
III miejsce – Martyna Gołębiewska kl. II - Szkoła Podstawowa
w Tychowie
Wyróżnienie – Wiktor Hertel - kl. III
Szkoła Podstawowa w Tychowie
Uczniowie klas IV-VI
I miejsce – Arkadiusz Szewczyk kl.VI
Szkoła Podstawowa w Tychowie
II miejsce – Maria Galińska - kl. IV Szkoła Podstawowa w Tychowie
III miejsce – Jakub Strzałkowski kl.VI
Szkoła Podstawowa w Dobrowie
Wyróżnienie – Agata Pawelska kl. VI
Szkoła Podstawowa w Tychowie
Uczniowie klas VII SP i Gimnazjum
Wyróżnienie - Wiktoria Palinowska kl. II gim. - Szkoła Podstawowa
w Dobrowie
Wyróżnienie - Kinga Rynkun - kl.VII
Szkoła Podstawowa w Dobrowie
Uczniowie Szkoły
Ponadgimnazjalnej
Wyróżnienie - Aleksandra
Błażejewska - ZSP Tychowo
Podopieczni Stowarzyszenia Amicus
I miejsce - Monika Zioła podopieczna Stowarzyszenia
„Amicus”.
W Galerii Gminnego Ośrodka Kultury
w Ty c h o w i e p r z y g o t o w a n o
ekspozycję wszystkich prac
nadesłanych na Konkurs.
Można je oglądać codziennie,
w godzinach: 7.30 – 15.30 do
1 grudnia 2017 r.
Wszyscy uczestnicy Akademii
otrzymali Kotyliony Niepodległościowe
wykonane przez opiekunki świetlic:
Danutę Kowalczyk, Agnieszkę
Skałecką, Martę Krawczyk i Ewelinę
Okuszko.
Dziękuję: Pani Renacie Bosak –
Szewczyk za zdjęcia z uroczystości,
Marysi Galińskiej i Arkowi
Szewczykowi za pomoc przy wręczeniu
kwiatów Zespołowi Karpaty,
pracownikom GOK za przygotowanie
uroczystości.
L. Michalak,
Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie

Jerzy Kotlęga
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KOLEJNA INWESTYCJA W TYCHOWIE ZAKOŃCZONA!
RUSZYŁA BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU PRZY UL. J.KOCHANOWSKIEGO W TYCHOWIE

T

W

dniu 13 listopada 2017 r.
w Centrum Edukacji
E k o l o g i c z n e j
i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
odbyło się uroczyste podpisanie
umowy o doﬁnansowanie projektu
„Poprawa jakości środowiska
w miastach na terenie Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty”.
Umowę podpisali: Wiceprezes
Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik
oraz przedstawiciele Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty.
Na uroczystości obecna była także
poseł Małgorzata Golińska z okręgu
koszalińskiego, Burmistrz Tychowa
Robert Falana oraz władze
samorządowe.
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Dzięki realizacji projektu powstaną
trzy skwery i dwa nowe parki w tym jeden w Tychowie.
Zostaną uporządkowane i odnowione
tereny zielone w sześciu lokalizacjach,
a także odnowione dwa ciągi zieleni
przyulicznej.
Inwestycje zostaną zrealizowane
łącznie na 86 hektarach w ośmiu
gminach należących do Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Gmina Tychowo w ramach
projektu wybuduje park miejski
Tychowie. Realizacja nastąpi w 2019 r.
Wartość projektu: 1.628.475,14 zł.
Doﬁnansowanie: 85% z Funduszu
Spójności.

Z

akończone zostały prace
związane z dobudową czterech
punktów oświetleniowych
przy ulicy Koszalińskiej w Tychowie.
Wcześniej zamontowano również
cztery punkty oświetleniowe przy
ulicy Parkowej.
Łączna wartość zrealizowanej
inwestycji wynosi bisko 61.000 zł.
drugiej dekadzie listopada
rozpoczęła się długo
oczekiwana budowa placu
zabaw na osiedlu przy ulicy Jana
Kochanowskiego w Tychowie.

W

Umowa z wykonawcą - ﬁrmą
LUPLE s.c. Mariusz Telus, Piotr
Paradowski ze Szczecina, została
podpisana 10 listopada br.
Prace zostaną zakończone w ciągu 30
dni od daty podpisania umowy.
Wartość projektu: 63.935,40 zł.
Pozyskane doﬁnansowanie: 85% z PO
RYBY.
Realizacja tego zadania jest możliwa
dzięki bardzo dobrej współpracy
Burmistrza z Zarządem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przytorze” przy

ul. Kochanowskiego w Tychowie. est
również odpowiedzią na liczne prośby
mieszkańców osiedla zgłaszane
podczas ich zebrań.
Wkrótce rozpoczną się także prace na
terenie osiedla, polegające na budowie
siłowni ﬁtness.
Na zdjęciach ul. Koszalińska w Tychowie.
R. Bosak-Szewczyk

M. Broda

Mikołajki
z Piłką Nożną
09.12.2017 r. o godzinie 11.30
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Tychowie
odbędzie się

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
o Puchar Burmistrza Tychowa
W TURNIEJU UDZIAŁ WEZMĄ:
1.JESION TRANS OLDBOJE TYCHOWO
2.DREAM TEAM POLSKA (m.in. reprezentanci Polski, uczestnicy Ligi Mistrzów,
ikony Legii Warszawa Leszek Pisz , Grzegorz Lewandowski )
3.GWARDIA KOSZALIN
4.POLONIA CHODZIEŻ
5.VICTORIA SIANÓW
6.POGOŃ POŁCZYN ZDRÓJ

ie
piłkarsk
nkursy
Gry i ko ikołajem!
zM

Imprezy Towarzyszące:
9.30 -11.30

FAMILIADA RODZINNA

11.30 oraz 13.00 MECZE DZIECI:
1. Żaki: „Dąbek” Tychowo - „Gryf” Dobrowo
2 .Orliki: „Dąbek”Tychowo” - „Gryf”Dobrowo

