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Kursy komputerowe
 zakończone

Okres zimowo – wiosenny upłynął 
mieszkańcom Tychowa i Smęcina bardzo 
pracowicie. Przeszli bowiem intensywny 

kurs komputerowy. Teraz uczestnicy 
szkolenia przygotowują się do egzaminu 

końcowego. Trzymamy kciuki!

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Warnino
W okresie, od 27 maja do 16 czerwca 2017 r.  na terenie naszej 
Gminy odbywały się imprezy plenerowe pod hasłem: Święto 

Imprezy plenerowe z okazji Święta Rodziny

Rodziny. Odbywały się one we współpracy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie z Radami Sołeckimi i Sołtysami. W niektórych miejscowościach 
Sołtysi, Rady Sołeckie i miejscowe jednostki OSP przejęły tak wielką inicjatywę, że 
były to piękne Festyny Wiejskie.
Tak było na przykład w miejscowościach: Borzysław, Liśnica, Kowalki, Sadkowo, 
Wicewo, Tyczewo. Często Sołectwa łączyły siły i wspólnie organizowały 
uroczystości, które zostaną z pewnością opisane szczegółowo przez głównych 
organizatorów. Panie świetliczanki w tych miejscowościach miały swój udział 
również w przygotowaniach i prowadzeniu konkurencji dla dzieci.  
W Dobrowie, Tychowie, Trzebiszynie, Smęcinie, Kikowie, Pobądzu 
i Warninie Sołtysi, Rady Sołeckie oraz Panie świetliczanki z ramienia GOK 
przygotowali również atrakcyjne rodzinne spotkania. Znalazły się konkurencje dla 
dzieci oraz ich Mam i Tatusiów. 
W Pobadzu Pani Sołtys G. Kuczmera odbyła nawet z dziećmi i chętnymi 
Rodzicami rajd rowerowy po miejscowości. 
We wszystkich miejscowościach przygotowano konkurencje sportowe 
i plastyczne. Dzieci śpiewały, tańczyły a nawet pięknie recytowały wiersze. 
Uczestnicy spotkań zasiedli do poczęstunków. Nie zabrakło słodyczy dla dzieci. 
Środki finansowe przeznaczono z funduszy sołeckich, z GKPiRPA oraz od 
lokalnych sponsorów. Uroczystości miały odświętny charakter i były solidnie 
przygotowane dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. 
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji tych imprez należą się wielkie słowa 
uznania i wdzięczności.                                L.Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

- wyjazd do Szczecina na Międzynarodowy zlot żaglowców, któremu 
towarzyszą liczne imprezy muzyczne. Wyjazd jednodniowy, 7 sierpnia 
br. organizowany we współpracy GOK i Stowarzyszenia Amicus. 
GOK dysponuje 18 miejscami. Koszt jednego uczestnika - 34 zł 
(wyżywienie- śniadanie, obiad, podwieczorek oraz ubezpieczenie)
Planowana godzina wyjazdu- 7.00 Planowany powrót-ok. 19.00

- warsztaty taneczne w okresie wakacyjnym - 20 sierpnia br., 
w naszym Ośrodku Kultury - 3 godziny zajęć (godz. 14.00-17.00). 
Prowadzić je będzie Paulina Woźniak, uczestniczka programów „You 
Can Dance”, „Mam talent” oraz „Got To Dance”, instruktorka 
dancehall i hip hop, tancerka rewiowa.

Zgłoszenia na wyjazd do Szczecina i warsztaty taneczne można dokonać 
w sekretariacie GOK w Tychowie. Sekretariat czynny w godz. 
7.30-15.30, tel. 94 31 46 894. Zapisy przyjmowane będą do dnia 29 
czerwca 2017 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo dla członków sekcji GOK. 

   Gminny Ośrodek Kultury 
w Tychowie organizuje:2 czerwca br. przed budynkiem naszego Ośrodka Kultury świętowano 

Dzień Dziecka.W bajkowej scenografii bawili się mali i dorośli 
mieszkańcy naszej Gminy. Życzenia dzieciom złożyli: Burmistrz 
Tychowa Robert Falana, Dyrektor GOK Lucyna Michalak. 
Aktorzy z Teatru Władca Lalek ze Słupska przygotowali festyn: 
Zwyczaje Dworskie. Dzieci i rodzice bawili się doskonale biorąc 
udział w licznie przygotowanych konkurencjach. Pracownicy GOK 
przygotowali warsztaty artystyczne dla dzieci. Wykonały one  duże 
ilości pięknie ozdobionych koron, wachlarzy i mieczy. 
Z zaangażowaniem bawiono się z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej, piłeczek i balonów. Każdy mógł zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie przy specjalnie na tę okoliczność wykonanej 
tablicy z postaciami z popularnych bajek dla dzieci. Dmuchany zamek 
i domki dla najmłodszych cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
Niewątpliwą atrakcją okazała się być Skrzynia Skarbów. Dzieci 
wybierały z niej upominki. Starczyło dla wszystkich uczestników, 
niektórzy ustawiali się w kolejce do Skrzyni nawet kilkakrotnie Można 
było nabyć lody z Lodziarni Petrykowskiej z Koszalina, popcorn, watę 
cukrową i wielką smażoną FRYTĘ. 
Przed naszym Ośrodkiem stanęły ławeczki z palet, które wykonała dla 
nas firma Państwa Witkowskich w Tychowa. Bardzo za nie 
dziękujemy. 
Impreza była bardzo obfita w atrakcje, budynek GOK i teren wokół 
był bardzo kolorowy i pięknie przystrojony. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że Impreza miała taki właśnie wymiar: 
Karolinie Szyderskiej, przewodniczącej GKPiRPA, Axelowi Wechsler 
– Pommernfisch Tychowo, Olafowi Korner – Friedrichs Polska, 
Jerzemu Wicikowi – Nadleśnictwo Tychowo, Copy System Piła,  
Jadwidze Matejko – sklep „Jowisz” Tychowo, Tamarze Świątczak – 
sklep „Bartek” Tychowo, Annie Pindor – sklep „Prymus” Tychowo, 
Lilli Marczyk – sklep „Lilla”, Małgorzacie Radziuk – Firma 
Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Beata”, Urszuli i Wiesławowi 
Fornalczykom, W. Węglowskiemu – Ecce  Homo Kowalki, 
pracownikom naszego Ośrodka Kultury. 
                                          L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka

Dobrowo Trzebiszyn i Tychowo  

Pobadz,

Smecino,

19 maja 2017 r. w galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Władysławy Ziętary, 
Agnieszki Zawadzkiej i Katarzyny Woźniak. Władysława Ziętara oprócz 
prac plastycznych zaprezentowała również poezję własnego autorstwa. 
Jeden z wierszy przeczytała Agnieszka Zawadzka. 
Wszystkie Panie korzystają z fachowej rady i pomocy Wiktora 
Rakoczego – instruktora zajęć plastycznych w GOK. Galerię 
przepełniają obrazy i rysunki pejzaży, animalistyki, portretów, 
architektury  i martwej natury. 
Na wystawie mieliśmy okazję gościć m.in. Panią Krystynę Dobrzańską 
– Sekretarz  Gminy Tychowo oraz lokalne media. 

Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Wystawa artystek z Gminy Tychowo

30 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie 
w ramach programu edukacji medialnej – KINO 
SZKOŁA odbyło się spotkanie uczniów Gimnazjum 
z Tychowa i Dobrowa na zajęciach pt. „Przemoc 
w szkole”, młodzież mogła dowiedzieć się jak 
niebezpieczne jest stosowanie agresji i przemocy wobec 
innych oraz w jaki sposób radzić sobie z tym problemem. 
Pani prelegentka podjęła dyskusję z gimnazjalistami, 
a następnie wszyscy obejrzeli film pt. „Żałuję!” reż. Dave 
Schram. Izabela Wesołowska

 promocja i reklama GOK w Tychowie

KINO SZKOŁA dla gimnazjalistów 

w GOK w Tychowie!
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Dzieñ Matki 2017 r. w Domu Kultury
26 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie odbył się 
wzruszający koncert z okazji Dnia Matki, którego wykonawcami 
były dzieci z placówek oświatowych gminy Tychowo oraz artyści 
 z Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Uroczystość rozpoczęła 
Lucyna Michalak Dyrektor Naszego Ośrodka składając życzenia  
pomyślności wszystkim mamom. 
Podczas tego pięknego koncertu dla mam wystąpiły dzieci 
z Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie przygotowane przez 
Panią Marię Gołuchowską, Katarzynę Korolak, Małgorzatę Łopińską 
– Kubiczek, Dorotę Potoczną, Iwonę Wiśniewską i Katarzynę 
Wiśniewską . Zaprezentowały one: piosenki pt. „Mama”, „Żyj nam 
100 lat”, „Namaluję mamusi słoneczko”, wierszyk w wykonaniu 
Leny Grygi pt. „Dla Mamy”, taniec w wykonaniu Filipa 
Franielczyka. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas młodszych 

  z Zespołu Szkół w Dobrowie pod opieką Pani 
  Magdaleny Niemiec, Katarzyny Jabłońskiej
  i Adrianny Kisiel przygotowały: taniec – Polka 
kłanianka, klaszczący rock and roll, układ taneczny dziewczynek z II 
klasy,  piosenki pt. „Nasza Mama wszystko wie”, „Happy Mother's 
Day” oraz wiersze o matce w wykonaniu Oliwii Bober, Antoniego 
Abramciów, Rafała Kubackiego. 
Dominika Brzozowska, Milena Szatkowska i Oliwier Miękus z klasy 
II b Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie 
zaprezentowały piosenkę pt. „Wiosna, wiosenka” – opiekun Pani 
Urszula Bagińska, dzieci z klasy II d pod opieką Pani Renaty 
Kołodziej zagrały na bum-bum rurkach Piratów z Karaibów. 
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie reprezentowały solistki, które 
pracują pod opieką Katarzyny Kalbarczyk: Tatiana Jabłońska 
w piosence pt. „Kolorowy wiatr” Edyty Górniak, Klaudia Szafrańska 
w piosence pt. „Radość z najpiękniejszych lat” Anny Jantar, Klaudia 
Barska w piosenkach pt. „Mamo” Violetty Willas i „Nie żałuję” 

Edyty Geppert. Publiczności zaprezentował się niedawno utworzony zespół 
wokalny GAMA w piosence pt. „Gdzie ten świat z 60 – tych lat” Urszuli 
Sipińskiej. 
Pani Alicja Łukjaniec nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Radomskiegow Tychowie zaprezentowała utwór pt. „Zacznij od Bacha” 
Zbigniewa Wodeckiego oraz piękną piosenkę o Mamie. 
Na ekranie zostały również wyświetlone dwa filmy przygotowane przez dzieci 
z Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz młodzież z Gimnazjum w Tychowie.
Wzruszający koncert z okazji Dnia Mamy był pięknym momentem wyrażania 
wzajemnych uczuć między mamami i dziećmi.
Dziękujemy dyrektorom placówek oświatowych Gminy Tychowo za owocną 
współpracę  i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie pięknego koncertu 
dla mam, a także występującym artystom.

 Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie 
reprezentowali swoją twórczość podczas różnorodnych 
przeglądów organizowanych w województwie 
zachodniopomorskim. 
Solistka Tatiana Jabłońska 20 maja br. brała udział 
w Finale Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej 
w Szczecinie. 
10 czerwca 2017 r. Klaudia Barska reprezentowała nasz 
Ośrodek w Finale Wojewódzkiego Przeglądu Solistów 
i Muzycznych Zespołów Estradowych w Szczecinie. 
Zespół Ludowy Dobrowianki 20 maja br. zdobył 
WYRÓŻNIENIE w X Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 
Ludowej w Drawnie. 
Zespół Tańca HIP-HOP Mirage 20 maja br. został 
LAUREATEM podczas eliminacji powiatowych 
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych 
w Koszalinie. 3 czerwca odbył się w Szczecinie finał 
wojewódzki tegoż Przeglądu. Mirage zdobył wyróżnienie! 
Cieszymy się bardzo, że tak młody Zespół, który istnieje

                       dopiero 2 lata został dostrzeżony wśród ponad 40 zespołów  
                       naszego województwa. 
                       27 maja br. Zespół Ludowy Radość reprezentował GOK 
w Tychowie w VII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel 
„Wiosenny Piknik Folk” w Jeleniu. 
3 czerwca 2017 r zespoły Radość i Dobrowianki brały udział 
w Senioradzie, która odbyła się w Ustroniu Morskim. 17 czerwca 
natomiast Zespoły reprezentowały naszą Gminę na Senioradzie 
w Białogardzie. 
Maj i czerwiec obfitowały w podróże naszych zespołów i solistów. 
Cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć w życiu kulturalnym 
regionu. Gratuluję sukcesów członkom zespołów oraz ich instruktorom.  
Życzymy wielu sukcesów!

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Sukcesy artystów z Gminy Tychowo

- Na terenie Gminy Tychowo trwają obecnie prace drogowe. 
Czy może Pan przybliżyć czytelnikom ten temat.
Obecnie realizujemy na terenie naszej gminy cztery inwestycje 
drogowe. Trzy na terenie miasta, są to ul. Mroczkiewicza, „odnoga” 
ul. Parkowej, trwają prace przygotowawcze do przebudowy ulicy 
Kolejowej. Wyremontowany zostanie odcinek drogi gruntowej 
prowadzący do Kolonii Dobrowo. 

Burmistrz Tychowa odpowiada...

Najbardziej zaawansowane prace trwają na ul. Mroczkiewicza. To dość duża i skomplikowana 
przebudowa w zakres, której wchodzi wymiana nawierzchni asfaltowej, polbrukowej, budowa 
chodników, parkingów oraz oświetlenia. Przewidywany koniec prac to sierpień bieżącego roku. Po 
wakacjach ruszy remont ul. Kolejowej. To także kompletna przebudowa obejmująca wymianę 
nawierzchni, budowę chodnika i oświetlenia. Rozpoczęliśmy także prace przy przebudowie 
„odnogi” ul. Parkowej. Ten odcinek zostanie przebudowany z drogi gruntowej na utwardzoną 
polbrukową. 
- To remonty w Tychowie, czy planuje Pan jakieś inwestycje drogowe poza miastem?
Tak, oczywiście. Remont części drogi prowadzącej do Kolonii Dobrowo polegał będzie na 
wymianie nawierzchni z obecnej piaskowej na wykonaną z tzw. klińca. Poprawione zostanie także 
odwodnienie tego odcinka drogi.  
W Gminie Tychowo wiele dróg wymaga naprawy bądź poważnej przebudowy. Nadal mamy na 
terenie gminy kilka dróg brukowych, które planujemy wyremontować. 
Po realizacji inwestycji drogowych opisanych wyżej planuję rozpocząć remonty dróg poza 
miastem. Trwają prace projektowe nad gruntowną przebudową drogi wraz z chodnikiem 
prowadzącej przez miejscowość Bukówko. W „kolejce” cierpliwie czeka przecież sporo 
miejscowości – zaznacza burmistrz Falana. 

