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17 marca 2017 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia Sołtysa. Na 
zaproszenie  Burmis t rza-  Rober ta  Falany oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pawła Kowalskiego 
przybyli Sołtysi oraz Rady Sołeckie naszej Gminy.
W uroczystości wzięli udział również: Stefan Romecki –  
Poseł RP, Jerzy Kotlęga – Radny Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego, Jerzy Żuk – Radny Powiatu 
Białogardzkiego, Krzysztof Bagiński - Burmistrz 
Białogardu, Małgorzata Stachowiak - Zastępca Burmistrza 
Białogardu, Jacek Rudziński - Zastępca Burmistrza 
Tychowa, Zdzisław Polek Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, Radni Rady Miejskiej w Tychowie, Krystyna 
Dobrzańska – Sekretarz Gminy Tychowo, Dorota Maroń – 
Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie, 
Anna Młynarczyk – Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Tychowie, Katarzyna Kalbarczyk -Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie, Andrzej 
Kozłowski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie, 
Halina Rożek – Dyrektor  Biblioteki Publicznej w Tychowie, Andrzej 
Milczarek – Kierownik Posterunku Policji w Tychowie.
Gospodarz uroczystości – Burmistrz Robert Falana w swoim 
wystąpieniu podkreślił rolę sołtysów dla sprawnego funkcjonowania 
samorządności. Dziękował Paniom i Panom Sołtysom oraz Radom 
Sołeckim za ich wielkie zaangażowanie, trud i wymagającą 
poświęcenia pracę na rzecz lokalnych społeczności. Ciepłych słów 
podziękowań i wyrazów uznania nie szczędzili również : Stefan 
Romecki oraz Jerzy Kotlęga.  
Prowadząca uroczystość – Lucyna Michalak –  Dyrektor GOK, 
również podziękowała Sołtysom i Radom Sołeckim za współpracę 
i ich zaangażowanie w funkcjonowanie świetlic wiejskich.
Głównym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów
z podziękowaniami dla członków Rad Sołeckich oraz pamiątkowych 
statuetek dla Sołtysów. Wręczali je: Burmistrz Tychowa, Zastępca 

Burmistrza Tychowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację pokazującą 
życie sołectw. Przygotowali ją: Renata Bosak- Szewczyk, 
Izabela Wesołowska i Maciej Rutkowski.
W części artystycznej zaprezentował się Teatr Recepta 
działający przy Stowarzyszeniu ECCE HOMO z Kowalek. 
Przedstawiono spektakl pt. „Siewcy”, w reżyserii 
Wojciecha Węglowskiego. Tematyka jego nawiązywała do 
uroczystości. Pokazano pracę ludzi na wsi oraz w piękny, 
pełen symboli sposób, podkreślono rolę Ziemi w życiu 
człowieka. Młodzi aktorzy poczęstowali wszystkich 
uczestników uroczystości chlebem, jako symbolem życia 
i pojednania. Uroczystość relacjonowała Białogardzka 
Telewizja Kablowa . 

Lucyna Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Więcej zdjęć na ww.tychowo.pl lub  www.gok.tychoiwo.pl

Z końcem 2016 roku Gmina Tychowo ogłosiła pierwszy 
przetarg na przebudowę dróg w ramach środków 
pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 działanie „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”.
W przetargu dot. inwestycji: „Przebudowy gminnej drogi 
dojazdowej do DW 169 wraz z budową instalacji 
oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej oraz 
przebudowa skrzyżowania z DW 169 w działkach przy 
ul. Mroczkiewicza w Tychowie” wpłynęły 4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. 
z Koszalina uzyskując łącznie 100 punktów w kryteriach: cena 

i gwarancja. Umowę na wykonanie prac 14 marca br. podpisali: 
Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński, Skarbnik Gminy 
Tychowo Leokadia Sas, przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o. 
z Koszalina. Przebudowa drogi rozpocznie się wiosną bieżącego 
roku, prace potrwają do końca sierpnia 2017 r.  
W drugim przetargu przeprowadzonym terminie styczeń/luty 2017 
dotyczącym „Przebudowy ul. Kolejowej w Tychowie do 
realizacji wg zasady zaprojektuj i wybuduj”  do urzędu wpłynęły 
2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma POL – DRÓG Drawsko 
Pomorskie S.A., która uzyskała łącznie 100 punktów w kryteriach: 
cena i gwarancja. Umowę na wykonanie inwestycji 20 marca br. 
w Urzędzie Miejskim podpisali: Robert Falana Burmistrz Tychowa, 

UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W TYCHOWIE PODPISANE!

Leokadia Sas Skarbnik Gminy Tychowo, przedstawiciel 

firmy POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Daniel 
Paluch.Przebudowa drogi Kolejowej rozpocznie się 
w marcu br., prace zakończą się w styczniu 2018 r.
  Informujemy mieszkańców ul. Mroczkiewicza 
i Kolejowej w Tychowie, iż w związku z rozpoczęciem 
robót budowlanych mogą występować okresowe 
utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych, będzie 
wprowadzona . tymczasowa organizacja ruchu
Prosimy Państwa o wyrozumiałość, mamy nadzieję że 
kompleksowa wymiana nawierzchni wraz z budową 
oświetlenia dróg wraz z chodnikami zrekompensuje 
Państwu utrudnienia podczas prac budowlanych.

M. Broda

Na zdjęciu od lewej: Skarbnik Gminy Tychowo Leokadia Sas, Burmistrz 
Tychowa Robert Falana, przedstawiciel firmy POLD-DRÓG S.A. Drawsko 
Pomorskie Daniel Paluch, Inspektor Nadzoru Edyta Dombrowska oraz 
Kierownik Referatu Nieruchomości, Budownictwa i Środowiska w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie Jan Kapuściński



                    5 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Ty c h o w i e  w y s t ą p i ł a  G r u p a  R a f a ł a  K m i t y 
z Krakowa z programem z okazji Dnia Kobiet pt.: Wieczór 
Kabaretowy. Wystąpił z nią gościnnie Krzysztof Pluskota, 
mieszkaniec Sadkowa, który obecnie jest Dyrektorem 
Artystycznym Teatru Scena Stu w Krakowie. Znany jest 
z wielu ról filmowych i teatralnych, w przeszłości 
współpracował z Grupą Rafała Kmity. Przedstawienie 
rozbawiło tychowską publiczność.
6 marca 2017 r. w naszym Ośrodku Kultury odbyło się 
s p o t k a n i e  a u t o r s k i e  z  K r z y s z t o f e m  P l u s k o t ą . 
Zorganizowaliśmy je dla mieszkańców naszej Gminy oraz 
uczniów szkół. Skorzystali z niego:  Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Tychowie, Zespół Szkół w Dobrowie, 
Gimnazjum im. Agaty Mróz  – Olszewskiej w Bobolicach 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie.
W czasie spotkania prowadzący je – Zygmunt Wziątek 

