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Dożynki Gminne w Tychowie
G

minne Dożynki odbyły się
9 września 2017 r. w hali przy
Szkole Podstawowej
w Tychowie
Na uroczystość przybyli rolnicy oraz
przedstawiciele samorządu:
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Wojewódzkiego Jerzy Kotlęga,
Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego Henryk Budzyła,
Radny Powiatu Białogardzkiego
Zbigniew Brzozowski, Zastępca
Burmistrza Karlina Piotr Woś, Radni
Miejscy z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Tychowie Pawłem
Kowalskim na czele, Zastępca
Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński,
Sekretarz Gminy Krystyna
Dobrzańska, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej Jacek

Szpuntowicz, przedstawiciele
organizacji rolniczych Kierownik
ODR Białogard Jan Mazurkiewicz
wraz z doradcą terenowym Lechem
Balewskim, KRUS Koszalin,
przedstawiciele Nadleśnictwa
Tychowo oraz mieszkańcy gminy
Tychowo.
Dożynki rozpoczęły się tradycyjną
Mszą Świętą celebrowaną przez
proboszcza paraﬁi Tychowo ks.
Andrzeja Sołtysa wraz z proboszczem
paraﬁi Mieszałki ks. Krzysztofem
Stefan. Podczas mszy wierni
podziękowali Bogu za tegoroczne
zbiory. W trakcie mszy poświęcono
chleby dożynkowe oraz wieńce
przygotowane przez mieszkańców
gminy Tychowo. Po Mszy Świętej
Burmistrz Tychowa Robert Falana

odebrał z rąk starostów dożynkowych
Janiny Kłosowskiej i Wojciecha
Zienkiewicza chleb dożynkowy
wypieczony z tegorocznych zbóż.
Po ośpiewaniu wieńców przez
zespół ludowy Radość Burmistrz
Tychowa wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Tychowie, Zastępcą
Burmistrza, Sołtysami i Starostami
Dożynkowymi podzielili się chlebem
z uczestniczącymi w uroczystościach
mieszkańcami.
Podczas części oﬁcjalnej Burmistrz
wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej wręczyli statuetki „Rolnika
Roku 2017”.
Uhonorowano Gospodarzy: Pani
Janina Kłosowska, Państwo Alicja
i Wojciech Zienkiewicz, Państwo
Beata i Bernard Kłosowscy, Państwo
Danuta i Janusz Woźnica, Państwo
Anna i Witold Rydzkowscy, Państwo
Katarzyna i Daniel Jączkowscy, Pan
Marian Mochocki, Państwo
Katarzyna i Mariusz Rydzkowscy,
Państwo Magdalena i Mariusz Broda,
Państwo Stanisława Jan Borowczak
i Joanna Łukasz Borowczak, Pan
Bartłomiej Zajączkowski, Państwo
Sylwia i Krzysztof Janus, Państwo
Ewa i Radomił Dadon, Pani Urszula
Fijałkowska.
Zachodniopomorska Izba Rolnicza we
współpracy z Gminą Tychowa
wyłoniła laureatów w konkursie:
Najestetyczniejsza i przyjazna
środowisku zagroda wiejska.
Celem konkursu jest uczynienie
z polskiej wsi, wsi pięknej, zadbanej,
z uporządkowanym i funkcjonalnym
otoczeniem. Wsi, w której życie, praca
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Sołectwo Sadkowo

i odpoczynek stają się przyjemniejsze
i zdrowsze. Narody oraz dyplomy
zwycięzcom wręczyła Pani Anna
Rydzkowska Przewodnicząca Rady
Powiatowej Powiatu Białogard
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
wraz z Burmistrzem Tychowa
Robertem Falana Państwu Sylwii
i Andrzejowi Stańczak z Osówka
I m-ce, Państwu Annie i Zbigniewowi
Garczyńskim z Zasp Wielkich II mce, Państwu Kazimierze
i Mirosławowi Dobrzańskim
z Warnina III m-ce.
Państwu Jolancie i Januszowi Broda
agroturystyka „Na skraju lasu”
wręczono wyróżnienie za
innowacyjność w rolnictwie.
Po części oﬁcjalnej dożynek na scenie
prezentowały się zespoły i wokaliści