ORGANIZATORZY:
KLUB SPORTOWY „JESION TRANS”
OLDBOJE TYCHOWO
Klub Sportowy „DĄBEK” TYCHOWO
Gmina Tychowo

T

.K

T
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a styczeń przyszłego roku zaplanowano
zakończenie przebudowy ulicy Kolejowej
w Tychowie.
Obecnie trwają intensywne prace budowlane. Projekt
budowlany zakłada kompleksową wymianę
nawierzchni wraz z budową oświetlenia dróg oraz
budowę chodników.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Przypomnijmy: koszt inwestycji to 1.180.949,05 zł;
na jej realizację gmina Tychowo pozyskała
doﬁnansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014 - 2020 w wysokości 751.437,00 zł.
R. Bosak-Szewczyk

OLNY!
WSTĘP W

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gminna Komisja Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

TYCHOWSKI HEROS
Zgłoś
ﬁrmę, instytucję lub osobę ﬁzyczną
do nagrody gospodarczej Burmistrza Tychowa
Tychowski Heros
Zgłoszenia dokonać może każdy - wystarczy wypełnić formularz, podać swoją propozycję
i przynieść zgłoszenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Tychowie
w terminie

od 11 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.
Szczegóły, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej
www.tychowo.pl lub w pok. 21 Urzędu Miejskiego w Tychowie tel.: 94 31 60 275

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości

10 lutego 2018 r.,
która odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
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Wyniki konkursu pt. „Jesienne dekoracje”

W

yniki konkursu pt. „Jesienne dekoracje”
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie we współpracy z Gminną Komisją
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
świetlic wiejskich Gminy Tychowo:
I miejsce – świetlica w Dobrowie
świetlica w Kikowie
świetlica w Osówku
świetlica w Pobądzu
świetlica w Sadkowie
świetlica w Słoninie
II miejsce - świetlica w Smęcinie
świetlica w Trzebiszynie
świetlica w Tychowie
III miejsce – świetlica w Borzysławiu
świetlica w Kowalkach
świetlica w Warninie
Gratulujemy i dziękujemy za włożony trud i pracę
w przygotowanie tak pięknych dekoracji.
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Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie
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Pippi Ponczoszanka
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3 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie odbył się spektakl
teatralny dla dzieci przedstawiający
przygody Pipi Pończoszanki w wykonaniu

Ś

O

Ś

aktorów BTD w Koszalinie.
Super zabawa połączona z edukacją
i wychowaniem.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

D

SUKCES KLAUDII BARSKIEJ
W DEBRZNIE
18 listopada zespoły: Dobrowianki,
Radość oraz Solistka Klaudia Barska
wzięły udział w XIII Przeglądzie
Św. Andrzeja w Debrznie.
Klaudia Barska zajęła w swojej
kategorii I miejsce!
Bardzo się cieszymy z tego sukcesu.
Ś

T

Ś

S

Dziękujemy Klaudii, że tak pięknie
reprezentuje naszą Gminę.
L. Michalak, Dyrektor GOK
w Tychowie
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Spotkanie w Trzebiszynie z okazji
Święta Niepodległości

Dzień Seniora

21 listopada br. w świetlicy w Trzebiszynie
świętowano 99 rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Opiekunka, Pani Ewelina Okuszko
przygotowała z dziećmi wzruszającą inscenizację.
Przybyli mieszkańcy, radny Robert Radziuk, Rada
Sołecka, L. Michalak - Dyrektor GOK w Tychowie.
Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne, słuchano
recytacji.
To był bardzo podniosły, miły wieczór, pełen wzruszeń
i pozytywnych emocji.
Dziękuję Pani E. Okuszko za zaangażowaniei piękną
inicjatywę, dzieciom za solidne przygotowanie
inscenizacji, mieszkańcom zaś za to, że swoją
obecnością wsparli te działania.

23 października 2017 r. w galerii
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie świętowano uroczystość
Dnia Seniora. Przybyli: Burmistrz
Tychowa Robert Falana z małżonką,
Paweł Kowalski- Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie, Kamil
Lepa- Dyrektor Domu Kultury
w Ustroniu Morskim, zespół Złota
Rybka z Ustronia Morskiego, Jerzy
Boczkowski- Przewodniczący Rady
Kultury w Tychowie, Zoﬁa Jarzębska –
Prezes Stowarzyszenia Amicus
w Tychowie, Janusz Rutkiewicz –
dyrektor, instruktor, wieloletni działacz
na rzecz rozwoju kultury w Tychowie,
zespoły ludowe: Dobrowianki i Radość,
kombatanci i seniorzy Gminy

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

KINO SZKOŁA W TYCHOWIE

R

uszyła kolejna edycja Interdyscyplinarnego
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej –
Kino Szkoła. Program zakłada rozwój
kompetencji medialnych i społecznych wśród dzieci.
Z projekcji ﬁlmów i warsztatów korzystają
przedszkolaki i uczniowie. Program jest prowadzony
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie, z funduszy
Gminnej Komisji Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
7 listopada odbyły się zajęcia dla dzieci
z Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie oraz
z oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Dobrowie.
Tematyka spotkania to: SAVOIR – VIVRE
PRZEDSZKOLAKA, CZYLI JAK SIĘ
KULTURALNIE ZACHOWYWAĆ ?
16 listopada z programu skorzystały dzieci klas I – III
Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz Zespołu Szkół
w Dobrowie.