Chciałbym remontować więcej  szybciej. Muszę jednak prowadzić zrównoważoną gospodarkę finansową. 
Budowanie dróg to inwestycje mocno obciążająca budżet gminy. Korzystamy oczywiście z dofinansowań 
zewnętrznych, jednak tych środków jest niestety oraz mniej. 

ul. Mroczkiewiczaul. Parkowa

Podziękowania i nagrody 
dla Gminy Tychowo

Na ręce Burmistrza wpłynęły również  
podziękowania od Dyrekcji Oddziału 
Zewnętrznego w Dobrowie za
zaangażowanie i pomoc w organizacji 
IX Zlotu Motocyklowego w Dobrowie.

Do XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Modernizacja Roku 2016" zgłoszona 
została  inwestycja  w  tychowskim 
Gimnazjum i Hali Sportowej. Gmina 
Tychowo otrzymała dyplom i zaproszenie do 
wzięcia udziału w Finale tego Konkursu. 
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Z  życia 

SP Tychowo
Tradycją staje się, że Urząd Miejski w Tychowie odwiedzają dzieci 
z placówek oświatowych z terenu gminy Tychowo.
30 maja br. zaszczyciły nas swoją obecnością dzieci z klasy „O b” ze 
Szkoły Podstawowej w Tychowie pod opieką pań: Joanny Rudzińskiej 
oraz Małgorzaty Kasperowicz. 
Dzieci zwiedziły poszczególne referaty, zapoznały się z pracą 
urzędników, miały również okazję zasiąść w fotelu burmistrza oraz 
zastępcy burmistrza. W sali konferencyjnej dzieci podzieliły się swoimi 
uwagami, zdradziły nam również kim chciałyby zostać w przyszłości: 
burmistrzem, sekretarką i skarbnikiem – te słowa padały najczęściej.
Dziękujemy Wam mili goście za prezenty i za wizytę! 

Renata Bosak-Szewczyk, Urząd Miejski w Tychowie

KLASA „0B” Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM
Drużyna z SP TYCHOWO po raz XIV Mistrzami  

 KACPER SZUMSKI  MISTRZEM WOJEWÓDZTWA

powiatu w XL  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy  Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego .
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Białogardzie przeprowadzili w dniu 09 maja br. powiatowe eliminacje 
XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W tym roku konkurs odbył się na terenie Szkoły Podstawowej im. 
A. Mickiewicza i Gimnazjum J. Pawła II w Tychowie.  Turniej w swoich 
założeniach ma na celu wychowywanie najmłodszych w zakresie 
bezpieczeństwa przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Do Turnieju stanęły drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu powiatu białogardzkiego. 
Drużynę reprezentowali uczniowie: Kacper Szumski, Oliwier 

Gołuchowski, Monika Garbicz, 
Oliwia Kucy. Po rozwiązaniu testu 

z zakresu przepisów ruchu drogowego i testu 
pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, zawodnicy 
przystąpili do części praktycznej, gdzie prezentowali 
swoje umiejętności jazdy na rowerze w utworzonym 
miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód.
Również musieli praktycznie zastosować swoja wiedzę 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
Po podliczeniu punków wśród szkół podstawowych 
z terenu powiatu drużynowo:  – I miejsce Szkoła 
Podstawowa w Tychowie.
Indywidualnie najlepszym zawodnikiem w kategorii 
szkół podstawowych okazał się Oliwier Gołuchowski, 
II m-ce Oliwia Kucy, III m-ce Kacper Szumski, 
IV m-ce Monika Garbicz.
Drużyny otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów i organizatorów turnieju  
oraz lokalne firmy Pommernfisch, Arla Foods, 
Biedronka.
Zwycięzcy 18 maja 2017 r. reprezentowali nasz powiat 
w eliminacjach wojewódzkich w Przelewicach. 
Zdobyli mocne IX miejsce na 22 drużyny.
K A C P E R  S Z U M S K I  O K A Z A Ł  S I Ę 
NAJLEPSZYM ZAWODNIKIEM – ZOSTAŁ 
MISTRZEM WOJEWÓDZTWA
Drużynę do turnieju przygotowywała pani Hanna 
Białek.

Hanna Białek

06 czerwca br. troje uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza uczestniczyło w XIV 
Międzypowiatowym Konkursie Języka Angielskiego 
w SP nr 3 w Białogardzie. Byli to uczniowie klas: 4b – 
Religa Paweł, 5b – Szewczyk Arkadiusz i 6b – Jakubiec 
Rozalia. 
Do boju o tytuł najlepszych anglistów przystąpiły dzieci 
z klas IV – VI. Udział w potyczkach wzięli uczniowie ze  
Świdwina, Karlina, Tychowa, Sławoborza oraz Białogardu. 
Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i ma 
wysoką frekwencję. 
Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze – 
w kategorii klas V Arkadiusz Szewczyk zajął 3 miejsce 
oraz w kat. klas VI Rozalia Jakubiec zajęła również 
3 miejsce. Paweł Religa zajął w swojej kategorii 4 miejsce. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w przyszłym roku.  

A.M.

Konkurs Międzypowiatowy 

12 czerwca br. odbyła się XXV Edycja Biegu Papieskiego 
w Karlinie, w którym wzięła udział reprezentacja chłopców oraz   
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie. 
Po bardzo dobrym biegu nasi zawodnicy zdobyli drugie miejsce. 
Indywidualnie najlepsi okazali się Michał Dygas – II miejsce oraz 
Kacper Szumski – V miejsce. 
Dzięki zajęciu miejsca na podium uczniowie wywalczyli dla 
szkoły czek o wartości 1000 zł.
Skład zespołu dziewcząt:  Jabłońska Tatiana, Walczak Honorata, 
Gigoń Gabriela, Kucy Oliwia, Dobrzańska Oliwia, Tarwacka Nikola.
Skład zespołu chłopców:  Roszczyk Przemysław, Wójtów 
Tomasz, Roszczyk Michał, Gałan Paweł, Kosiorski Jakub, Dygas 
Michał, Szumski Kacper, Gałecki Jakub, Stańczak Bartosz, 
Pańpuch Dominik.
Opiekunowie:  Barbara Grabarczyk i Paweł Drozdowski

Tekst: Barbara Grabarczyk i Paweł Drozdowski

BIEG PAPIESKI

o raz pierwszy wyłoniono Zucha Rocznego Języka PAngielskiego spośród uczniów klas drugich Szkoły 
Podstawowej w Tychowie. 