Sołectwo Kowalki

Sołectwo Zaspy Wielkie
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STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

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

W w o j e w ó d z t w i e
zachodniopomorskim pojawiają się
apele polityków żądających od rządu
wprowadzenia w regionie stanu klęski
żywiołowej. Warto więc uświadomić
sobie co oznacza wprowadzenie
w województwie takiego stanu.
12 września podczas kolejnej sesji
zachodniopomorskiego sejmiku
możliwa jest debata na ten temat.

Stan klęski żywiołowej jest
rozwiązaniem, które przewiduje
konstytucja. Może być wprowadzony
„dla zapobieżenia skutkom katastrof
naturalnych lub awarii technicznych
noszących znamiona klęski
żywiołowej oraz w celu ich usunięcia”.
Klęską żywiołową przepisy ustawowe
z kwietnia 2002 roku deﬁniują jako
katastrofę naturalną lub awarię
techniczną, których skutki zagrażają
życiu lub zdrowiu dużej liczby osób,
mieniu w wielkich rozmiarach albo
środowisku na znacznych obszarach,
a pomoc i ochrona mogą być
skutecznie podjęte tylko przy
zastosowaniu nadzwyczajnych
środków, we współdziałaniu różnych
organów i instytucji oraz
specjalistycznych służb i formacji
działających pod jednolitym
kierownictwem.
Katastrofą naturalną jest zdarzeniem
związanym z działaniem sił natury

takich jak m.in.: wyładowania
atmosferyczne, wstrząsy, silne wiatry,
intensywne opady deszczu lub śniegu,
długotrwałe występowanie
ekstremalnych temperatur, pożary,
susze, powodzie, masowe
występowanie szkodników, chorób
roślin lub zwierząt albo chorób
zakaźnych ludzi.
Decyzję o wprowadzeniu stanu
klęski żywiołowej podejmuje Rada
Ministrów z inicjatywy własnej lub na
wniosek wojewody.
Stan klęski żywiołowej może zostać
wprowadzony na obszarze, na którym
wystąpiła klęska, a także na obszarze,
na którym wystąpiły lub mogą
wystąpić jej skutki na okres nie
dłuższy niż 30 dni. O ewentualnym
jego przedłużeniu decyduje Sejm.
W czasie stanu klęski żywiołowej
instytucje państwowe działają przy
pomocy zespołów reagowania
kryzysowego, ale w ramach