Występ Grupy Rafała Kmity i spotkanie autorskie z Krzysztofem Pluskotą
przybliżył osiągnięcia Krzysztofa Pluskoty. 
Aktor przekonywał młodych słuchaczy, że warto mieć 
marzenia, pasje i być zdeterminowanym, by je osiągać. 
Ważne też, aby korzystać z doświadczeń innych życzliwych 
osób, od których możemy się w życiu uczyć. W spotkaniu 
uczestniczyli: Burmistrz Tychowa Robert Falana, 
Przewodniczący Rady Kultury – Jerzy Boczkowski, Halina 
Rożek – Kierownik Biblioteki Publicznej w Tychowie, 
Józef Grabarczyk – Dyrektor ZSP w Tychowie, Anna 
Kuropatnicka – wicedyrektor Gimnazjum im. Agaty Mróz – 
Olszewskiej w Bobolicach, Anna Białek – wychowawczyni 
Krzysztofa Pluskoty w Szkole Podstawowej, nauczyciele 
wymienionych wyżej szkół.
Relację ze spotkania prowadziła Grażyna Preder –  redaktor 
Radia Koszalin. 

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

24 lutego 2017 r. w galerii Gminnego  Ośrodka Kultury 
w Tychowie, odbył się wernisaż wystawy autorstwa 
Danuty Lebiody.  Pasją artystki jest malarstwo olejne na 
płótnie. Jej prace to głównie natura, kwiaty, pejzaże, 
w których poszukuje własnego charakterystycznego 
stylu. Manewruje szpachlą, farbą i formą pokazując 
w obrazach cząstkę siebie. 
Na wernisaż przybyło wielu gości z Burmistrzem 
Tychowa Robertem Falaną i Radnym Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego Lechem Banym 
na czele. Wśród gości pojawiła się też  Renata Pacholczyk 
Redaktor Radia Koszalin oraz Anna Rydzkowska 
Przewodnicząca Oddziału Powiatowego w Białogardzie 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W części 
artystycznej, wszystkich zebranych przywitała swym 
pięknym śpiewem Klaudia Barska, następnie Małgorzata 
Wiktorska, nauczycielka z Zespołu Szkół w Dobrowie 
przeczytała wiersze autorstwa Aleksandry Wasilewskiej. 
Dyrektor GOK w Tychowie Lucyna Michalak 
podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie oraz 
Pani Danucie za tak piękną pasję i talent, który możemy 
prezentować w galerii Tychowskiego Domu Kultury. 

Izabela Wesołowska,
 promocja i reklama GOK w Tychowie

Fot. Maciej Rutkowski

MALARSTWO DANUTY LEBIODY 
W GALERII GOK W TYCHOWIE

- stypendium dla uczestników stażu 1850,00 zł /mc,
- zatrudnienie co najmniej 60 osób w okresie do 3 mc 

po zakończeniu projektu,
- pokrycie kosztów badań lekarskich/psychologicznych,
- zwrot kosztów dojazdów dla uczestników
  szkoleń/kursów oraz zapewnienie opieki dla dziecka 
do lat 7 podczas realizacji projektu.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik Projektu Julia Sokalska  tel.: 572-722-334, 
e-mail: julia.sokalska@ipsdotacje.pl
Formularz rekrutacyjny należy przesłać na adres:
Biuro Projektu ul. Orzechowa 9, 75-637 Koszalin

R. Bosak-Szewczyk

14 marca 2017 r. odbyły się pierwsze warsztaty rękodzielnicze 
w świetlicy w Dobrowie. Na zajęcia dojechały nawet Panie 
z Zasp Wielkich. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z techniką 
zdobniczą decoupage, wykazując się precyzyjności
 i pomysłowością. Powstały wszelkie cuda i cudeńka! 
Kolejne warsztaty w świetlicy w Dobrowie odbyły się 21 i 24 marca, 
w godzinach: 18.00 - 20.00. 
29 marca i 3 kwietnia odbędą się warsztaty w Tychowie, 
w godzinach: 18.00 - 20.00 w pracowni plastycznej GOK. Prosimy 
zabrać na zajęcia plastikowe pojemniki kubki po dużej śmietanie.
5 i 7 kwietnia odbędą się warsztaty w świetlicy w Sadkowie, 
w godzinach: 18.00 - 20.00. Prosimy zabrać na zajęcia styropianowe 
jajka o średnicy min. 12 cm. Zajęcia prowadzi Pani Emilia Walter. 
Zapraszamy!

Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Warsztaty rekodzielnicze,

„SKUTECZNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA DLA 

MIESZKANCÓW SPECJALNEJ STREFY 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO”
Firma „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” Sp. z o.o. 
jest realizatorem projektu pt. "Skuteczna aktywizacja 
zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia 
Województwa Zachodniopomorskiego". Celem projektu jest 
zwiększenie zatrudnienia wśród osób poszukujących pracę 
i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy. Okres realizacji projektu: 
01.02.2017 r. – 31.07.2018 r. Projekt skierowany jest do osób:
- biernych zawodowo 
- , powyżej 29 roku życia
- znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy,
- zamieszkujących wyłącznie tereny gmin wiejskich i/lub 

miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia 
Województwa Zachodniopomorskiego, w tym również 
z terenu gminy Tychowo,

- niepełnosprawnych. 
W ramach projektu zostanie objęta wsparciem grupa 150 
uczestników.Projekt zakłada wsparcie uczestników 
obejmujące: 
- identyfikację indywidualnych potrzeb w zakresie 

doskonalenia zawodowego, zakończoną przygotowaniem 
Indywidualnego Planu Działania,

- poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju 
kariery zawodowej,

- pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego 
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,

- wysokiej jakości szkolenia w zakresie nabywania, 
podwyższania lub dostosowywania kompetencji 
i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla 75 osób

- 997,40 złstypendium szkoleniowe w wysokości  netto 
miesięcznie

- 3 miesięczne staże dla 90 uczestników projektu 
w zakresie uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz 
praktycznych umiejętności wykonywania zawodu 
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08.04.2017 r. - godz. 15:00 

09.04.2017 r. - godz. 15:00

WSZYSTKO ALBO NIC
21.04.2017 r. - godz. 19:00

22.04.2017 r. - godz. 18:00

Film od lat 12

ZAJĄC	MAX	RATUJE	
WIELKANOC

22.04.2017 r. - godz. 15:00

21.04.2017 r. - godz. 09:30 seans dla szkół

24.04.2017 r. - godz. 10:00 seans dla szkół

WYKLETY,
23.04.2017 r. - godz. 18:00

Film od lat 15

OZZY

Repertuar KINA GOK w Tychowie

Ceny	biletów:	normalny	16	zł,	
		ulgowy	13	zł,		

dorosły+	2	dzieci	po	11	zł

Bilety	w	sprzedaży	w	sekretariacie	GOK	oraz	godzinę	przed	seansem
wiecej	informacji	na	www.gok.tychowo.pl	