5

ZACZYTANI NOCĄ

17 listopada Kino Szkoła realizowano dla klas IV – VI tychże
szkół. Zajęcia dla klas VII i gimnazjalnych odbędą się
w grudniu.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie
Zdjęcie: I. Wesołowska

17 listopada Br., w piątkowe
popołudnie w Bibliotece
zorganizowano wieczorne spotkanie
dla dzieci i młodzieży ZACZYTANI
NOCĄ. Spotkanie rozpoczęto od
rozmowy na temat czytelnictwa.
Dzieci wypowiadały się m.in.
dlaczego warto czytać lub kto w ich
otoczeniu czyta. Wśród odpowiedzi
najczęściej pojawiali się czytający
rodzice, dziadkowie, rodzeństwo,
nauczyciel. Wspólnie zastanowiliśmy
się jak można zachęcić innych do
czytania. W tym celu uczestnicy
wykonali wspaniałe, barwne plakaty
promujące czytelnictwo.
Przygotowaliśmy również kukiełki,

Fabryka bombek

Do przedszkola przyjechaliśmy z bagażem nowych doświadczeń
oraz kartonem wypełnionym bombkami.
Każde dziecko otrzymało bombkę podpisaną swoim imieniem.
Iwona Wiśniewska

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
20 października w naszym przedszkolu
odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka.
Ten dzień był okazją do wspólnej zabawy,
w której ziemniaki stanowiły motyw
przewodni. Przedszkolaki brały udział
w konkursach i zawodach sportowych.
Układały ziemniaczane puzzle, „sadziły”
ziemniak i zwoziły je na taczce, itp.
Konkurencji nie brakowało, dzieci aktywnie
uczestniczyły w proponowanych zabawach.
Kulminacyjnym punktem spotkania była
degustacja tradycyjnie pieczonych ziemniaków
jak i ziemniaczanych spiralek na patyczkach.
Okazało się, że tak przygotowane ziemniaki
(zjadane w dodatku z dużym apetytem) mogą
stanowić konkurencję dla tradycyjnych, niezbyt
zdrowych frytek. Warto ocalić od zapomnienia
tradycję "Święta Pieczonego Ziemniaka".
Jest ono nie tylko promocją zdrowego
odżywiania się, ale stanowi również doskonałą
okazję do aktywnego spędzania czasu.
Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele radości.
Iwona Wiśniewska

L. Michalak,
Dyrektor GOK w Tychowie.
Fot. Izabela Wesołowska

Z życia Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo

Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

2 listopada grupa Motylków i Pszczółek pojechała
na wycieczkę do Koszalina, do fabryki bombek
„Glass Color”. Mimo, że do świąt jeszcze daleko
praca w zakładzie szła „pełną parą” i odbiorców
tych przepięknych ozdób nie brakowało.
Zakład produkuje ręcznie malowane bombki różnej
wielkości, a także ozdoby o różnorodnych
kształtach (samochody, bałwanki, dzwoneczki,
choineczki, mikołaje, itp.).
Dzieci podczas zwiedzania zakładu zapoznały się z
procesem powstawania szklanych ozdób
choinkowych. Na własne oczy zobaczyły jak
bombkę się dmucha, srebrzy i dekoruje.
Dużą radość sprawiło przedszkolakom samodzielne
ozdabianie bombek, malowanie wzorków klejem
i posypywanie brokatem.

Tychowo.
Burmistrz, Robert Falana złożył
życzenia wszystkim Seniorom,
podkreślał znaczenie doświadczenia
i mądrości życiowej ludzi starszych.
Dzieci ze świetlicy w Tychowie:
Martyna Szczepanik i Jakub Jankowski
złożyli życzenia i wręczyli wszystkim
pamiątki – książeczki z sentencjami
przygotowane przez pracowników
GOK.
Uroczystość przebiegała w miłej
i bardzo wesołej atmosferze. Zespoły:
Dobrowianki, Radość i Złota Rybka
prezentowały pieśni i przyśpiewki.

które posłużyły do przedstawienia –
T E AT R C I E N I . T e m a t y k a
przedstawień była różnorodna.
Było to ciekawe, a zarazem nowe
doświadczenie dla dzieci . Odbyła się
także tradycyjna wycieczka po
bibliotece, podczas której uczestnicy
wyposażeni byli w latarki. Dzieci
dowiedziały się co kryje się pod
tajemniczą nazwą selﬁeface. Każdy
mógł wykorzystać tą nowo poznaną
formę do promocji czytelnictwa
w naszej bibliotece.
Był również czas na mały poczęstunek
i straszne opowieści. Czas upłynął nam
w miłej atmosferze.
Tekst i zdjęcia: Halina Rożek
i Agnieszka Tomczyk

Wyjazd do schroniska
17 listopada Pszczółki i Motylki
pojechały do schroniska w Klępinie.
Wyjazd ten poprzedzony był zajęciami
na temat zwierząt. Przedszkolaki
uczyły się, jak należy opiekować się
zwierzętami szczególnie podczas
zimy. Podsumowaniem tygodnia była
zbiórka na terenie przedszkola karmy,
koców itp., które dzieci przekazały do
schroniska.
W trakcie wizyty dzieci odwiedziły
przebywające w schronisku psy
a pracownik schroniska opowiedział

przedszkolakom, w jaki sposób dostają
się tam zwierzęta.
Celem tej wycieczki było
uwrażliwienie dzieci na krzywdę
zwierząt. Jednocześnie mamy nadzieję,
że spotkanie z pieskami sprawiło
dzieciom wiele radości. Dzieci już
dzisiaj zapewniają, że w przyszłym
roku ponownie odwiedzą schronisko,
ponieważ wiedzą, że zwierzętom
trzeba pomagać i nie wolno ich
krzywdzić.
Iwona Wiśniewska

TYCHOWSKIE WIESCI
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Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