Konkurs odbył się 14 czerwca 2017 roku, wzięło w nim udział 
19 uczniów. Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza 
znajomość słownictwa podstawowych zwrotów, rozwija 
wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść jest 
dostosowana do obowiązującej podstawy programowej.  
Wyniki  przedstawiają się następująco:
KLASY II
I m-ce       Maja Drozdowska kl. 2b
II m-ce      Bartłomiej Żakowski kl. 2b

           Krzysztof Głowiński kl. 2b
           Michał Gołdyn kl. 2c
III m-ce     Oliwier Miękus kl. 2b 
           Hubert Kaszkur kl. 2a
Zwycięzcom konkursu, raz jeszcze, składamy gratulacje, 

Zuch roczny języka angielskiego 2017 

13 czerwca 2017 r. tychowscy piątoklasiści byli na wycieczce 
integracyjnej w Koszalinie. 
Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Sądzie Rejonowym, 
gdzie uczniowie zostali zapoznani z kulisami pracy sądu. 

Va i Vb w Koszalinie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tychowie lecą na 
Marsa…  Nauka  naprawdę  jes t  wielką  f ra jdą 
i niekończącą się przygodą! 
9 czerwca br. z naszej sali gimnastycznej przez specjalne 
wejście można było przedostać się prosto w przestrzeń 
kosmiczną. A to wszystko za pomocą specjalnego 
dmuchanego przenośnego Planetarium ,,Antares”. To 
najnowocześniejszy i innowacyjny przedmiot dydaktyczny 
obsługiwany przez profesjonalistów i pasjonatów. W czasie 
godzinnej projekcji nasi uczniowie poznali tajemnice 
gwiazd: ich narodziny, życie i śmierć, etapy ich ewolucji. 
W ciekawy sposób przedstawione zostały planety Układu 
Słonecznego, znaki zodiaku i ich położenie na niebie, 
uczniowie dowiedzieli się też skąd bierze się wschód 
i zachód słońca. Wykłady dostosowane były do poziomu 
danego etapu edukacyjnego. Wszyscy uczniowie szkoły byli 
zaciekawieni i zadowoleni. Może da to początek nowym 
pasjom? 

Teks i zdjęcia: Kinga Kowalska 

Mobilne Planetarium w naszej szkole! 

Mieli okazję obejrzeć sale sądowe, zasiąść w ławach obrońców, 
prokuratorów, oskarżonych, czy też w fotelach sędziego 
i ławników. Znaleźli się w „celach”, gdzie oczekują na rozprawy 
oskarżeni doprowadzani z aresztu. Odwiedzili archiwum oraz 
niebieski pokój, w którym przesłuchiwane są dzieci. Mieli 
możliwość pooglądania siebie wzajemnie przez weneckie lustro. 

Po części edukacyjnej wyjazdu przyszedł czas na 
relaks w Parku Trampolin FlyPark. 
Uczniowie, pod czujnym okiem p. A. Janickiej-
Głusek, p. E. Dobrzańskiej i p. R. Chwały,
 mieli możliwość poskakać na różnych 
t rampol inach ,  skorzys tać  ze  śc ianki 
wspinaczkowej, ścieżki akrobatycznej 
zakończonej koszami, strefy do grania 
w zbijaka i najbardziej obleganych basenów 
z gąbkami. 
Po udanej zabawie na trampolinach, udaliśmy się 
na posiłek, po czym wróciliśmy do domu. 
Wyjazd był bardzo udany. Uczniowie czekają na 
kolejne. Ale to już w następnym roku szkolnym.

Tekst: R. Chwała 

a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w nauce i wielu sukcesów 
w różnego rodzaju zmaganiach językowych. 

E. Dobrzańska
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Z  życia 
Gimnazjum 
w Tychowie

Z  życia 
Przedszkola
w Tychowie

Talent to coś, co łatwo nam przychodzi, jest 
dostępne i powtarzalne. Każde dziecko ma 
talent, tylko trzeba odkryć go w sobie 
poprzez podejmowanie prób, dlatego 
5 maja 2017 r. w Gminnym Przedszkolu 
"Dębowa Chatka"odbył się "Dzień 
Talentu" podczas którego, przedszkolaki 
miały możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności: tańczyły, śpiewały piosenki, 
malowały farbami, kredkami, lepiły 
z ciastoliny, grały  na instrumentach, czytały, 
przedstawiały swoje hobby.  Dużym 
zainteresowaniem wsród dzieci cieszyły się 
babeczki z ciastoliny zrobione przez Ninę 
Zienkiewicz.  

 " D z i e ñ  T a l e n t u "  w  p r z e d s z k o l u
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ZSP Tychowo
W dniach 18,19 maja 2017 r. w Koszalinie i Bobolicach odbyły się 
jubileuszowe – 40 zawody sportowo obronne „Sprawni jak żołnierze”. 
W zawodach uczestniczyło 14 drużyn chłopców i 12 zespołów dziewcząt 
ze szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. 
Zawody zorganizowało Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty przy 
współpracy z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, 
Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie oraz Ligą Obrony Kraju. 
ZSP Tychowo reprezentowali: Adrianna Łyjak, Oliwia Cichecka, 
Dagmara Piasecka oraz Paweł Todorowski, Patryk Hołubek i Kamil 
Bodnar. Opiekunem zespołu był Daniel Wach. 
   Zawody składały się z pięciu konkurencji: rzut granatem, strzelanie, 
pierwsza pomoc, bieg na orientację oraz tor sprawnościowy. Tychowskie 
zespoły były w czołówce niemal we wszystkich konkurencjach.
Najbardziej spektakularne zwycięstwo udało się osiągnąć w biegu na 
orientację, który odbył się na trasie umiejscowionej na Górze Chełmskiej 
w Koszalinie. Dziewczęta od pierwszego dnia rywalizacji miały 
bezpieczną przewagę nad pozostałymi zespołami. Udało się ją utrzymać 
do końca zawodów. Chłopcy do ostatniej chwili zacięcie walczyli 
o czołowe miejsca z zespołami z Koszalina. 
Ostatecznie po raz pierwszy w historii dwie drużyny z Tychowa 
zwyciężyły rywalizację w zawodach wojewódzkich i będą 
reprezentować nasz region na zawodach ogólnopolskich, które odbędą 
się w dniach 19-22 czerwca 2017 r. w Bornem Sulinowie. Sukces ten jest 
szczególnie ważny dla chłopców, którzy przez ostatnie trzy lata 
zajmowali w zawodach drugą pozycję. Dziewczęta trzeci rok z rzędu 
zdobyły awans na zawody ogólnopolskie. W poprzednich latach zajęły 
odpowiednio pierwsze i szóste miejsce w Polsce. Reprezentanci ZSP 
Tychowo zajęli również czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej. 
Wśród chłopców drugie miejsce zajął Patryk Hołubek, a wśród dziewcząt 
pierwsza lokata przypadła Oliwii Cicheckiej. 
Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejne sukcesy tym razem 
w zawodach ogólnopolskich.
Na zdjęciu: radość uczniów z Tychowa po ogłoszeniu wyników.