 II Konfrontacjach Teatralnych Świetlic Gminy WTychowo, które odbyły się 9 marca 2017 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie 

wzięło udział sześć świetlic: świetlica w Kowalkach, 
świetlica w Osówku, świetlica w Pobądzu, świetlica 
w Sadkowie, świetlica w Smęcinie, świetlica w Tychowie.
Wszystkie świetlice przygotowały piękne spektakle, 
w których widać było wiele zaangażowania zarówno 
w grę aktorską, kreacje i wszelkie rekwizyty, dlatego też 
komisja konkursowa w skład której wchodzili: Lucyna 

II Konfrontacje Teatralne Świetlic Gminy Tychowo za nami!

od koniec stycznia i na początku lutego 2017 r. Pw świetlicach wiejskich Gminy Tychowo  
zorganizowano bale karnawałowe. Panie 

opiekunki świetlic zaplanowały dla dzieci mnóstwo 
atrakcyjnych zabaw, w których wszyscy chętnie brali 
udział. Jak to bywa w karnawale, przede wszystkim 
najważniejsze są różnorodne kostiumy, które dzieci 
przygotowały z pomocą Pań opiekunek. 
W kolorowych strojach i barwnych makijażach młodzi 
uczestnicy imprez wspaniale się bawili, śpiewając 
i tańcząc w rytm muzyki. Przednia zabawa urozmaicona 

Michalak - Dyrektor GOK, Jerzy Boczkowski – 
Przewodniczący Rady Kultury Zygmunt Wziątek – 
Nauczyciel j. polskiego w ZSP w Tychowie, członek Rady 
Kultury, Beata Bekisz – Instruktor sekcji teatralnej 
w  GOK w Tychowie ,  Ka ro l i na  Szyde r ska  – 
Przewodnicząca GKPiRPA z ogromnym trudem wyłoniła 
zwycięzców. 
Nagrody w kategorii najlepszy spektakl teatralny 
otrzymała:
I miejsce - świetlica w Sadkowie

Karnawał w świetlicach

II miejsce - świetlica w Pobądzu
III miejsce - świetlica w Tychowie
Wyróżnienie - świetlica w Osówku
Wyróżnienia i nagrody za najlepszą kreację aktorską 
otrzymali: Szymon Barucha, Miłosz Matysiak, Jakub 
Jankowski.
Nagrody za kreację aktorską otrzymali: 
Arkadiusz Szewczyk, Oliwia Jankowska, Samanta 
Mazurkiewicz.
Dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną 
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych otrzymały wszystkie świetlice, które 
wzięły udział w Konfrontacjach. 
W sali widowiskowej GOK licznie zgromadzona 
publiczność z uwagą i podziwem obejrzała młode 
talenty aktorskie na scenie. Wśród zaproszonych gości 
obecnych podczas przedstawienia był m.in. Burmistrz 
Tychowa Robert Falana, który wraz z Dyrektor GOK 
Lucyną Michalak wręczył nagrody laureatom. 
Relację z II Konfrontacji Teatralnych prowadziła 
Redaktor Radia Koszalin Renata Pacholczyk. 
   Dziękujemy wszystkim młodym aktorom za 
udział,wszystkim Paniom opiekunkom świetlic 
i osobom, które służyły pomocą wprzygotowaniu tak 
wspaniałych prezentacj i  oraz GKPiRPA za 
ufundowanie nagród. 

Izabela Wesołowska, 
promocja i reklama GOK w Tychowie

Fot. Maciej Rutkowski

została o skromny poczęstunek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali 
się w zorganizowanie balów karnawałowych oraz Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za pomoc finansową. 

Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK 
w Tychowie

Osówko Kowalki

PobądzWarninoTrzebiszyn

Osówko

Tychowo
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Dzieñ Kobiet w swietlicach naszej Gminy
3 i 10 marca w świetlicach wiejskich odbyły się spotkania 
z okazji Dnia Kobiet. 
Zorganizowano je dzięki współpracy: Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie, Rad Sołeckich i Sołtysów. 
W spotkaniach uczestniczyli: Burmistrz – Robert Falana, 
Zas tępca  Burmis t rza  –  Jacek  Rudz ińsk i  o raz 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Paweł Kowalski 
z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej – Andrzejem 
Możdżyńskim. Panowie złożyli życzenia oraz wręczyli 
wszystkim Paniom tulipany. 
W Dobrowie przybyli też na uroczystość miejscowi radni: 
Marian Borowczak i Zdzisław Polek. Część artystyczną 
spotkań stanowiły występy artystów GOK: sekcje- 
wokalna, taneczna „Hałas”, teatralna ”Banda” oraz solistki 
– Klaudia Barska i Klaudia Jakutajć. Spotkania miały 
wymiar uroczysty dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pań 
świetliczanek, które pięknie udekorowały świetlice, 
Sołtysów i Rad Sołeckich, którzy zadbali o poczęstunek 
i wspierali organizacyjnie instruktorów GOK, którzy 
przygotowali dzieci i młodzież oraz sprawowali opiekę 
w czasie wyjazdów. Podziękowania należą się też Panu 
Maciejowi Rutkowskiemu, który zadbał o nagłośnienie 
artystów.
Należy też podkreślić wielkie zaangażowanie dzieci 
i młodzieży z naszego Ośrodka. Starały się zaprezentować 
jak najlepiej. Cieszyły je brawa i podziękowania od 
mieszkańców i Sołtysów. 
Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tym, aby Święto 
Kobiet miało tak uroczysty i wyjątkowy charakter.

 Lucyna Michalak, dyrektor GOK

Sadkowo

Sadkowo

Kikowo

Osówko

Dobrowo

Pobądz

Kowalki

Trzebiszyn

Warnino

Borzysław

Smęcino

Słonino

Wyniki konkursu „Zimowe dekoracje” zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie dla świetlic 
wiejskich Gminy Tychowo:

Konkurs „Zimowe dekoracje” rozstrzygnięty !

I miejsce – świetlica w Słoninie,   świetlica w Tychowie
                   świetlica w Sadkowie,  świetlica w Smęcinie
II miejsce - świetlica w Osówku,  świetlica w Dobrowie
                   świetlica w Pobądzu
III miejsce - świetlica w Borzysławiu,
                  świetlica w Trzebiszynie,  świetlica w Warninie
Wyróżnienie-świetlica w Kowalkach, świetlica w Kikowie
Gratulujemy laureatom!  Więcej zdjęć można obejrzeć na 
stronie internetowej www.gok.tychowo.pl

Izabela Wesołowska, promocja i reklama 
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie Smęcino

Tychowo

Sadkowo Słonino
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Z  życia Przedszkola 
w Tychowie

W piątek 10 marca 2017 r., 
grupa Muchomorków z Gminnego Przedszkola 
"Dębowa Chatka" w Tychowie odwiedziła Urząd 
Miejski w Tychowie. Ponad godzinny pobyt 
w Urzędzie rozpoczął się od wizyty w sali 
Konferencyjnej, gdzie uroczyście przywitał nas Pan 
Burmistrz Robert Falana, Pan Zastępca Burmistrza 
Jacek Rudziński oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Paweł Kowalski. Przedszkolaki 
w sali Konferencyjnej miały okazję zająć miejsca 
przy stole obrad i poczuć się jak prawdziwi radni 
podczas sesji. Dzieci szczególnie zainteresowane 
były specyfiką pełnienia roli włodarza gminy. 