dotychczasowych kompetencji.
Starosta kieruje działaniami na terenie
powiatu a burmistrz oraz wójt na
terenie swojej gminy. Wojewoda
przejmuje kierownictwo, gdy klęska
wystąpiła w kilku powiatach
województwa a minister – gdy klęska
obejmuje kilka województw.
W usuwaniu skutków klęski
uczestniczą m. in.: jednostki ochrony
przeciwpożarowej, policja i inne
służby, straż graniczna, morskie służby
ratownicze, podmioty lecznicze
i ratownicze.
Jeżeli użycie powyższych sił jest
niewystarczające to minister obrony
może przekazać do dyspozycji
wojewody oddziały sił zbrojnych RP.
Wojsko może więc usuwać skutki
klęski żywiołowej.
Wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej wiąże się z ograniczeniami
wolności i praw człowieka i obywatela
na objętym nim obszarze.
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działający przy GOK w Tychowie tj.:
Zespół Dobrowianki i Zespół Radość,
solistka Klaudia Barska, Zespół
wokalny GAMA w składzie: Nikola
Jóźwiak, Tatiana Jabłońska, Klaudia
Szafrańska, Ewelina Falana, Kaja
Kaziszyn, Ewelina Franielczyk,
zespoły taneczne: Hałas i Mirage.
Zespół Iskierki ze Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie.
Zosia Szyderska i Marysia Galińska –
wykonały na akordeonach popularne
przyśpiewki ludowe.
Podczas imprezy komisja dokonała
oceny wieńców dożynkowych oraz
stoisk sołeckich. Pierwsze miejsce w
kategorii „Najładniejszy Wieniec
Dożynek” otrzymał wieniec wykonany
przez mieszkańców sołectwa
Czarnkowo. Drugie miejsce
przyznano wieńcowi z sołectwa
Wicewo a trzecie z sołectwa Kowalki,
czwarte miejsce sołectwo Liśnica
i Motarzyn, piąte sołectwo Tyczewo,
szóste sołectwo Borzysław.
Czeki wręczyła wraz z Burmistrzem
Ty c h o w a D y r e k t o r B a n k u
Spółdzielczego Odział w Tychowie
Pani Anna Młynarczyk. Bank
ufundował nagrody ﬁnansowe dla
sołectw za zajęcie I m-ca 1.000 zł, II mca 700 zł, III m-ca 500 zł.
Pozostałym sołectwom nagrody
w wys. 200 zł za udział w konkursie
wręczył Burmistrz Tychowa.
W konkursie na „Najładniejsze
stoisko dożynkowe gminy Tychowo”
wygrało sołectwo Sadkowo tuż przed
sołectwem Kowalki i sołectwem
Zaspy Wielkie. Pozostałe miejsca
zajęły sołectwa Wicewo, Pobądz,
Czarnkowo, Liśnica, Dobrowo.
Nagrody i czeki wręczył Burmistrz
Tychowa. Zwycięzcy otrzymali I m-ce

800 zł, II m-ce 600 zł, III m - ce 400 zł.
Za udział sołectwa otrzymały 200 zł.
Stoiska promocyjne wystawili
również: Nadleśnictwo Tychowo,
ODR Białogard, BS Białogard, KRUS
Koszalin, KARR Koszalin.
W „XV Turnieju Sołectw Gminy
Tychowo” wystartowało 9 drużyn
z terenu gminy. Było toczenie kegi,
zawody strzeleckie, ubijanie piany na
czas, tor przeszkód, drużynowe
chodzenie na drewnianych nartach.
Ostatecznie XV Turniej Sołecki
wygrało sołectwo Trzebiszyn. Drugie
miejsce przypadło sołectwu Sadkowo.
Trzecie miejsce wywalczyło sołectwo
Borzysław. Kolejne miejsca zajęły
s o ł e c t w a K o w a l k i , Wi c e w o ,
Czarnkowo, Motarzyn, Smęcino,
Zaspy Wielkie.
Po rozegraniu konkurencji Burmistrz
Tychowa wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Pawłem Kowalskim
wręczyli zwycięzcom dyplomy
i nagrody ﬁnansowe w formie czeków.
W Turnieju Sołeckim za I, II i III
miejsce czeki o wartości 600 zł, 400 zł,
300 zł oraz 100 zł za udział sołectwa
w potyczkach.
Panie Joanna Zimnicka, Jadwiga
Rosiak, Renata Chwała, Marta
Kubiczek, Aldona Glugla sprzedawały
domowe ciasta oﬁarowane przez
darczyńców. Zebrały kwotę: 3.260 zł,
którą przekazały Komitetowi
Społecznemu „Dla Pauliny”. Pieniądze
zostaną przekazane na leki, leczenie
i rehabilitację chorej Pauliny.
Dziękujemy osobom zaangażowanym
w tą piękną charytatywną inicjatywę.
Wieczorną część dożynek uświetnił
Krzysztof Tomaszewicz z zespołem
„Talisman”, przy którym licznie
bawili się mieszkańcy.
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Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów:
Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, Bankowi
Spółdzielczemu w Białogardzie, Zachodniopomorskiej
Izbie Rolniczej, Friedrichs Polska, Kwiaciarni Ewa
Podstawka, Panu Danielowi Jączkowskiemu oraz Panu
Zdzisławowi Polkowi.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego
w Tychowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie,
Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie, Szkoły Podstawowej w Tychowie, Strażakom
OSP Sadkowo i Osówko, ks. Proboszczom z Paraﬁi
Tychowo i Mieszałki za nieocenioną pomoc przy organizacji
dożynek.
M. Broda
Zdj.: R. Bosak-Szewczyk, W. Galiński