DRUGIE MIEJSCE W POWIECIE

„W krainie Ołówkolandii”
8 listopada 2017 roku w Szkole
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie odbyło się uroczyste
pasowanie na ucznia.
Część artystyczną, w której brali udział
wszyscy pierwszoklasiści oraz grupa
starszych kolegów i koleżanek,
przygotowały wychowawczynie klas I
– Joanna Wesołowska-Religa oraz
Barbara Jońska.
Na uroczystość pasowania zostali
zaproszeni przedstawiciele różnych
instytucji współpracujących ze szkołą.
Odświętnie ubrane dzieci, wraz
z rodzinami, zebrały się na sali
gimnastycznej, która na tę chwile
zamieniła się w Krainę Ołówkolandii.
Władcy tej krainy przygotowali dla
dzieci zadania do wykonania, które
miały utwierdzić ich w przekonaniu, że
dzieci opanowały juz wiele
wiadomości i umiejętności, dadzą

sobie radę w szkole i mogą zostać
pasowani na ucznia. Dzieci
wykonywały zadania w miłej
atmosferze, dostarczając wielu
radosnych chwil i wzruszeń.
Po części artystycznej nastąpiło długo
oczekiwane ślubowanie
i pasowanie na ucznia klasy pierwszej,
którego dokonała Dyrektor Szkoły
Katarzyna Kalbarczyk. Uczniowie
otrzymali wiele upominków od
zaproszonych gości (m.in. Burmistrz
Tychowa obdarował pierwszaków
mapami Polski i Świata, Bank
Spółdzielczy w Białogardzie oddział
Tychowo przeznaczył dla każdego
ucznia rozpoczynającego oszczędzanie
w SKO kwotę 10 zł), wychowawców
i rodziców.
Po uroczystości na uczniów klas
pierwszych czekał poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Anna Janus

12.10.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Radomskiego w Tychowie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
w których wziął udział zespół dziewcząt i chłopców ze
Szkoły Podstawowej w Tychowie. Nasi biegacze pokonali
dystans 800 m bardzo ambitnie, co pozwoliło zająć
dziewczętom i chłopcom drugie miejsce w Powiecie.
Skład zespołu dziewcząt: Pastorczyk Małgorzata,
Jabłońska Tatiana, Makarewicz Milena, Jabłońska
Roksana, Jagielska Oliwia, Mazur Wiktoria, Tarwacka
Nikola, Sieczka Dobrosława, Soból Marta, Radziuk
Zuzanna.
Skład zespołu chłopców: Pańpuch Dominik, Roszczyk
Przemysław, Wieczorek Igor, Piecuch Adam, Farmas
Bartosz, Jaworski Dawid, Szerzeń Kamil, Czeszun Kacper,
Szulc Oliwier, Wojtyłko Radosław, Sukiennik Adam.
Opiekunowie: Barbara Grabarczyk, Paweł Drozdowski

MISTRZOSTWO POWIATU TENISISTÓW STOŁOWYCH
26 października br. hala SP 5
w Białogardzie gościła uczestników
mistrzostw powiatu w tenisie
stołowym. Wśród licznej grupy
zawodników swoje umiejętności
prezentowali również uczniowie
oddziałów gimnazjalnych Szkoły
P o d s t a w o w e j w Ty c h o w i e ,
rywalizujący w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
Drużyna dziewcząt w składzie Anna
Boczkowska i Agnieszka Piasecka
zajęła III miejsce w stawce siedmiu
startujących szkół.
Jeszcze trudniejsze zadanie czekało
drużynę chłopców, która rywalizowała

w gronie dziesięciu szkół z naszego
powiatu. Nasi reprezentanci w składzie
Daniel Witczak, Gracjan Oryl i Bohdan
Kuzyan pokonując kolejnych rywali
pewnie awansowali do grupy ﬁnałowej.
W kolejnym etapie nasi uczniowie
pokonując rywali z SP Kościernica
i SP4 Białogard zapewnili sobie
zwycięstwo w grupie ﬁnałowej
i I miejsce w całym turnieju, awansując
tym samym do rozgrywek rejonowych.
Wszystkim reprezentantom
dziękujemy za wzorową postawę
i sportową walkę, a drużynie chłopców
życzymy powodzenia w dalszym etapie
rozgrywek.
Przemysław Frańczak

Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrowie

Święto Pierwszaków

W

piątek, 20 października b r.
w Szkole Podstawowej
w Dobrowie odbyło się
pasowanie pierwszoklasistów na
uczniów naszej placówki. Uczniowie
klasy pierwszej przygotowywali się do
tej uroczystości od początku roku
szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów,
wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli
podczas prób.
20 października od samego rana
panowała w szkole świąteczna
atmosfera. Uczniowie tej klasy byli
ubrani w świąteczny strój galowy, w ich
klasie i w holu głównym widoczna była
przepiękna dekoracja, przygotowany
sprzęt nagłaśniający - a wszystko po to,
aby ślubowanie pierwszaków wypadło
jak najbardziej uroczyście.
Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia.
Przewodniczący Samorządu

Uczniowskiego, Maciej Świeboda,
w towarzystwie Kingi Rynkun
rozpoczęli uroczystość. Na początku
wystąpiły pierwszaki ze swoim
programem artystycznym. Pani
Aleksandra Tokarska, wychowawczyni
klasy I, tak przygotowała scenariusz,
aby każdy jej podopieczny mógł się
zaprezentować na scenie. Trzeba
przyznać, iż dzieci ze swej roli
wywiązywały się świetnie. Były
przejęte i poważne, gdy rola tego
wymagała, ale też swobodne
i zrelaksowane, gdy ich kwestie były
humorystyczne.
Po części artystycznej przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego wydał
komendę ,,Baczność!” i poczet ﬂagowy
wprowadził ﬂagę RP. Wszyscy zebrani
odśpiewali hymn narodowy.
Głos zabrała Pani dyrektor szkoły, która

powitała gorąco rodziców, krewnych,
nauczycieli, uczniów, a szczególnie
serdecznie klasę pierwszą. Zwracając
się do pierwszaków poinformowała ich
o akcie pasowania na ucznia olbrzymim
piórem, które ma już około 30 lat!
Podczas pasowania uczniowie
otrzymali swój pierwszy ważny
dokument – legitymację szkolną.
Po pasowaniu nastąpiło ślubowanie
pierwszaków, życzenia.
Deklarację w imieniu rodziców
uczniów klasy pierwszej złożyła Pani
Małgorzata Borowczak. Rodzice
wystąpili na forum i podziękowali
wychowawczyni za przygotowanie
klasy do ślubowania wręczając kwiaty.
Dzieci otrzymały kuferki wyposażone
w podstawowe artykuły szkolne.
Drugoklasiści podarowali pierwszakom
słodkości, upominki podarował też