Burmistrz opowiedział przedszkolakom o swojej pracy. 
Zwiedziliśmy wszystkie biura, a szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się gabinet Burmistrza oraz 
Zastępcy Burmistrza, gdyż dzieci mogły zasiąść 
w fotelu i poczuć się jak „Burmistrz”. 
Na koniec naszego spotkania wszystkie przedszkolaki 
dostały upominki z logo gminy. Pragniemy serdecznie 
podziękować Panu Burmistrzowi, Panu Zastępcy 
Burmistrza oraz Panu Przewodniczącemu za gościnne 
przyjęcie, poświęcony czas i uwagę.
Dziękujemy również wszystkim pracownikom Urzędu 
Miejskiego za cierpliwość i miłą atmosferę.                                           

K. Korolak  , M. Gołuchowska        

Przedszkolaki w Urzędzie Miejskim

W piątek, 3 marca br., grupa 5- latków ,,Muchomorki" spotkała 
się z ratownikiem medycznym, p. Konradem Adlerem. 
Dzieci miały niebywałą okazję zapoznać się z pracą ratownika, 
utrwaliły sobie numery alarmowe oraz zapoznały się ze 
sposobem udzielania pierwszej pomocy zarówno osobom 
dorosłym jak i dzieciom. 
Podczas zajęć praktycznych chętne dzieci mogły samodzielnie 
ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy i były w tym rewelacyjne.
Dzięki profesjonalizmowi i bardzo dobremu kontaktowi 
ratownika z dziećmi, zajęcia te wyzwoliły wiele emocji 
i ciekawych doświadczeń. Spotkanie to mogło się odbyć dzięki 
mamie Marcysi  p. Katarzynie Jączkowskiej, która na Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy wylicytowała Voucher na to 
szkolenie, za co Muchomorki wraz z wychowawcą bardzo 
dziękują. 

M. Gołuchowska, K. Korolak

PIERWSZA POMOC W GRUPIE 
PRZEDSZKOLAKÓW

Z  życia 
SP Tychowo APEL PROFILAKTYCZNY
Dnia 9 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza odbył się apel „ Z profilaktyką 
za pan brat”, przygotowany przez uczniów 
i wychowawców klas drugich. Tematyka występu 
dotyczyła dbałości o zdrowie; w szerokim tego 
słowa znaczeniu. 
Klasa II a zaprezentowała „Piknik witaminek”, 
w trakcie którego poprzez piosenki i wierszyki 
dowiedzieliśmy się jakie mamy witaminy, w jakich 
produktach je znajdziemy i jakie korzyści 
przynoszą naszemu organizmowi. 
Klasa II b ukazała, jak „zdrowie się denerwuje”, 
gdy jesteśmy leniwi, brak nam ruchu, źle się 
odżywiamy oraz przedstawiła problem „walki 
z hałasem...”, który tak bardzo niszczy zdrowie 
każdego z nas.                                                           

Klasa II c poprzez ciekawe scenki poruszyła problem 
chorób spowodowanych wirusami, bakteriami 
i mikrobami oraz  higieny ciała i otoczenia. 
Natomiast klasa II d przypomniała nam wszystkim, jak 
nieoceniona jest szczególna dbałość o zęby, pokazując 
na wykonanej makiecie jak właściwie je myć. 
Całość dopełniła wspólnie wykonana piosenka pt. 
„Taki duży, taki mały może zdrowym być...”, która 
stanowiła podsumowanie występu.
Mamy nadzieję, że nasze starania ukazania przyczyn 
problemów zdrowotnych i zapobiegania im, podobały 
się widzom. Wierzymy, że nie zostaną szybko 
zapomniane a nawet wpłyną na większą czujność – bo 
w końcu chodzi o zdrowie ! I jak spuentowały to dzieci 
gromkim okrzykiem: „Szanuj zdrowie jak je masz, bo 
o różne bzdury dbasz !”.

Wychowawcy klas drugich :II a – D. Galińska,
II b – U. Bagińska,  II c – A. Knaś – Opar, II d – R.Kołodziej

Ferie zimowe upłynęły nam bardzo szybko. Nie było 
czasu na nudę! Podczas zajęć sportowych 
prowadzonych przez  arbarę Grabarczyk uczniowie 
brali udział w grach zespołowych, rozgrywkach 
sportowych w sali gimnastycznej. Był tor przeszkód, 
gra w hokeja, piłkę siatkową, „dwa ognie”,  
„Murarz”, rzuty woreczkiem i ringo do celu, hula-
hop i wiele innych wesołych zabaw ruchowych.
Największą frajdę sprawiła uczniom nasza stara, 
poczciwa zabawa podwórkowa „Osioł”. 
Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem próbowali 
przeskakiwać piłkę. Wszyscy spędzili wolny czas 
w zdrowej rywalizacji, bezpiecznie i wesoło. 
Podczas zajęć artystycznych prowadzonych przez 

ZIMOWISKO W SP TYCHOWO
Dorotę Galińską uczestnicy wyrabiali własne mydełka 
glicerynowe, wylewali aniołki gipsowe, tworzyli 
bukieciki, malowali sól, tworzyli plakat promujący 
bezpieczne ferie, piekli ciasteczka oraz babeczki, 
które były przepyszne. Nie zabrakło zabawy karaoke, 
której celem było rozwijanie młodych talentów. 
Śpiewaniu towarzyszyło wyświetlanie tekstu oraz 
doby humor  uczestników zimowiska. Było również 
malowanie twarzy i wata cukrowa.  Wszyscy wykazali 
się wielką pomysłowością, kreatywnością, chęcią do 
tworzenia czegoś nowego i nieznanego a przede 
wszystkim  niesamowitym zmysłem artystycznym. 
Wszyscy uczestnicy zimowiska z klas I-VI spędzili 
swój wolny czas bardzo ciekawie, aktywnie, 

bezpiecznie i twórczo.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.sp.tychowo.pl. Znajdziecie tam Państwo relację z każdego 
dnia zimowiska. D.G.

Klasa IIIb zebrała najwięcej karmy dla zwierząt. 
Nagrodą było spotkanie z p. Piecuch i jej psem terapeutą, 
wabiącą się Alutka. Dzieci podczas spotkania dowiedziały 
się jak opiekować się psem, uczyły się rozumieć ,,psi język”, 

Z życia klasy III B.