Można nakazać lub zakazać
prowadzenia działalności
gospodarczej, polecić pracodawcy
oddelegowanie pracowników do
usuwania skutków klęski np.
dokonania rozbiórek lub wyburzeń
budynków. Można także wprowadzić
reglamentację niektórych towarów
oraz zakaz czasowego podwyższania
cen na określone towary lub usługi.
Możliwe jest wprowadzenie zakazu
strajków oraz organizowania imprez
masowych. W tym czasie zawieszone
są niektóre prawa wyborcze obywateli.
„Łamanie” nakazów i zakazów
pozwala na sankcje w postaci kar
aresztu lub grzywny.
Niewątpliwie stan klęski
żywiołowej może pomóc w usuwaniu
skutków klęski ale wprowadza też
różne rodzaje ograniczenia wolności,
praw człowieka i obywatela.
Jerzy Kotlęga
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Warninie
Projekt „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz
z przepompowniami w miejscowości
Warnino, gm. Tychowo” nr umowy
RPZP.03.06.00-32-A007/16
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o. w Białogardzie
zakończyła realizację inwestycji
związanej z „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz
z przepompowniami w miejscowości
Warnino gm. Tychowo”.
Wykonawcą robót budowlanych
wykonanych na zlecenie Spółki RWiK
była Firma Kazimierz Gozdal,
Pomiłowo 22a 76-100 Sławno na
podstawie umowy Nr : 7/2017 z dnia
22.02.2017 r.
Zakres inwestycji obejmował
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz rurociągów
tłocznych sieci kanalizacji
ciśnieniowej i dwóch przepompowni
ścieków wraz z odgałęzieniami do

granic działek zabudowy
mieszkaniowej zlokalizowanymi
w miejscowości Warnino, gm.
Tychowo. W ramach realizacji
inwestycji powstało ponad 2 km
infrastruktury kanalizacji sanitarnej
wraz z dwoma przepompowniami
ścieków.
Projekt związany z realizacją
przedmiotowej inwestycji realizowany
jest w ramach Regionalnego Programu
O p e r a c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie 3.6 Wsparcie rozwoju
systemów oczyszczania ścieków –
nabór 2016.
W dniu 19 września 2016 roku
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie Biuro Koszalin
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Białogardzie podpisała
umowę o doﬁnansowanie inwestycji
p.n. „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz
z przepompowniami w miejscowości
Warnino, gm. Tychowo”- nr umowy
o doﬁnansowanie RPZP.03.06.00-32A007/16-00.
W ramach RPOWZ 2014-2020
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Białogardzie otrzymała na
realizację projektu doﬁnansowanie
w kwocie 1 245 737,48 zł co stanowi
85% wydatków kwaliﬁkowanych.
14 września br. miało miejsce
uroczyste otwarcie inwestycji, podczas
którego obecni byli przedstawiciele
Gminy Tychowo, spółki RWiK
Białogard, nadzoru budowlanego,
wykonawcy, Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie oraz sołtys
Warnina.
Celem strategicznym przedsięwzięcia
było uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Tychowo
zgodnie zasadami trwałego
i zrównoważonego rozwoju oraz

z Ogólnokształcącej Szkoły Średniej
I-III stopni z ukraińskiego miasteczka
Dobromyl. Termin realizacji projektu
od 5 do 14 października
Inspiracją do napisania projektu były
zawarte podczas pobytu naszych
gimnazjalistów na Ukrainie
przyjaźnie, dostrzeżenie podobnych
problemów ekonomicznych,
społecznych oraz tych związanych
z wkraczaniem w etap decydowania
o przyszłości zawodowej.
Projekt jest dziesięciodniowym
skrótem drogi zawodowej wychowanie, kształcenie, umiejętność
określania swoich słabych i mocnych
stron, uczenie się korzystnej
autoprezentacji, racjonalnych decyzji
dotyczących wyboru zawodu,
umiejętność pisania CV i listu
motywacyjnego, rozmowa
kwaliﬁkacyjna, staż i w końcu
pierwszy dzień w pracy.
Młodzi uczestnicy projektu
doświadczą na własnej skórze, jak
wygląda życie zawodowe. Będą
uczestniczyć w wykładach na
Politechnice Koszalińskiej,