Samorząd Uczniowski oraz Bank
Spółdzielczy w Tychowie. Były to
Książeczki SKO z 5 zł wkładem.
Spotkanie było też okazją, by wręczyć
nagrody za konkurs ,,Mój nauczyciel”.
Samorząd Uczniowski nagrodził prace:
Wiktorii Ponik, Hani Pańpuch, Julii
Witczak, Mai Różańskiej, Amelki
Mioduszewskiej, Zuzi Szablińskiej,

Zuzi Witczak, Soni Pańpuch.
W tej niezwykle atmosferze
zakończyła się uroczystość.
Pierwszakom jeszcze raz życzymy
sukcesów w nauce, jednocześnie
deklarujemy wszelką pomoc i opiekę
w szkole i poza nią.

zbiórki włosów na peruki dla dzieci po
chemioterapii lub po operacjach
i oddała swój 25 cm warkocz na ten
jakże szczytny cel. Zuziu, podziwiamy
Cię i gratulujemy!
Pani Dyrektor Szkoły wręczyła
wszystkim pracownikom symboliczną
różę, podziękowała występującym
uczniom i nauczycielce, która

przygotowała całość. Pracownicy
otrzymali od dzieci zdrową przekąskę –
jabłuszko, a od Rady Rodziców –
słodkości. Po zakończonej uroczystości
wszyscy udaliśmy się do klas na zajęcia.

Tekst: Halina Dziedzic
Zdjęcia: Kalina Małecka

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Dobrowie
13 października br. w Szkole
Podstawowej w Dobrowie odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Święto to obchodzone jest
w rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, utworzonej właśnie 14
października 1773 r. z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: Burmistrz Pan Robert Falana,
ksiądz proboszcz Rafał Stasiejko,
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Kamilla Koperska, nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Uroczysty apel odbył się w holu
głównym, który na ten dzień przybrał
odświętny wygląd. Na początku
wystąpiły Kornelia Leszczyńska
i Justynka Wąsacz, które w imieniu
uczniów powitały wszystkich obecnych.
Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły,
Pani Jolanta Pawlik, która nakreśliła

kierunki pracy i rozwoju szkoły oraz
złożyła życzenia nauczycielom,
pracownikom oświaty i emerytom.
Z ust Pani Pawlik padło wiele ciepłych
i mądrych słów. Mogliśmy uznać
słuszność słów prof. Legowicza, że
,,nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a
wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie
ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy,
nie żąda, a zapytuje”. To prawda, że
nauczyciel uznawany przez uczniów za
autorytet nie wygłasza raniących uwag
i komentarzy. Potraﬁ jednak słuchać
i przyjmować racje innych. To ktoś, kto
przygotowuje młodego człowieka do
pełni życia, a pełnia życia jest wtedy,
gdy ma się przekonanie, że robi się coś
ważnego, potrzebnego, to, co przynosi
pożytek ludziom i społeczeństwu. Pod
koniec wystąpienia Pani Pawlik jeszcze
raz złożyła życzenia wszystkim
pracownikom oświaty. Do życzeń

dołączył się Pan burmistrz i na ręce Pani
dyrektor złożył symboliczną wiązankę
kwiatów.
Po części oﬁcjalnej odbyła się część
artystyczna w wykonaniu młodszych
uczniów naszej szkoły. Wystąpiły dzieci
z kl. I, II, III, pomagały im dziewczęta
z klasy V. Były wiersze, piosenki,
wiadomości z życia szkoły
i humorystyczne scenki traktujące
o szkole. Wszystko zostało zamknięte
piosenką ,,Przepraszamy Was za
wszystko”. Nad całością przedstawienia
czuwała Pani Ewa Hołota. Występy
bardzo się wszystkim podobały o czym
świadczyły gromkie brawa i słowa
uznania ze strony publiczności.
Apel był też okazją do wręczenia
podziękowań Zuzi Szablińskiej od
F u n d a c j i P r z y j a ź n i We G i r l s
pomagającej chorym dzieciom. Zuzia
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji

Tekst: Halina Dziedzic
Zdjęcia: Aleksandra Tokarska,
Nikola Smolarska

TYCHOWSKIE WIESCI
Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie
MISTRZOSTWA
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
CHŁOPCÓW Tychowo 12-10-2017
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SKŁAD I WYNIKI REPREZENTACJI
GIMNAZJUM W TYCHOWIE
Zmiana

Czas
na zmianie
1
Marcin Beśka
3,25
2
Kacper Szumski
3,40
3
Adam Biegański
3,37
4
Gracjan Oryl
3,34
5
Dominik Sypek
3,26
6
Jakub Sawosz
3,32
7
Gałecki
3,47
8
Michał Dygas
3,52
9
Michał Dembowski
3,41
10
Daniel Gryga
3,23
Rezerwa: Kacper Terka, Daniel Witczak

Uczniowie Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza pod
kierunkiem Arkadiusza Jabłońskiego odnieśli znaczący sukces
podczas zawodów o mistrzostwo powiatu białogardzkiego
\w sztafetowych biegach przełajowych.
Nasi chłopcy okazali się najlepsi w gronie reprezentacji
dziesięciu szkół i w nagrodę już 19 października reprezentowali
powiat białogardzki w mistrzostwach województwa
zachodniopomorskiego. W tych zawodach uplasowali się na
dziewiątym miejscu w gronie dwudziestu szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
Na uwagę zasługuje fakt, iż nasza reprezentacja była
najmłodszą ze startujących i w niezmienionym składzie
może również startować w przyszłym roku szkolnym.