14 marca 2017 r. w klasie IIIb odbył się KONKURS 
TA L E N T Ó W.  U c z n i o w i e  m i e l i  o k a z j ę 
zaprezentować swoje umiejętności. Trema była 
duża, ale 13 uczniów odważnie pokazało swój 
talent: tańcząc, grając na instrumencie, boksując, 
kręcąc hula-hop, podbijać piłkę, stojąc na rękach. 

Jury w składzie: rodzice, p. dyrektor Beata Ostrysz 
i wychowawca, wybrali najbardziej utalentowane 
dzieci. 
I miejsce – Jakub Jaskólski - gra na akordeonie;
II miejsce – Emilia Filasek, Dominika Wrzesińska – za 
piosenkę:,, Nie ma Nas”;
III miejsce - Zuzanna Radziuk – układ taneczny Hip-
hop;
IV miejsce – Gabrysia Religa – układ taneczny; 
Wyróżnieni otrzymali dyplomy i słodkości, pozostali 
uczestnicy gratulacje i czekolady. 

Wychowawca Teresa Kalinowska 

POKAZ TALENTÓW

a także poznały sygnały, które wysyła pies 
do człowieka. Ważnym punktem spotkania 
była nauka właściwego zachowania 
w sytuacji zagrożenia. 
Dzieci były zachwycone spotkaniem 
z opiekunką i zabawą z jej psem. 

T. Kalinowska 



W czasie ferii zimowych, gdy większość uczniów rozkoszuje 
się czasem wolnym i poddaje się błogiemu lenistwu, grupa 
zawodniczek trenujących w Uczniowskim Ludowym Klubie 
Sportowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tychowie, uczestniczyła w obozie sportowym w Białym 
Dunajcu. W trakcie wyjazdu lekkoatletki wielokrotnie 
zdobywały okoliczne wzniesienia. Dużo czasu poświęciły na 
poprawę swojej siły i techniki uprawianych konkurencji. Był 
również czas na zwiedzanie. 
Zawodniczki z przyjemnością regenerowały swoje siły na 
basenach termalnych w Szaflarach. 
Zdjęcia i filmiki z obozu można obejrzeć na profilu 
facebookowym ULKS Tychowo. 
Łącznie w ciągu całego dnia treningi zajmowały do sześciu 
godzin dziennie, co można porównać do wydatku 
energetycznego górnika pracującego pod ziemią.
Na zdjęciu: Alicja Grabarczyk, Dagmara Piasecka 
i Małgorzata Czarnata.

Józef Grabarczyk

PRACOWITE 
FERIE

Z  życia 
SP Tychowo

W środę 22 lutego 2017 r. z okazji ferii 
zimowych zostało zorganizowane ognisko 
przy wiacie z poczęstunkiem. Na ognisko 
przybyły dzieci wraz z rodzicami. Na nasze 
zaproszenie na ognisko przybyła Ochotnicza 
Straż Pożarna z Tychowa. Strażacy zapoznali 
dzieci z zasadami bezpiecznego spędzania 
ferii zimowych. Panowie ze straży pokazali 
i opowiedzieli dzieciom o wyposażeniu wozu 
strażackiego. Serdeczne podziękowania dla 
strażaków za poświęcony nam czas.

E. Kaźmierczak

FERIE W SOŁECTWIE CZARNKOWO
Z  życia 
Sołectw

Od trzech lat dnia 1 marca obchodzony jest Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gimnazjum im. Jana 
Pawła II nie było i w tym roku wyjątkiem. Klasa II a 
wraz z wychowawczynią Violettą Andryszczuk-
Wasiak przygotowała 6 marca br. przepiękną 
akademię, upamiętniającą ludzi, którzy oddali swoje 
życie za wolność i niepodległość i o których przez 
wiele lat nie było nawet wzmianki w żadnym 
podręczniku z historii.  Uczniowie przybliżyli fakty 
historyczne, dotyczące walk z okupantami, 
prowadzonych długo po zakończeniu II Wojny 
Światowej. Pokazali oni także, że walcząc 
o niepodległość, żołnierze wyklęci wierzyli, że kiedyś 
Polska może być wolna. Byli nieugięci, niezłomni 
i  dz ięk i  n im możemy dz iś  odbudowywać 
niepodległość kraju i polskie wojsko. Każdy uczeń 
klasy IIa dołożył swoją małą cegiełkę do tego, aby 
młodzież pamiętała o ludziach, dla których najwyższą 
wartością w życiu byli „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Iryna Kuzyan

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Z  życia 
Gimnazjum
w Tychowie

Po raz kolejny pierwszy dzień wiosny w Gimnazjum 
Jana Pawła II uczniowie i nauczyciele spędzili na 
wesoło. Tym razem każdy miał okazję zabłysnąć na 
scenie, wcielając się w różne znane postaci filmowe. 
Klasy wraz z wychowawcami przyłożyły wiele starań, 
aby ich gra i kostiumy pozwoliły bez problemu 
odgadnąć o jaki film chodzi. I tak na holu naszej szkoły 
obejrzeliśmy „Harry Pottera” w wykonaniu klasy Ia, 
„Romeo i Julię” zagranego przez uczniów klasy Ib, 
„Igrzyska śmierci”- w niezapomnianych kreacjach 
klasy Ic.  Klasa IIa zrobiła mix dwóch znanych 
horrorów Drakuli i Rodziny Adamsów pod tytułem 
„Depresja Drakuli”, zaś klasa IIb świetnie pobawiła się 
przygodami słynnego agenta 007 James Bonda. Dużo 
śmiechu było też przy adaptacji nagrodzonego trzema 
Oskarami „Ojca Chrzestnego” zaprezentowanego 
przez klasę IIIa. 

DZIEÑ GIMNAZJUM, CZYLI JAK ZOSTALISMY GWIAZDAMI FILMOWYMI
Statuetkę za „Najlepszy film” dostała klasa IIIb za ich 
parodię horroru „Ring”. 
Jak w każdej gali filmowej, tak i w naszej, nagrody 
przyznano w kategorii „Najlepszy aktor”- Jakub Czeszun 
i „Najlepsza Aktorka”- Pola Gruca. Statuetkę za najlepsze 
kostiumy otrzymała klasa IIa, a w kategorii „Najbardziej 
zaangażowany zespół klasowy” nagrodzona została klasa 
Ia. „Mistrzem drugiego planu” okazał się Damian 
Rojewski. Kolejnym zadaniem, z którym zmierzyli się 
nasi gimnazjaliści był spot reklamowy swojej klasy, 
naszej szkoły, bądź też naszego miasteczka. I tutaj 
najlepszą pracę wykonali uczniowie klasy IIIa, którzy 
w swojej reklamie pokazali całe piękno naszej małej 
Ojczyzny.
Mieliśmy też swoich gwiezdnych gości - podziwialiśmy 
tańce latynoamerykańskie - salsę i bachatę - w wykonaniu 
niesamowitych tancerzy Pauliny Szematowicz 