wybudowanej infrastruktury
kanalizacyjnej. Planowane podłączenie
do kanalizacji sanitarnej mieszkańców
m. Warnino nastąpi po wybudowaniu
przez Spółkę RWiK przyłączy
kanalizacyjnych do budynków
mieszkalnych w terminie do dnia
31.08.2018 r.
Marta Maciejewska, RWiK Białogard

Uroczyście podczas sesji
Rady Miejskiej w Tychowie

Projekt
Polsko - Ukraiński
W dniu 4 września 2017 roku
Burmistrz Tychowa Robert Falana
podpisał umowę ﬁnansową z PolskoUkraińską Radą Wymiany Młodzieży,
która umożliwia realizację projektu
„Razem w drodze do sukcesu
zawodowego” w ramach polskoukraińskiej wymiany młodzieży.
Wniosek został napisany przez Irynę
Kuzyan, Donatę Kłosowską - Babińską,
Violettę Andryszczuk - Wasiak.
Złożonych zostało ponad 300
wniosków, nasz został wysoko
oceniony przez komisję i otrzymał 85
na 105 punktów i jako jeden z 70
dostał doﬁnansowanie.
Polsko - Ukraińska Rada Młodzieży
ﬁnansuje wszystkie działania
związane z realizacją projektu
- przygotowania, zakwaterowanie
i wyżywienie wszystkich uczestników,
koszty podróży, warsztatów i innych
działań. Kwota doﬁnansowania to
63.642 zł.
Uczestnikami projektu będzie
16 uczniów klas gimnazjalnych III a
i III b przy Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza oraz 16 uczniów

zwiększenie liczby osób
korzystających z kanalizacji sanitarnej.
Osiągnięcie efektu ekologicznego
projektu p.n. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz
z przepompowniami w miejscowości
Warnino, gm. Tychowo” związane jest
z podłączenie mieszkańców
m. Warnino, gm. Tychowo do nowo

obserwować pracowników w różnych
zakładach pracy na terenie naszej
gminy i Koszalina - np. w Przedszkolu
Gminnym „Dębowa Chatka”,
Nadleśnictwie Tychowo, Radiu
Koszalin i innych - „metodą cienia”,
odbędą prawdziwe rozmowy
kwaliﬁkacyjne i przepracują swój
pierwszy dzień.
Ciekawym doświadczeniem będzie też
gra miejska „Przetrwać w metropolii”,
którą przeprowadzimy w Gdańsku,
konkurs lepienia pierogów i nauka
tańców latynoamerykańskich.
Produktem naszej pracy będzie
broszura „Relacja z projektu jako
ściąga dobrych praktyk” oraz ﬁlm
instruktażowy „Niezbędnik zdobywcy
świata, czyli jak dostać pracę i nie
oszaleć”.
Nieodłącznym elementem projektu
będzie także łamanie stereotypów,
zagadnienia kulturoznawcze i aktywny
wypoczynek, który połączy przyjemne
z pożytecznym.

28 września br. na sesji Rady Miejskiej
Pan Burmistrz Tychowa – Robert
Falana dokonał uroczystego wręczenia
aktów nadania stopnia nauczyciela
mianowanego nauczycielom, Paniom:
Katarzynie Korolak i Małgorzacie
Łopińskiej-Kubiczek z Gminnego
Przedszkola „Dębowa Chatka”
w Tychowie, Pani Dorocie Galińskiej
ze Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
oraz Pani Adrianie Kisiel

z Zespołu Szkół w Dobrowie.
Wszyscy nowo mianowani
nauczyciele złożyli stosowne
ślubowanie.
Podczas sesji powitano również
nową Sołtys Zasp Wielkich, Panią
Katarzynę Rudnik. Pani Sołtys
życzymy pomyślności i wytrwałości
w pracy społecznej, wielu cennych
inicjatyw oraz udanej współpracy
z mieszkańcami.
R. Bosak-Szewczyk