Imię i nazwisko

Kolejność
po zmianie
4
2
2
1
1
1
1
1
1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski
zaprasza do wzięcia udziału w zawodach sportowych pod nazwą:

III GMINNA FAMILIADA RODZINNA
O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W TYCHOWIE

WYNIKI CHŁOPCÓW 10 X 1000 metrów
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 miejsce
6 miejsce
7 miejsce
8 miejsce
9 miejsce
10 miejsce

„S

SP Tychowo
ZS Karlino
SP nr 1 Białogard
SP nr 2 Białogard
Gim. Pomianowo
SP Dobrowo
SP Karlino
Gim. Sukces Białogard
SP nr 3 Białogard
SP nr 5 Białogard

-

36'02''
37'47''
39'03''
39'20''
40'23''
41'04''
41'57''
42'59''
43'26''
43'58''

09.12.2017 r. od godz. 9.30
na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Tychowie
Aby wziąć udział w zawodach wystarczy zgłosić dwuosobową drużynę składającą się
z osoby pełnoletniej i spokrewnionego z tą osobą dziecka w wieku 9 lat (ur. w 2008 roku) lub młodsze

Zgłoszenia drużyn do 30 .11.2017 r.
telefonicznie pod numer tel.: 600-938-263,
e-mail: robertradziuk.pl@wp.pl
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie
Liczba uczestników ograniczona –
przewidywane uczestnictwo max. 30 zespołów.

”

„Scalaj pokolenia- radością tworzenia” – realizacja projektu
przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie z PROGRAMU
SPOŁECZNIK, którego rolę operatora pełni KARSA, powoli
zbliża się ku końcowi.
Rękodzieło okazało się bardzo traﬁonym projektem, gdyż
mamy tylu uczestników, że trzeba dostawiać stoliki na
korytarzu. Uczestnicy pod kierunkiem instruktorki Hanny
Białek poznają nowoczesne formy rękodzielnicze. Wielkim
zainteresowaniem cieszy się niespotykany DECUPAGE,
którymi dekorujemy „zegary naszego życia” z czego najbardziej
cieszą się osoby nie/pełnosprawne.
Planujemy na kolejnych zajęciach rękodzielnicze wytwory
związane z przygotowaniem do Kiermaszu Bożonarodzeniowego
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.
Z. Jarzębska

Święto Niepodległości
na Sportowo

U

działem w Powiatowym Turnieju Piłki
Nożnej o puchar Starosty
Białogardzkiego, zawodnicy z Gminy
Tychowo uczcili Święto Niepodległości.
W zawodach udział wzięli :
IPA-Policja Białogard, MOW – Podborsko ,
Mechanik Tychowo, LZS Żytelkowo
Wyniki meczy:
IPA – Policja Białogard - MOW Podborsko 9:2
Mechanik Tychowo - LZS Żytelkowo 5:0
MOW Podborsko - LZS Żytelkowo 2-13
Mechanik Tychowo - IPA Policja Białogard 4-2
LZS Żytelkowo - IPA Policja Białogard 2-1
Mechanik Tychowo – MOW Podborsko 19-1
Wyniki końcowe:
I miejsce Mechanik Tychowo - 9 punktów
II miejsce LZS Żytelkowo - 6 punktów
III miejsce IPA Policja Białogard -3 punkty
IV miejsce MOW Podborsko - 0 punktów
Najskuteczniejszym zawodnikiem a zarazem
królem strzelców został Patryk Drozdowski
z Mechanik Tychowo Najlepszym bramkarzem
został Jakub Gryga z LZS Żytelkowo.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary z rąk
Starosty Białogardzkiego Tomasza Hyndy.
Organizatorem Turnieju był LZS w Białogardzie,
Witold Klotz i Jan Kaleja.
R. Radziuk

Z KULTURĄ NAM PO DRODZE

N

iedzielne wycieczki w ramach
projektu „Z kulturą nam po
drodze” to traﬁony pomysł
Stowarzyszenia Rozwoju „RAZEM”
w Tychowie.
Pierwszy wyjazd odbył się
05.10.2017r. Dzieci z Osówka,

M

Sadkowa i Kikowa wyjechały do BTD
w Koszalinie, gdzie wzięły udział
w interaktywnej sztuce inspirowanej
bajką H. Ch. Andersena pt. „Piękna
i bestia”. Fundacja sﬁnansowała także
wizytę w Muzeum Okręgowym.
Wystawy „Koszalin od średniowiecza

sﬁnansowano ze środków
Fundacji PZU

do współczesności” oraz „Pradzieje
Pomorza” unaoczniły dzieciom, jak
kiedyś wyglądało życie na terenach
Pomorza, jak ludzie ubierali się, jak
żyli. Wielkie wrażenie na uczestnikach
wycieczki wywarła wystawa „Sztuka
dawna i rzemiosło - od baroku do
secesji”. Równie atrakcyjną okazała się
wystawa „Jan Matejko – wokół
biograﬁi i dzieła” - poświęcona życiu
i twórczości sławnego malarza.
Następny wyjazd zorganizowany
został 22.10.2017 r. Tym razem dzieci
ze Smęcina, Kowalek i Warnina
odwiedziły Filharmonię Koszalińską,
gdzie wysłuchały edukacyjnego
koncertu symfonicznego w ramach
Familijnego Parku Sztuki pt.„Co ma
wspólnego Polka z polką”.
Orkiestra wykonywała utwory

F
P

S

P
M

W

Dziwnowie 18 listopada br.
odbyły się Mistrzostwa
W o j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego Ludowych
Zespołów Sportowych w Piłce Siatkowej
Mężczyzn.
W Turnieju Finałowym wzięło udział
sześć zespołów z powiatu Nowogard,
Miślibórz, Pyrzyce, Przecław, Koszalin
(Bonin), Białogard (Tychowo).
Zawody otworzył Marszałek Województwa
Jan Rzepa i władze LZS regionu. Powiat
Białogardzki reprezentowała drużyna
z Tychowa w składzie:

muzyczne wiedeńskiej rodziny
Straussów.
Po symfonicznych doznaniach, kolejną
atrakcją była Bałtycka Galeria Sztuki.
Dzieci obejrzały wystawę fotograﬁczną
młodych artystów i ekspozycję „Mój
amﬁteatr”.
Na zakończenie wycieczki zwiedziły
katedrę koszalińską, pozostałości
średniowiecznych murów obronnych
oraz rynek staromiejski.
05.11.2017r., uczestnicy zajęć
świetlicowych z Kowalek, Tychowa
i Borzysławia pojechali do Szczecina,
by tam w Teatrze Lalek „Pleciuga”
obejrzeć spektakl pt. „Nie dość blada
królewna”. Sztuka z przesłaniem, że
„nie ma świata idealnego, każdy ma
słabości i wszyscy jesteśmy różni
i piękni”, wywarła na młodych widzach
ogromne ważenie.
Po spektaklu uczestnicy długo
dyskutowali o tym, co zobaczyli na
scenie. Wizyta w Muzeum Techniki
i Komunikacji oraz spacer