C z y m  j e s t  s z e r o k o  p o j ę t a 
to le ranc ja?  Jak  wa lczyć  ze 

stereotypami? Co zrobić, aby żyć w zgodzie ze sobą? 
Na te oraz wiele innych pytań szukali odpowiedzi 
uczniowie naszego gimnazjum wraz z wolontariu- 
-szami „Fundacji Euroweek”- Mirnizami Abduladzą 
z Azerbejdżanu i Alokiem Pandeyem z Indii. 
Wolontariusze przyjeżdżają z wizytą do naszej szkoły 
od 4 lat. Mieliśmy już przyjemność gościć młodych 
ludzi z Serbii, Litwy, Peru, Indii, Kenii i Turcji. Od 19 
do 21 stycznia 2017 roku 45 osobowa grupa naszych 
uczniów uczestniczyła w zajęciach z Mirnizami 
Abduladzą i Alokiem Pandeyem. Nie było to 
próżnowanie, lecz ciężka praca. Czwartkowe zajęcia 
zaczęliśmy od gier i zabaw integracyjnych oraz 
warsztatów, które pomogli uczniom zajrzeć w głąb 
siebie – wolontariusze starali się pokazać, jak ważne 
jest być sobą, przestać dopasować się do czyichś 
oczekiwań, jak zdjąć maski, które często zakładamy, 
bo boimy się braku akceptacji. Obydwaj wolontariusze 
są przykładami tego, że te słowa nie są tylko teorią, lecz 
w taki sposób podchodzą oni do życia. 
Alok jest filologiem z wykształcenia, swobodnie 
posługuje się siedmioma językami, robi doktorat na 
uniwersytecie w New Deli, w Indiach. Do Polski 
przyjechał, aby nauczyć się języka polskiego i móc 
pracować z młodzieżą. Mirnizami urodził się 
w mieście ognia - Baku, - ukończył tam uniwersytet. 
Do Polski przyjechał na 6 miesięczny projekt i akurat 

MAMY LAUREATKĘ 
KONKURSU JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO!

W czwartek 16 marca 2017 roku zostały podane 
wyniki końcowe konkursów przedmiotowych 
i już wiemy na pewno, że uczennica klasy IIB 
Katarzyna Ważna zdobyła tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego z języka angielskiego, 
organizowanego przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
Kasia zdobyła 56 punktów, czyli 5 miejsce 
w województwie. Jest to naprawdę ogromne 
osiągnięcie i daje Kasi dużą przewagę przy 
wyborze szkół oraz zwalnia z trzeciej części 
egzaminów gimnazjalnych.
Gratulujemy takiego wysokiego wyniku Kasiu 
i życzymy tylko takich wygranych w życiu!

Iryna Kuzyan

i Krzysztofa Sztorca ze „Szkoły tańca Krzysztofa 
Sztorca” w Koszalinie. Nieprzeciętny talent do tańca 
pokazały też nasze gimnazjalistki, które tańczą 
w zespole „Mirage” przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tychowie pod kierunkiem Kacpra Wojcieszka. Dobra 
zabawa towarzyszyła nam również podczas teleturnieju 
„Jeden z sześciu”, gdzie nasi wychowawcy mieli okazję 
popisać się swoją wiedzą na temat naszej szkoły. 
Całą imprezę prowadziły Julka Król i Gosia Bekisz
Autorką dekoracji, jak zawsze, była Józefa Pawłowicz. 
Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane 
i przeprowadzone pod czujnym okiem Samorządu 
Uczniowskiego wraz z opiekunkami Donatą Kłosowską- 
Babińską i Iryną Kuzyan.
Dziękujemy wszystkim uczniom i wychowawcom za 
zaangażowanie i wspólną zabawę!      

 Iryna Kuzyan

mija 4 rok jego pobytu tutaj. Mirnizami w ramach 
różnych projektów zwiedził ponad 20 krajów i cały czas 
szkoli się w kierunku pracy z młodzieżą. 
W piątek wolontariusze zaprezentowali uczniom całego 
gimnazjum swoje kraje. Opowiedzieli nam o tradycjach 
i obyczajach, jedzeniu, religii, życiu młodych ludzi w ich 
Ojczyznach, nauczyli  podstawowych zwrotów w swoich 
językach.Posłuchaliśmy również o ich doświadczeniach 
w Polsce- na szczęście w większości były one pozytywne, 
za wyjątkiem dosyć zmiennej pogody i bardzo małej 
ilości warzyw i owoców w diecie Polaków. 
Po prezentacji przez dwa dni pracowaliśmy w grupie, 
zastanawiając się, czy często myślimy stereotypami, czy 
oceniamy ludzi ze względu na ich kolor skóry, wyznanie, 
orientację seksualną, pochodzenie i płeć. 
Młodzież wykazała się dużą dojrzałością w 
swoim spojrzeniu na bardzo aktualny dziś temat 
tolerancji. Bardzo często jej brak powoduję 
niewiedza i strach przed nieznanym. Mieliśmy 
okazje poznać ludzi, którzy się różnią od nas 
wyglądem, swoim podejściem do wiary, 
sposobem odżywiania się. Nie patrzyliśmy na 
nich przez pryzmat inności, widzieliśmy ich chęć 
dzielenia się wiedzą, otwartość, ciekawość 
świata i szczere uśmiechy na twarzach. 
Gimnazjaliści nauczyli się też tańców ludowych, 
ćwiczyli jogę, świetnie bawili się razem 
z wolontariuszami na balu karnawałowym 
w piątkowy wieczór.

Warto nadmienić, że wszystkie warsztaty i prezentacje 
były prowadzone w języku angielskim, co niewątpliwie 
było dobrą lekcją i okazją dla przełamania bariery 
językowej, często blokującej wykorzystanie nabytych 
umiejętności z języka obcego w trakcie komunikacji. 
Wolontariusze wielokrotnie powtarzali, że warto uczyć się 
języków i nie bać się nimi komunikować.
Przyjazd wolontariuszy zorganizowałam razem z Violettą 
Andryszczuk- Wasiak, nauczycielką języka polskiego. 
Oczywiście nie był by on możliwy bez wsparcia naszego 
dyrektora Andrzeja Kozłowskiego, Rady Rodziców 
i pracowników szkoły, którzy wsparli nas finansowo oraz 
pomocą w sprawach organizacyjnych. Bardzo wszystkim 
dziękujemy za pomoc.

PRZYJAZD WOLONTARIUSZY  DO GIMNAZJUM

Iryna Kuzyan
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Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Dąbek” w Tychowie w składzie: Adam Sukiennik, 
Szymon Malinowski, Maksymilian Sawosz, Łukasz 
Łukjaniec, Dominik Wąsowski, Marek Gałan, Antoni 
Czarnecki, Krzysztof Pucek, Adrian Gajda, Kamil 
S z e r z e ń  w y w a l c z y ł a  a w a n s  d o  t u r n i e j u 
Wojewódzkiego o Puchar Tymbarka „Z podwórka na 
stadion”. Turniej odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. 
w  Szczec inku .  Zwycięska  d rużyna  zagra 
w dniach 29 kwietnia – 2 maja w Warszawie 
w Wielkim Finale.