29 maja jest Dniem Weterana Działań poza 

Dzieñ Weterana
Granicami Państwa. To polskie święto ustanowione zostało przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku, a obchodzone jest od 2012 
roku. Połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia 
Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Dzień Weterana jest wyrazem 
szacunku i uznania państwa i narodu dla ponad stutysięcznej rzeszy 
weteranów misji i operacji wojskowych, prowadzonych od 
sześćdziesięciu czterech lat na czterech kontynentach. Początki udziału 
żołnierzy Wojska Polskiego w misjach zagranicznych sięgają roku 
1953, kiedy to pierwsza ich grupa rozpoczęła służbę w Misji Polskiej 
w Korei. Od tego czasu polscy żołnierze uczestniczyli i uczestniczą 
w różnych, jakże odległych miejscach naszego globu. 
Młodzież ZSP Tychowo, w dowód szacunku i uznania dla Weteranów, 
przygotowała występ artystyczny, który został przedstawiony 
w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Odbiorcami 
występu byli w większości emerytowani żołnierze. Wielu z nich 
podczas służby wojskowej odniosło poważne obrażenia. Program 
przedstawiony przez uczniów z Tychowa spotkał się z ciepłym 
przyjęciem i dostarczył obecnym wielu wzruszeń. Była to również 
żywa lekcja najnowszej historii dla młodych ludzi. 
Uczestnictwem w obchodach Dnia Weterana uczniowie ZSP Tychowo 
rozpoczęli dwudniowy pobyt w jednostce wojskowej. Zostali 
zakwaterowani i zaprowiantowani w warunkach, w których przebywają 
i szkolą się przyszli żołnierze zawodowi. Przez dwa dni poznawali 
trudy i tajniki szkolenia żołnierzy. Jest to przedsięwzięcie realizowane 
w ramach współpracy CS SP w Koszalinie oraz szkołą z Tychowa. 
Szkoleniem objęci zostali uczniowie klas wojskowych. Program 
szkolenia obejmował: musztrę indywidualną i zespołową, naukę 
ścielenia łóżek, rozkładanie i składanie kbk AKMS 7,62 mm oraz 
pistoletu wojskowego P-83, zajęcia na torze w Ośrodku Sprawności 
Fizycznej, zapoznanie ze sprzętem obrony przeciwlotniczej (OSA, 
KUB, ZU-23-2) oraz zapoznanie z codzienną służbą wojskową. 
Na zdjęciu: młodzież z Tychowa w towarzystwie Weteranów 
wojskowych. Józef Grabarczyk

Małgorzata Czarnata na Mistrzostwa Świata 
juniorów młodszych w Kenii

Sprawni jak ŻOŁNIERZE

Józef Grabarczyk

Józef Grabarczyk

Z  życia Biblioteki
w Tychowie

Małgorzata Czarnata reprezentująca Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tychowie, już czterokrotnie w tym sezonie, poprawiła swój rekord 
życiowy w rzucie oszczepem. 
W dniu 11 czerwca br. w Koszalinie posłała oszczep o wadze 500 g na 
odległość 51,87 m. Jest to wynik o 87 cm lepszy niż minimum 
wyznaczone przez Polski Związek Lekkiej Atletyki jako kwalifikujące 
do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata juniorów młodszych, 
które w terminie 12-16 lipca br. odbędą się w stolicy Kenii Nairobi. 
Światowa Federacja Lekkoatletyczna jako minimum uprawniające do 
startu w rzucie oszczepem ustaliła wynik powyżej 49 m. 
Odległość osiągnięta przez Małgosię Czarnatę, to jednocześnie 
najlepszy wynik jaki kiedykolwiek polska zawodniczka do lat 16, 
uzyskała na zawodach sportowych w rzucie oszczepem. 
Lipiec zapowiada się dla Tychowianki bardzo pracowicie, ponieważ po 
powrocie z Mistrzostw Świata czeka ją wylot na Węgry, gdzie 
w miejscowości Gyor w terminie 22-30 lipca odbędzie się Olimpijski 
Festiwal Młodzieży Europy. Na tych zawodach M. Czarnata będzie 
rywalizować z najlepszymi w Europie oszczepniczkami do lat 16.  
Osiągnięcie tychowskiej oszczepniczki, jak zapewnia jej trener Józef 
Grabarczyk, nie jest szczytem jej możliwości i powinno być w tym 
sezonie jeszcze poprawione.
   Drugą lekkoatletką z Tychowa, która kilkakrotnie poprawiała 
w bieżącym sezonie rekordy życiowe jest Dagmara Piasecka. 
W trójskoku najdalej skoczyła na odległość 10,52m. Natomiast w skoku 
w dal najdłuższy skok to 5,30m. Wyniki te oznaczają, że Dagmara 
wywalczyła sobie prawo startu na Mistrzostwach Polski juniorów 
młodszych. Wspólnie z Małgorzatą Czarnatą będą reprezentować 
Tychowo na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie 
w dniach 4-6 sierpnia.
   Bardzo udanymi zawodami dla reprezentantek Tychowa były 
Mistrzostwa Polski LZS, które odbyły się w Pile w dniach 3-4 czerwca.  
Małgorzata Czarnata wywalczyła tytuł mistrzowski, pokonując 
w bezpośredniej rywalizacji całą polską czołówkę w rzucie oszczepem 
juniorek młodszych. 
W tych samych zawodach do ostatniej kolejki na medalowej pozycji 
w skoku w dal utrzymywała się Dagmara Piasecka. Ostatecznie musiała 
jednak zadowolić się nielubianym przez sportowców czwartym 
miejscem. 
Trzecią Tychowianką startującą w Pile była Alicja Grabarczyk, która 
ukończyła zawody na siódmym miejscu w rzucie dyskiem juniorek.

W środę 31 maja w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo odbył się 
Monodram Pana Kazimierza Kozłowskiego - mieszkańca Tychowa. 
Przedstawienie zostało zatytułowane dość tajemniczo „2 14 17 �⁄� ”.
Niewątpliwie było to ściśle związane z życiem autora. 
Jak wiadomo monodram to utwór dramatyczny wykonywany w postaci 
monologu przez jednego aktora. Spektakl był opowieścią o doświadczeniach 
i życiu prywatnym Pana Kazimierza. Wszystko zostało połączone 
z odpowiednią oprawą muzyczną w wykonaniu Pana Wiktora Rakoczego 
oraz z wierszami Pana Kazimierza. Całość była bardzo poruszająca, więc nie 
zabrakło wzruszeń….

Pierwszego czerwca odbyło się spotkanie w ramach Klubu Młodych 
Miłośników Książki. 
Hasłem przewodnim spotkania był fragment tekstu powszechnie 
znanej piosenki Majki Jeżowskiej ,,Wszystkie dzieci nasze są''. Były 
to zajęcia z wykorzystaniem elementów biblioterapii. 
Po przeczytaniu opowiadania, przeprowadzono pogadankę na temat 
odmiennego wyglądu osób nas otaczających, wynikającego z ich 
niepełnosprawności lub z powodu przynależności do innej 
narodowości. Każdy z uczestników wykonał portret dziecka 
pochodzącego z innego kontynentu. 
Atrakcją były KAMIENNE OPOWIEŚCI... Nazwa dość 
tajemnicza, zabawa z wykorzystaniem słowa - świetna :)

Artykuł i zdjęcie : Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Dzieñ Dziecka w Bibliotece

W codziennym życiu często zmuszeni jesteśmy do czekania. 
W urzędach, biurach, u fryzjera. Czasami trwa to krótko, 
czasami dłużej. 
Jako, że 9 czerwca przypada Ogólnopolski Dzień 
Uwalniania Książek, w celu umilenia czasu oczekiwania 
w różnych instytucjach, Biblioteka Publiczna Gminy 
Tychowo umieściła specjalnie oznaczone skrzynki 
z książkami. 
Każdy może wybrać sobie książkę z takiej skrzynki, zabrać 
ją do domu, przeczytać i odłożyć w tym samym, bądź 
innym punkcie. 
Obecnie nasze punkty z książkami znajdują się 
w Urzędzie Miejskim, Zakładzie fryzjerskim (przy ulicy 
Wolności 14) oraz na holu przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tychowie. Uwolnij książkę również TY! 
Być może przypadkowy kontakt z literaturą rozbudzi 
aktywność czytelniczą mieszkańców naszej gminy?
Więcej informacji o Bibliotece Publicznej na naszej stronie 
internetowej: wwww.biblioteka.tychowo.pl oraz na profilu 
Facebook.