D

2017

Jarosław Wochna, Artur Gugla, Adrian
Czuchrak, Patryk Mesjasz, Maciej Bock,
Paweł Mastalerz.
Po bardzo zaciętych i wyrównanych
meczach nasz zespół zajął piąte miejsce,
był najmłodszą drużyną co dobrze nam
wróży na kolejnych Turniejach. Drużyna
z Tychowa otrzymała podziękowania od
członka zarządu LZS w Białogardzie Jana
Kaleji za godne reprezentowanie Powiatu
Białogardzkiego na tak ważnych
zawodach.
R. Radziuk

szczecińskimi Wałami Chrobrego,
uatrakcyjniły pobyt w stolicy
województwa zachodniopomorskiego.
Już w grudniu odbędzie się ostatni
wyjazd. Tym razem dzieci z Dobrowa,
Słonina i Trzebiszyna pojadą do Gdyni,
by tam w Teatrze muzycznym im.
Danuty Baduszkowej obejrzeć spektakl
muzyczny pt.: „Piotruś Pan”.
Zaplanowano także wizytę w Centrum
Nauki „Eksperyment”.
Dzięki współpracy z sołtysami
miejscowości, w których nie ma
świetlic, dzieci z Drzonowa, Motarzyna,
Wicewa, Zaspy Wielkich i Bukówka,
również mają umożliwione
uczestnictwo w projekcie.
Koszty przejazdu, bilety wstępów oraz
posiłki dla uczestników ﬁnansuje
Fundacja PZU w ramach konkursu
„Fundacja PZU z kulturą – edycja 2017”.
autorki projektu:
Magdalena
Periżok- Kowalczyk,
Magdalena Niemiec

TYCHOWSKIE WIESCI
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BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości
informację o wywieszeniu ogłoszenia
o II przetargu ustnym nieograniczonym na
zbycie nieruchomości własnej Gminy
Tychowo, stanowiącej niezabudowaną
działkę gruntu nr 173/1 o powierzchni
0,0161 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy
w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą
nr KO1B/00001522/7.
Cena 12.000,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje umieszczone są
w ogłoszeniu na stronie internetowej
www.bip.tychowo.pl.

BURMISTRZ TYCHOWA
Informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z
dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, zostały
wywieszone dwa ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie
II ustnego przetargu nieograniczonego:
1. stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną - działkę gruntu nr 707
o powierzchni 0,0886 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto
Tychowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę
wieczystą nr KO1B/00016174/0. Nieruchomość w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.000,00 zł brutto (w tym podatek
VAT 23%).
2. Nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr
26/5 położona w obrębie ewidencyjnym Dobrowo. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0,0900 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi
księgę wieczystą nr KO1B/00000135/0. Dla nieruchomości brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze studium teren
opisany jako istniejące tereny zabudowy niskiej intensywności, w tym rolniczej.
Cena wywoławcza 20.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23 %).

UWAGA MIESZKAŃCY !!! ZBIÓRKA
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 4- 6 grudnia 2017 r. na
t e r e n i e g m i n y Ty c h o w o
przeprowadzona będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu AGD i RTV
(nieodbierane będą urządzenia
zdemontowane i niekompletne) oraz
opon. Opony o średnicy większej niż
100 cm należy bezwarunkowo pociąć
na mniejsze kawałki. Opony nie
pocięte nie będą odebrane.
Nie będą odbierane odpady
remontowo-budowlane oraz odpady
pochodzące z prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym
opony samochodowe i opony
pochodzące z maszyn rolniczych
i budowlanych.
Zbiórka prowadzona będzie sprzed
nieruchomości zamieszkałych we
wszystkich miejscowościach gminy.
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 30 listopada 2017 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
4 grudnia:
B o r z y s ł a w, B u c z k i , B u k o w o ,
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
5 grudnia: Tychowo
6 grudnia:
Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica,
Motarzyn, Osówko, Rudno, Sadkowo,
Stare Dębno, Nowe Dębno,
Sławomierz, Trzebiec, Wicewo,
Zastawa, Żukówek
Wystawione przez mieszkańców
odpady odbierane będą sukcesywnie
z poszczególnych miejscowości.
W związku z powyższym
w przypadku dużej ilości wystawionych
o d p a d ó w, w n i e k t ó r y c h
miejscowościach ich odbiór może
nastąpić nieco później.
Ze względu na to, że zbiórki
prowadzone będą od wczesnych
godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie odpadów w
godzinach popołudniowych dnia
poprzedzającego ich odbiór.
Właściciele nieruchomości, od
których nie zostaną odebrane odpady
w terminie i na zasadach opisanych
powyżej, proszeni są o telefoniczne
zgłoszenie tego faktu do Urzędu
Miejskiego w Tychowie pod numerem
telefonu: 94 316 02 76.
Informacje należy przekazać do
czwartku, 7 grudnia 2017 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.

Podziękowanie

W imieniu uczniów
Katarzyny Trzebińskiej i Szymona Gołdyna i swoim
pragnę wyrazić podziękowanie dla
Pani Lucyny Michalak, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie za użyczenie sali w ramach przygotowań
do II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej
i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”
oraz Maciejowi Rutkowskiemu
za nagłośnienie sali i cenne wskazówki.
Alicja Łukjaniec

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania: Henrykowi Indyckiemu za
wykonanie karmnika dla ptaków do świetlicy w Słoninie
Agacie Ponikwia za podarowanie do świetlic pięknych książek dla
dzieci i dorosłych
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie, Katarzyna Sikorska,
opiekunka świetlicy oraz wdzięczne dzieci.