R. Radziuk

Walczyć będą, aby zagrać na Narodowym

19 lutego br. odbyły się II zawody trociowe na 
Parsęcie. Udział wzięło 22 zawodników, 
w tym dwie kobiety.
Zwycięzcą zawodów został Grzegorz Sikorski 
łowiąc kelta troci mierzącego 71 cm. Ryba po 
pamiątkowej fotografii wróciła szczęśliwie do 
wody.
Zwycięzca otrzymał całoroczną opłatę na 
Parsętę na 2018 r., wędkę oraz bon zakupowy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Zapraszamy na kolejne spotkanie.

Prezes Koła PZW Tychowo „Tychowo-Gmina”

ZAWODY SPINNINGOWE 

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam 

do wzięcia udziału

W SAMORZĄDOWYM 
TURNIEJU 

TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR 

BURMISTRZA  TYCHOWA

Informacji udziela Robert Radziuk 

pracownik GOSiGK w Tychowie 

tel. 600 938 263, e-mail: robertradziuk.pl@wp.pl

który odbędzie się (sobota) 22 kwietnia 2017 r. 

od godziny 1100 w hali widowiskowo – sportowej 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie.

Burmistrz Tychowa Robert Falana

Regulamin zawodów dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego 
w Tychowie: www.tychowo.pl

Wszystko co dobre szybko się kończy - a w  ferie 
szczególności - czas odpoczynku od codziennych 
obowiązków szkolnych. 
W dniach 13-24 lutego w Bibliotece Publicznej 
przeprowadzono cykl zajęć, w których miejsce 
szczególne  zajmowała KSIĄŻKA.
Spotkania rozpoczynały s ię od głośnego 
przeczytania wybranego opowiadania, a następnie 
dyskusji na jego temat. 
Każdy uczestnik przeszedł chrzest na Mola 
Książkowego. Ponadto przeprowadzono zajęcia 
m a n u a l n e ,  p o d c z a s  k t ó r y c h  u c z e s t n i c y 
wykonywali m.in. bransoletki, gliniane figurki 

Z  życia Biblioteki
w Tychowie Zima, książka i ja

Olafa z ,,Krainy Lodu''. Uczciliśmy również 
,,Światowy Dzień Kota''. Szczególnie interesujący 
dla dzieci okazał się Dzień Szalonego Naukowca. 
P r z y  p o m o c y  m a ł y c h  n a u k o w c ó w  o r a z 
składników, które można znaleźć w każdej kuchni, 
przeprowadzono barwne reakcje, wyczarowano 
również lawę. Dzieci miały okazję obejrzeć pod 
mikroskopem  różne ciekawe preparaty, np. 
d r o ż d ż e .  P o d c z a s  z a j ę ć  d z i e c i  c h ę t n i e 
uczestniczyły w zabawach słownych. 

Artykuł i zdjęcia: 
Agnieszka Tomczyk

Gminne eliminacje „Małego Konkursu Recytatorskiego”
28 lutego w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo 
przeprowadzono gminne eliminacje ,,Małego 
Konkursu Recytatorskiego''.Zadaniem uczestników 
było zaprezentowanie dwóch utworów - wiersza oraz 
prozy. Repertuar był bardzo zróżnicowany. 
Komisja Konkursowa w składzie: Eliza Antosz, 
Dominika Samorowska-Stabach i Jerzy Boczkowski, 

W piątkowe popołudnie, 10 marca w oddziale 
dziecięcym Biblioteki Publicznej Gminy 
Tychowo odbyły się zajęcia pt.: „Zaprogramuj 
swojego robota”
zorganizowane w ramach projektu 

MISTRZOWIE KODOWANIA. 
Tematem przewodnim spotkania była historia 
Czerwonego Kapturka wędrującego przez las do 
swojej chorej babci. 
Uczestnicy spotkania stworzyli na planszy trasę, 
którą musiały pokonać roboty (robot-wilk, robot-
Czerwony Kapturek i robot-babcia). 

Zajecia robotyki w Bibliotece Publicznej

ogłosiła dwa pierwsze miejsca, w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
I miejsce w kategorii I-III zajęła Agata 
Jaskólska
I miejsce w kategorii IV-VI zajęła 
Tatiana Jabłońska.

O b e c n o ś ć  r o b o t ó w 
przyczyniła się zarówno do 
zabawy jak i do nauki podstaw 
programowania, elektroniki 
i robotyki. 
Warsztaty przeprowadzono 
dzięki uprzejmości Pani 

Laureatki gminnych eliminacji reprezentowały 
będą naszą gminę na powiatowych eliminacjach 
w Białogardzie 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesu 
w kolejnym etapie!

Artykuł: Halina Rożek - Dyrektor Biblioteki
Zdjęcia : Agnieszka Tomczyk

Renaty Kołodziej - za co serdecznie dziękujemy. 
Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Wyniki konkursu literackiego 
„Najlepsze opowiadanie FAN FICTION”
W Bibliotece Publicznej przeprowadzono konkurs 
literacki „Najlepsze opowiadanie Fan Fiction”.
Z dostarczonych prac nagrodzono dwie. Laureatkami 
zostały  : Lucyna Król opowiadanie pt.: ,,One Shot''
Kinga Majkowska opowiadanie pt.: ,,Harry Potter 
i Zmieniacz Czasu”.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!
Czym w ogóle jest opowiadanie FAN FICTION 
(FANFIC)? To opowiadania tworzone nieoficjalnie 
przez fanów książki, filmu, serialu itp., wykorzystujące 
postaci i świat z oryginalnego utworu, polegające na 
dopisaniu dalszych losów wybranego bohatera.

Halina Rożek- Dyrektor Biblioteki
Agnieszka Tomczyk
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BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację 

o wywieszeniu wykazu na dzierżawę  nieruchomości własnych 
Gminy Tychowo stanowiących: 

a) część działki nr 565/123, o pow. 0,0667 ha, obr. 0001 miasto Tychowo,
b) część działki  nr 224/14, o pow. 0,0893 ha, obr. 0001 miasto Tychowo,
c) część działki  nr 361, o pow. 0,71 ha, obr. 0001 miasto,
d) część działki nr 171, o pow. 0,9011 ha, obr. 0033 Dobrowo, 
e) część działki  nr 311, o pow. 0,0621 ha, obr. 0033 Dobrowo,
f) część działki  nr: 5/30, o pow. 0,1252 ha, obr. 0034 Słonino.