Artykuł i zdjęcie: Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Akcja bookcrossingowa 
POCZEKALNIA - POCZYTALNIA

Noc Bibliotek 2017 w Bibliotece Publicznej  – ,,Czytanie porusza''
przedsięwzięcie w historii naszej biblioteki. Dla ponad 
dwudziestoosobowej  grupy uczestników przygotowano 
przeróżne atrakcje. 
Spotkanie rozpoczęto od sporządzenia ,,Regulaminu Nocy 
w Bibliotece''. Następnie rozmawialiśmy na tematy związane 
z książką i czytelnictwem. Odpowiedzieliśmy m.in. na 
pytania: Dlaczego czytamy? Gdzie czytamy? Co czytamy?
Odpowiedzi były dość zróżnicowane. Uznaliśmy, że książki 
są w pewnym sensie oknem na świat. Dzięki nim i naszej 
wyobraźni możemy przenieść się w różne, ciekawe miejsca.
Kolejnym zadaniem było przygotowanie ilustracji różnych 
wysp. Następnie każdy mógł udać się w podróż.... małym, 
papierowym statkiem. Rozmawialiśmy również o snach, 
odczytywaliśmy symbolikę snów z sennika. 
Kolejnym punktem spotkania było wykonanie łapacza snów.

Escape Room, czyli pokój zagadek - gwóźdź programu był nie lada 
wyzwaniem. Uczestnicy mieli 45 minut na rozwiązanie zagadki 
i wydostanie się z zamkniętego pomieszczenia. Musieli wykazać się 
zręcznością, pracą zespołową i umiejętnością logicznego myślenia. 
Pomimo przekroczenia czasu zagadka została rozwiązana, a klucz 
znaleziony. 
Były straszne opowieści, oglądanie bajek na aparacie ANIA, wycieczka 
po bibliotece z latarkami.
Pomimo później, wieczorowej pory uczestnicy wykazywali wiele 
energii. Na zakończenie wykonaliśmy śmieszne, pamiątkowe zdjęcie :)

Artykuł i zdjęcia : Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Artykuł i zdjęcie: Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Było to pierwsze tego typu

MONODRAM „2 14 17 ½”. .

.

.

.
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Z  życia 
Sołectw

2 czerwca w Sołectwie Kowalki odbył się Piknik Rodzinny 
zorganizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Tychowie. Dzieci wraz z rodzicami brały udział w licznych 
konkurencjach i zabawach. Atrakcją, która najbardziej podobała się 
dzieciom była zjeżdżalnia, którą przywiozła do nas firma Blinex. 
Po zakończonych konkurencjach dzieci wzięły udział w loterii 
fantowej oraz mogły obejrzeć pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kowalkach. 
Na wszystkich czekał również poczęstunek.
Składam serdeczne podziękowania Panu Jackowi Rudzińskiemu oraz 
firmie Blinex, GOK w Tychowie za wsparcie finansowe, Beacie, 
Dominikowi i Tomaszowi Góreckim, Kamilowi Wiktorskiemu, 
Łukaszowi Budyńczukowi, Pawłowi Mazurkiewiczowi, Radzie 
Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach za pomoc 
w organizacji spotkania.

Sołtys Sołectwa Kowalki  Iwona Haśkiewicz

PIKNIK RODZINNY 
W SOLECTWIE KOWALKI

Dzieñ Dziecka 
w Sołectwie Borzysław

Dzień Dziecka w Borzysławiu odbył się 27 maja br. 
Przybyli do nas zaproszeni goście z sołectwa Liśnica. 
Zabawa bardzo się udała, dzieci mogły się wyszaleć 
przez trzy godziny na zjeżdżalni, pojeść waty 
cukrowej, popkornu, gofrów, ciasto raz słodyczy. 
Dziękujemy sołectwu Liśnica za przybycie oraz 
wspólną zabawę i pomoc w organizacji imprezy, 
również GOK w Tychowie. 
Dziękujemy również sponsorom, którzy nas wsparli:  
J. Woźnica i R. Radziuk.

Sołtys Wioleta Wojtyłko

 Dziesiątego czerwca br. odbył się Dzień Dziecka 
i Rodziny w Tyczewie. 
Imprezę poprzedziły przygotowania mieszkańców. 
Wykosiliśmy boiska, sprzątnęliśmy pobocza. 
Pani Sylwia Czerwiak wykonała z zużytych opon 
piękne postaci z bajek. 
Festyn urozmaicił nam dmuchany zamek, na 
którym dzieci mogły zjeżdżać, zasponsorowany 
przez mieszkańców. 
Po udanej zabawie na zamku odwiedził nas zastęp 
drużyny strażackiej z Tychowa wraz z pięknym 
wozem strażackim. Dzieci mogły przymierzyć 
kaski i zobaczyć wyposażenie wozu. Panowie 
strażacy bardzo cierpliwie odpowiadali na 
wszystkie pytania i opowiadali o pracy strażaka. 
Dzieci i strażacy rozegrali mini mecz piłki nożnej.
Następnie odbyły się gry sportowe i konkursy. 
Impreza zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku i słodkim poczęstunkiem. 
Rada sołecka i sołtys dziękują p. Sekretarz 
K. Dobrzańskiej i Burmistrzowi R. Falanie za 
przybycie i uświetnienie naszej imprezy, 

 -
Dzieñ Dziecka i Rodziny 

w Solectwie Tyczewo 

a także wszystkim uczestnikom za świetną zabawę.
Danuta Figiel

W dniu 10 czerwca br. w Sadkowie odbył się piknik 
Strażacki połączony z dniem dziecka i dniem rodziny. Piknik 
został zorganizowany dla wszystkich mieszkańców Naszej 
Gminy.
Organizatorami byli OSP Sadkowo, OSP Osówko, Sołectwo 
Sadkowo, Sołectwo Wicewo
Współorganizatorami byli OSP Rogoźno oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Tychowie.
Na piknik przybyli zaproszeni goście, m.in.: Burmistrz 
Tychowa Robert Falana, Sekretarz Gminy Krystyna 
Dobrzańska, Dyrektor Domu Kultury Lucyna Michalak,  