BOŻONARODZENIOWE
DRZEWKO
Tychowskie
Stowarzyszenie Rozwoju RAZEM
wraz z Naszym nowym Partnerem – Firmą Perfect Green
zaprasza do udziału w kolejnej lokalnej,
społecznie użytecznej inicjatywie, z której całkowity
dochód zostanie przeznaczony na realizację statutowych
celów Naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy do zakupu świątecznych choinek
(świerk, jodła kaukaska) z plantacji Perfect Green, których
sprzedaż prowadzić będziemy w Tychowie,
przy ulicy Topolowej 42 od 8 grudnia.
Wszelkie informacje pod numerem tel. 600-137-286.

PRZYJDŹ, WYBIERZ SWOJE DRZEWKO …
POMAGAJ INNYM … I CIESZ SIĘ ŚWIĄTECZNĄ ATMOSFERĄ

***
Grażynie Gurgacz – Pani Sołtys Kikowa oraz Piotrowi Rakowskiemu
za przygotowanie drewna na opał do świetlicy w Kikowie.
Genowee Kuczmera – Pani Sołtys Pobądza oraz
Piotrowi Kuczmerze – Radnemu Miejskiemu za przygotowanie
drewna do świetlicy w Pobądzu,
Grzegorzowi Sikorskiemu – Sołtysowi Słonina
za dbałość o zabezpieczenie opału do świetlicy w Słoninie.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie,
Danuta Kowalczyk , Marta Tomczyk,
Katarzyna Sikorska - opiekunki wymienionych świetlic.
***
Dziękuję bardzo: Pawłowi Kowalskiemu
za nieodpłatne wykonanie elementów metalowych na potrzeby
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie;
Ireneuszowi Szyderskiemu za nieodpłatne wykonanie elementów
drewnianych na potrzeby Naszego Ośrodka.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie.

Podziękowanie
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie
dziękuje Członkom OSP Osówko i Sadkowo druhom: Mateuszowi Janus, Romanowi Cabanek
i Arkadiuszowi Kowalskiemu
oraz funkcjonariuszom policji: Andrzejowi Milczarek
Grzegorzowi Gołuchowskiemu i Marcinowi Wesołowskiemu
za pomoc w organizacji i udział w kierowaniu ruchem
w pobliżu Cmentarza Komunalnego w Tychowie
w dniu 01.11.2017 r.
Lech Chodyniecki Kierownik GOS i GK w Tychowie

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tychowie zaleca:

CO ROBIĆ PRZED NADEJŚCIEM
DUŻYCH MROZÓW I ZAMIECI ŚNIEŻNYCH?
1. Słuchaj prognoz i komunikatów
w RTV.
2. Zgromadź środki przydatne
w czasie zimy, a przede wszystkim:
- zapasowe baterie radiowe i do
latarek,
- żywność, która nie wymaga
gotowania,
- zapas wody,
- sól kamienną, piasek,
- zapas opału,
- zastępcze źródła światła
i ogrzewania.
3. Przygotuj dom poprzez:
- uszczelnienie ścian i poddaszy,
- zaizolowanie i uszczelnienie drzwi
i okien,
- zainstalowanie okiennic lub
pokrycie okien plastikową folią.
4. Przygotuj „zimowy zestaw
samochodowy” tj. łopatkę do
śniegu, radio zasilane bateriami,
migające światło, racje
żywnościowe, rękawice, czapkę,
koc, linę holowniczą, łańcuchy na
koła, pojemnik z solą kamienną,
odblaskową płachtę, kable do
akumulatora, mapę drogową.
5. Pamiętaj, że możesz skorzystać

z bezpłatnego pomiaru szczelności
przewodu kominowego za pomocą
czujnika tlenku węgla w ramach
prewencji OSP Tychowo (tel. do
kontaktu 788-567-725 druh Konrad
Adler).
CO ZROBIĆ W CZASIE
ZIMOWEJ BURZY I DUŻYCH
MROZÓW?
1. Ubieraj się stosownie do pogody.
2. Noś ubranie składające się z wielu
warstw, luźne, zewnętrzna odzież
powinna być łatwa do zdjęcia
i wodoodporna.
3. Uważaj na przemęczenie, w czasie
mrozów doprowadzić to może do
ataku serca.
4. Obserwuj, czy nie występują
objawy odmrożeń (utrata czucia,
biały lub jasny kolor pojawiający
się na końcach palców rąk i stóp
oraz małżowin usznych i na
czubku nosa. Jeżeli stwierdzisz
takie objawy, niezbędna jest
natychmiastowa pomoc lekarska.
5. Oszczędzaj zapasy paliwa przez
stopniowe obniżanie temperatury
w domu i okresowe wyłączanie
ogrzewania w niektórych

pomieszczeniach.
6. Jeżeli używasz piecyków,
zapewnij wentylację pomieszczeń.
7. Zabezpiecz inwentarz i pasze
przed zamarznięciem.
8. Prosimy również o przygotowanie
bud dla psów pilnujących posesje,
które zabezpieczą je przed opadami
śniegu i mrozem. Wyściółkę bud
mogą stanowić słoma lub siano, które
skutecznie utrzymują ciepło i są
łatwe do wymiany. W okresie
zimowym psy powinny otrzymywać
ciepłe posiłki i ciepłą wodę do picia.
W okresie mrozów prosimy
o zabranie psów na noc do
zamkniętych pomieszczeń
gospodarczych lub domów.
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego przypomina również
mieszkańcom o uprzątaniu śniegu,
lodu z chodników położonych
wzdłuż swoich nieruchomości
w przypadku obﬁtych opadów
śniegu oraz usuwaniu z dachów
sopli i zawiesin śniegu.
Przewodniczący Zespołu
Burmistrz Tychowa
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