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 2 uchwały nr LIII/359/10 Rady Miejskiej 
w Tychowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata luba na czas 
nieoznaczony w przypadku gdy w okresie wywieszenia wykazu 
gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia lub w terminie 3 dni 
roboczych po tym okresie zostanie złożony tylko jeden wniosek 
o dzierżawę rada wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu bądź 
dzierżawy bez przetargu.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na stronie 
internetowej www.tychowo.pl i www.bip.tychowo.pl

INFORMACJA
O UMIESZCZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONEJ 
DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU 

PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu ogłoszenia 
o przetargu na dzierżawę nieruchomości własnej Gminy Tychowo, 
stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr:
a) działkę nr 24/1 o powierzchni 1,0359 ha położoną w obrębie 
ewidencyjnym 0056 Osówko, stanowiącą nieruchomość gruntową 
niezabudowaną opisaną w ewidencji gruntów jako RIII b, RIV a, RIV b. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę 
wieczystą nr KO1B/00034290/1 

b) działkę nr 28 o powierzchni 1,9500 ha położoną w obrębie 
ewidencyjnym 0056 Osówko, stanowiąca nieruchomość gruntową 
niezabudowaną opisana w ewidencji gruntów jako RIVa, RIVb, RV. Dla 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę 
wieczystą nr KO1B/00034290/1.

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 2 uchwały nr LIII/359/10 Rady 
Miejskiej w Tychowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad 
nabywania,  zbywania i  obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy 
lata luba na czas nieoznaczony w przypadku, gdy w okresie wywieszenia 
wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia lub w terminie 3 dni 
roboczych po tym okresie zostanie złożony tylko jeden wniosek 
o dzierżawę rada wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu bądź dzierżawy 
bez przetargu.
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu dostępnym na 
stronie internetowej www.bip.tychowo.pl. Informacje na temat 
nieruchomości można uzyskać pod nr tel.  0 94 31 60 290. 

UWAGA 
W związku z upływem 10 lat od wymiany nowych dowodów osobistych, 
uprzejmie proszę o sprawdzenie  terminu ważności wydanego dowodu 
osobistego.
Zaznaczam, że wydawane były dowody osobiste dla osób bezterminowo 
powyżej 65 roku, osoby te nie muszą wymieniać dowodu osobistego.
Jeżeli upływa termin ważności dotychczasowego dowodu osobistego, 
uprzejmie proszę o złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz 
z aktualnym zdjęciem.
Jednocześnie informuję, że istnieje również możliwość złożenia wniosku 
przez internet poprzez platformę e-PUAP, podpisanego podpisem 
kwalifikowanym, bądź profilem zaufanym, jednakże wyrobiony dowód 
osobisty należy odebrać osobiście w Urzędzie, do którego został wysłany 
wniosek.                                                                                        Mariola Liksza

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tychowie

Podziękowania
  Podziękowanie dla 

        Pani Sołtys Pobądza Genowefy Kuczmery 

oraz dla Sołtysa Słonina Grzegorza Sikorskiego 

za zakup pączków do świetlic. 

Tłusty czwartek był bardzo smaczny! Dziękujemy!

Dyrektor GOK: Lucyna Michalak, opiekunki 
świetlic - Katarzyna Sikorska, Marta Tomczyk oraz 

dzieci i młodzież.

***

dla Pani Beaty Wawrzeńczyk 

za zaangażowanie w pracę 
świetlicy wiejskiej w Smęcinie, 

a zwłaszcza za pomoc w przygotowywaniu 
scenograi na 

II Konfrontacje Teatralne Świetlic 
Gminy Tychowo. 

Z wyrazami wdzięczności:

Lucyna Michalak, dyrektor GOK 
w Tychowie, Anita Dygas

- opiekunka świetlicy 
oraz wdzięczne dzieci i młodzież. 

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację 

o wywieszeniu wykazu na zbycie nieruchomości własnej Gminy 
Tychowo stanowiącej 

niezabudowaną działkę gruntu nr 173/1 położoną w Tychowie, 
ul. Wolności o powierzchni 0,0161 ha. 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą 
nr KO1B00001522/7.  Cena 24.600,00 złotych brutto

Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na stronie internetowej 
www.tychowo.pl i www.bip.tychowo.pl.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.), powinny 
złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości 

w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2017 r.
Burmistrz Tychowa

Podaruj 1% swego podatku na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Marzymy o tym, byśmy mogli  kontynuować działalność 

"Mini świetlicy dziennego wsparcia" dla osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie gminy Tychowo. Chcemy wspierać poprzez 

dodatkową rehabilitację osoby niepełnosprawne ruchowo.

KRS:0000163423

Pomagamy gratisowo w wypełnianiu 

i przesyłaniu rozliczeń do Urzędów Skarbowych poprzez e-deklarację.

Kontakt dla zainteresowanych: 
telefoniczny: 94 311 52 54 lub 606 153 266  lub email: amicus1@o2.pl

Dziękujemy bardzo za wsparcie !!!
     z poważaniem,Zofia Jarzębska

KRS:00001162
Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku 

Osówko 26A   78-220 Tychowo

OSP OSÓWKO
Przekaż 1% swojego podatku na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówku.

Wypełnij jedną dodatkową rubrykę w swoim zeznaniu podatkowym. 
Nic nie stracisz, a Nasza jednostka może zyskać tak wiele.

Dzięki Waszej pomocy w zeszłym roku z 1% podatku otrzymaliśmy 719,91zł 
(pieniądze zostały zagospodarowane na zakup niezbędnego sprzętu) !

Bardzo dziękujemy! Jesteśmy pewni, że i w tym roku będziemy mogli na Was liczyć.

Podaruj 1% swego podatku

Uwaga!
Zgubiono legitymację szkolną:

Pawełczak Hubert
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Tychowie 

PRACA !!!
KA- MAR zakład kamieniarski 

zatrudni pracowników z gminy Tychowo. 
Wynagrodzenie netto 2500 zł (na rękę) 
w okresie próbnym trzymiesięcznym. 

Po tym okresie warunki 
do uzgodnienia indywidualnie. 

Pracodawca zapewnia umowę o pracę, 
pełny etat, finansowanie kursów prawa jazdy 

i na wózki widłowe, 
szkolenia w obróbce kamienia. 

Mile widziane: doświadczenie w branży 
budowlanej,  czytanie rysunku, obsługa 

nowoczesnych maszyn, obsługa komputera.
 Zainteresowanych proszę o kontakt 

pod nr tel. 511 186 213 Gołuchowski Artur,  
www.kamieniarstwokoszalin.pl

Podziękowania

OSP TYCHOWO

KRS:00001162

Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie 

ul. Bobolicka 17  78-220 Tychowo

Zebrane środki finansowe pozwolą nam 
na zakup nowego sprzętu i usprawniającego 

nasze działanie wyposażenia. W zeszłym roku, 
dzięki Wam, otrzymaliśmy wsparcie w 

wysokości  1073,07zł. Dziękujemy!

INFORMACJA
Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 

przyjmujemy do 18 kwietnia 2017 r.