Radny Powiatu Białogardzkiego Henryk Budzyła, Radna 
Rady Miejskiej w Tychowie Teresa Jakimiuk oraz  seniorzy 
sołectwa Sadkowo.
Atrakcje które przygotowaliśmy to zamek dmuchany 
(zjeżdżalnia), wiele konkursów dla dzieci i dorosłych, 
przeciąganie liny i malowanie twarzy, które cieszyło się 
dużym powodzeniem. 
Odbył również pokaz strażacki a apetyty zaspakajały 
kiełbaski z grila, gofry, napoje, słodycze, owoce, zakręcony 
ziemniak „Fryta”. 
Dzieci otrzymały drobne upominki, za które bardzo 

PIKNIK STRAŻACKI ORAZ DZIEŃ DZIECKA 
SOŁECTWA SADKOWO I SOŁECTWA WICEWO

dziękujemy m.in. Nadleśnictwu Białogard oraz 
wszystkim darczyńcom. Pogoda dopisała, muzyka 
przygrywała - spotkanie było bardzo udane.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania pikniku, byli to m.in.: Prezes OSP 
Sadkowo Roman Cabanek, Janusz Woźnica za 
wykoszenie boiska,  Henryk Budzyła, Sołtys 
Wicewa Anna Sokołowska z Radą Sołecką wraz 
z paniami - mieszkankami Sołectwa Wicewo, 
świetliczanki: Agnieszka Skałecka i Jagoda 
Jasianowska, Lucyna Michalak, Strażacy OSP 
Sadkowo, OSP Osówko, OSP Rogowo oraz 
wszystkim mieszkańcom za pomoc 
w przygotowaniach.   

Sołtys  Sadkowa z Radą Sołecką

W ramach XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin  30 maja, dzięki 
uprzejmości Kołu Wędkarskiemu nr 79 z Tychowa, na Łowisku w Tyczewie  
rozegrane zostały zawody wędkarskie dla uczniów szkół z Dobrowa i Tychowa .  
Wszyscy zjawili się punktualnie i po  losowaniu stanowisk rozpoczęli zmagania 
z rybami. 
Brań było mnóstwo, ale co większe okazy postanowiły zostać w tym dniu 
w stawie, a szkoda bo pogoda była wyśmienita. Niechęć dużych okazów nie 
zniechęcała jednak  młodych wędkarzy i musieli się oni zadowolić nieco 
mniejszymi rybami. 
Po trzech godzinach wspólnych zmagań i koleżeńskiej rywalizacji …mogliśmy 
pocieszyć się kiełbaską z grila , którą przygotował Gminny Ośrodek Sportu 
i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. Po kiełbaskach przyszła kolej na 
ważenie ryb i odbiór  nagród.  
Nagrody dzieciom wręczył zastępca Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński. 
Dodać trzeba, że o bezpieczeństwo dzieci w czasie zawodów dbali nauczyciele 
Monika Falana ,Sylwia Mulawa i Wojciech Szatkowski  oraz strażacy z OSP 
Tychowo za co również bardzo dziękujemy.

Klasyfikacja końcowa:

5 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Tychowie odbyło się szkolenie dla 
nauczycieli i wychowawców ze Szkoły Podstawowej w Tychowie i Zespołu 
Szkół w Dobrowie, którzy jako wychowawcy klasowi  będą realizowali 
w nowym roku szkolnym program profilaktyczny "Jaś i Małgosia na tropie – 
Program Domowych Detektywów".
Grupą docelową programu sa uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej.  
Cel działań, to opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie 
problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, 
indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. 
Program Domowych Detektywów składa się z dwóch części: szkolnej oraz 
domowej i jest utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. 
W ramach zajęć w domu dzieci wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. 
„domowe drużyny”, które pracują na komiksowych zeszytach tego programu. 
Bohaterami komiksów są młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy modelują 
wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. 
W realizacji programu poruszane są takie tematy jak: fakty i mity na temat 
alkoholu; wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań 
na temat alkoholu; rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą 
presją; powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol oraz konsekwencje picia 
alkoholu przez dzieci i młodzież. 
 Wszystkim Wychowawcom życzymy powodzenia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej przy realizacji programu w naszych 
gminnych szkołach. 

K. Szyderska – Przewodnicząca GKPiPA w Tychowie

_

  R. Radziuk

w kategorii Szkół Gimnazjalnych 
I miejsce- Ariel Nymka
II miejsce – Filip Tereszczyn 
III miejsce - Jakub Tares  

w kategorii Szkół Podstawowych 
I miejsce- Mikołaj Graczyk
II miejsce- Alan Khalil

Zawody Wędkarskie 
o Mistrzostwo Gminy Tychowo !!

„J�� � M������� N� T�����"
- szkolenie z ramienia Gminnej Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Uwaga! Od 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zmieniają się zasady selektywnego 
zbierania odpadów.
Zmiany dotyczą sposobu selektywnego zbierania odpadów 
i obowiązkowego oznaczenia odpowiednim kolorem a także nazwą 
pojemników oraz worków przeznaczonych do ich gromadzenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. od 1 lipca br. obowiązkowo będą zbierane w miejscu ich 
wytworzenia odpady komunalne frakcji: papier, szkło, metale,  
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.
Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów 
komunalnych zbieranych w sposób selektywny powinny być 
oznakowane w następujący sposób:
- kolorem niebieskim z napisem „PAPIER” – przeznaczone do 
   zbierania papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru 
    i tektury;
- kolorem zielonym z napisem „SZKŁO” – przeznaczone do 
    zbierania szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;
- kolorem żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA 
  SZTUCZNE” przeznaczone do zbierania odpadów z metali, 
   w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw 
 sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw 
   sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
- kolorem brązowym z napisem „BIO” – przeznaczone do 
   zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

W związku z tym, że funkcjonujący obecnie na terenie gminy Tychowo 
sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest praktycznie 
zgodny z wprowadzanym przez Ministra Środowiska, przypominamy 
mieszkańcom gminy Tychowo o obowiązku selektywnego zbierania 
„u źródła” wymienionych frakcji odpadów i gromadzenia ich w workach 
lub pojemnikach zgodnie z podanym powyżej opisem.

Informujemy również mieszkańców o tym, że nowe zasady 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dotyczą również 
terenów publicznych tzn. ulic, budynków użyteczności publicznej, 
terenów gminnych, itp., gdzie w najbliższych miesiącach obok 
dotychczasowych koszy i pojemników na „śmieci” będą ustawiane 
„kolorowe” pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. 

zmiany w zasadach zbierania odpadów

Tychowskie Wieści redaguje 

Urząd Miejski w Tychowie ul. Bobolicka 17

Redakcja tel.: 94 31 60 253 email: wiesci@tychowo.pl
Informacja

Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 
przyjmujemy do 19 lipca 2017 r.

Rada sołecka i sołtys Tyczewa 
składają serdeczne podziękowanie 

OSP w Tychowie za przybycie i udostępnienie dzieciom możliwości 
obejrzenia wozu strażackiego i poświęcony nam czas. Dziękujemy!

Serdecznie dziękuję 
wszystkim mieszkańcom za pomoc w przygotowaniach  
Dnia Dziecka i Rodziny, mamom za upieczenie ciast, 
Ewie Podstawce, Ewie i  Andrzejowi   Podstawka, 
Agnieszce i Łukaszowi Herman za szczodry gest, 

Sylwii Czerwiak  za wspaniały pomysł 
i wykonanie gur z opon. 
Dziękuję! Sołtys Tyczewa

Składamy serdeczne podziękowanie 
Pani za zaangażowanie Beacie Wawrzeńczyk 

i pracę na rzecz świetlicy w Smęcinie. Dziękujemy za Pani 
bezinteresowną pomoc i wielkie Serce.

L. Michalak – Dyrektor GOK, Anita Dygas – opiekunka 
świetlicy w Smęcinie i wdzięczne dzieci

***

Podziękowania    ***
Składamy serdeczne podziękowania Panu  Radosławowi Witkowskiemu

za oarowanie krzyża dla naszego sołectwa, transport oraz pomoc 
w montażu.  Dziękujemy również Panom: Zdzisławowi Cerk, 

Bartłomiejowi Cerk, Pawłowi Mazurkiewiczowi, Sylwestrowi Tabaka 
oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa,którzy pomagali w zamontowaniu 

krzyża przy kościele w Kowalkach.                    

             Składam podziękowanie Panu 
                 za Markowi Witkowskiemu

wykonanie ławek z palet dla Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie. Posłużą one do organizacji imprez 

plenerowych dla dzieci i mieszkańców.  
Z wyrazami wdzięczności: L. Michalak, 

Dyrektor GOK w  Tychowie

***        

Sołtys Iwona Haśkiewicz

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 wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie 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. Cena wywoławcza 57.195,00  zł brutto. 
(w tym VAT 23 %). Nieruchomość w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.Stanowiącej 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 23.370,00 zł brutto. (w tym VAT 23 %).

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami winny złożyć w tutejszym Urzędzie Miejskim 
wniosek o nabycie nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie 
6 tygodni od daty umieszczenia niniejszego wykazu.

Burmistrz Tychowa

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości własnej Gminy Tychowo, przeznaczonej do dzierżawy w 
drodze bezprzetargowej stanowiącej część niezabudowanej działki 
gruntu nr 298 o powierzchni 100 m  położnej w obrębie ewidencyjnym 2

Dobrowo. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę 
wieczystą nr KO1B/00050853/4.
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu dostępnym na 
stronie internetowej www.bip.tychowo.pl  
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 
0 94 31 60 290.

Zalecenia Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w 

Tychowie w sprawie bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą

W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim GZZK 
apeluje do mieszkańców i turystów o rozwagę podczas 
korzystania z akwenów wodnych. Dlatego mając na 
względzie bezpieczeństwo osób spędzających czas nad 
wodą zaleca:

1. Pływaj tylko w miejscu odpowiednio zorganizowanym
 i oznakowanym

2. Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do wody – 
zawsze zbadaj jej głębokość oraz ukształtowani dna.

3. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki. Dzieci do lat 8 
powinny przebywać nad wodą tylko pod opieką osób 
pełnoletnich.

4. Pamiętaj – skrzydełka pływackie i koła nadmuchiwane 
zwiększają bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci.

5. W czasie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli 
faktycznie nie jest Ci w danej chwili potrzebna.

6. Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub zażyciu 
środków odurzających7. Nie zanurzaj się gwałtownie 
w wodzie jeśli jesteś zgrzany/a i po intensywnym 
wysiłku.

8. Korzystaj z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym 
posiłku.

9.  Nie biegaj po pomostach, możesz potrącić znajdujące 
się tam osoby.

10. Nie wrzucaj do wody śmieci i szkła.

11. Nie niszcz urządzeń oraz znaków ostrzegających 
 o niebezpieczeństwie

12. Zwracaj uwagę na innych kąpiących się w pobliżu, 
ktoś może potrzebować Twojej pomocy.

13. Nie rób żartów osobie znajdującej się w wodzie, być 
może ta osoba nie umie pływać.

14. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad 
wodą natychmiast wezwij pomoc.

Przewodniczący Gminnego Zespołu
Burmistrz Tychowa

STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU „RAZEM”

Od 20.04.2017 r. na terenie Gminy Tychowo swoją 
działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Rozwoju 
"RAZEM", które liczy 19 członków. 
Głównym celem działań podejmowanych przez 
Stowarzyszenie będzie wspieranie wszechstronnego 
i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, 
rekreacyjno-sportowego mieszkańców naszej gminy 
oraz okolic. 
Członkowie stowarzyszenia rozpoczęli swoją 
działalność od przygotowywania różnego rodzaju 
projektów z uwagi na ogłaszane konkursy, uczestniczą 
rownież w szkoleniach doskonalących organizowanych 
przez SZOWES.
Zarząd Stowarzyszenia: E. Dobrzańska - prezes, 
J. Jakubiec-Wrońska - z-ca prezesa, 
M. Periżok-Kowalczyk - sekretarz, 
D. Lenio - skarbnik, M. Niemiec - z-ca sekretarza.
Członkowie: B. Berndt, B. Brzozowska, D. Durys,
M. Falana, K. Jabłońska, R. Jakubiec, K. Kalbarczyk, 

M. Lenio, R. Majkowska, L. Michalak, E. Kłosowska, 
K. Rydzkowski, W. Szatkowski,  K. Szyderska.
Zainteresowanych mieszkańców naszą działalnością zapraszamy 
do współpracy.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju "RAZEM"

***
Serdeczne podziękowania dla Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Tychowie Pani  oraz Katarzyny Kalbarczyk
dla Pani  za pomoc i wsparcie dla sołectwa Wicewo.Hanny Białek 

Serdeczne podziękowania dla  mieszkańców Sołectwa Wicewa, którzy 
brali udział  w akcji „Ciuch” oraz dla Pani . Dziękujemy!  Jolanty Szuby

Dziękujemy Panu  za wykonanie 7 ławek Wojciechowi  Chojnackiemu
oraz zabudowy na drewno do świetlicy w Osówku.  

Z wyrazami wdzięczności, Sołtys Wicewa i Rada Sołecka  

***

„Ja”

Ja

Wygnana

Z ojczyzny dylematów

Na obczyźnie wolności żyć będę

Gdzie niejasna jest tylko noc

Kąpiąca się w obłokach

Zielono-niebieskich wzroków

I ich skoków

Po chmurach szczęścia

Ja

Wygrana

***
Zabierz mnie

Zabierz mnie Dniu Dzisiejszy
Do łożyska zwanego Jutrem

Wrysuje mnie Noc kredką bezbarwną w kołyskę snu beztroskiego
I choćbym miała róży zwiędłej oddech ukraść

Ukradnę.
Nie odpowiem Chłopcze

Któryś gwiazdy z mego snu czule zabrał i wkleił w miejsce oczu
Nie odpowiem dlaczego oddech ukradłam.

Chyba, że przekupisz Jutro, aby do krainy wieczności mnie
 z Tobą  zabrało.

Kącik literacki
****

Zaprzeczenia

Nie powtórzę
Radości dawnej

W zwierciadle obecnej
Nie zanurzę się

W rzece spokoju
Wiedząc że ma nurt samotności

Nie zasłużę
Na wzrok nieba potężnego

Będąc jego nielicznym odłamem
Nie skruszę

Żadnej skały odmienności
Dla całości jednolitej

Nie zaprzeczę
Zaprzeczeniom

Nimi dzisiaj żyje człowiek
Przecząc sobie

Autor: Aleksandra Wasilewska
***

http://www.bip.tychowo.pl
http://www.bip.tychowo.pl/