Iryna Kuzyan

NOWOCZESNA SZKOŁA,
NOWOCZESNA EDUKACJA
Wraz z pierwszym dzwonkiem
szkolnym w dziewiętnastu szkołach
powiatu białogardzkiego rozpocznie
się rekrutacja do nowego projektu pn.
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna
edukacja – poprawa dostępności
i oferty placówek edukacyjnych na
terenie powiatu białogardzkiego,
poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia,
doposażenie sal i szkolenia dla
nauczycieli i rodziców”.
Projekt opiewający na łączną wartość
2 837 878,72 zł realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu
O p e r a c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a
Zachodniopomorskiego 2014-2020
i współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
(w wysokości 2 412 196,91 zł).

Celem projektu jest:
- doskonalenie kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie
technologii informacyjno komunikacyjnych, języków obcych,
nauk matematyczno-przyrodniczych,
kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej oraz rozwój systemu
indywidualnej pracy z uczniami,
prowadzącego do wzmocnienia ich
zdolności do przyszłego zatrudnienia,
- szkolenia dla nauczycieli i rodziców,
- doposażenie szkół.
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
realizowane będą w okresie 01
września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
w szkołach na terenie całego powiatu
białogardzkiego, w tym w gminie

Tychowo w Szkole Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Tychowie
i Szkole Podstawowej w Dobrowie.
Warunkiem udziału w projekcie jest
wypełnienie formularza deklaracji
uczestnictwa, zgody na udział
w projekcie podpisanej przez
rodziców/prawnych opiekunów ucznia
oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
Wszelkie informacje na temat
projektu oraz niezbędne formularze
można otrzymać już od 1 września
2017 r. w ww. szkołach.
Termin realizacji projektu:
01 sierpień 2017 r. – 31 lipiec 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w projekcie!

OGŁOSZENIE
Burmistrz Tychowa serdecznie zaprasza
mieszkańców Miasta i Gminy Tychowo
na spotkanie informacyjno - sprawozdawcze,
które odbędzie się
28 września 2017 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.
Burmistrz Tychowa
Robert Falana
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

Z życia Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo

Co słychać w przedszkolu

NARODOWE CZYTANIE

Rozpoczął się nowy rok szkolny
2017/2018. Przedszkole zaczęło tętnić
życiem. Przedszkolaki wypoczęte
wróciły do przedszkola, do swoich
kolegów, koleżanek i pań.
Pierwsze dni były najtrudniejsze dla
maluszków, ale i one coraz lepiej sobie
radzą i chętniej przychodzą do
przedszkola.
Jak co roku nauczycielki zaplanowały
dla dzieci wiele imprez i uroczystości
oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.
Już we wrześniu odbył się pierwszy

Już po raz drugi w Bibliotece
Publicznej Gminy Tychowo odbyła się
akcja Narodowe Czytanie. Tym razem
czytaliśmy ,,Wesele'' Stanisława
Wy s p i a ń s k i e g o . W s z y s t k i c h
zgromadzonych uczestników oraz
publiczność przywitała Dyrektor
Biblioteki Pani Halina Rożek.
Po krótkim słowie wstępnym
i przybliżeniu biograﬁi artysty,
zabrzmiały pierwsze fragmenty
,,Wesela''.
Utwór przeczytali: Burmistrz Tychowa

koncert umuzykalniający
poprowadzony przez muzyków
z Filharmonii Koszalińskiej.
Te spotkania z muzyką dostarczają
dzieciom wielu przeżyć, nie pozwalają
się nudzić i uczą przez zabawę.
W najbliższych dniach grupa 4- latków
i 5- latków planuje wyjazd na wykopki
do Żelimuchy na „Zieloną Farmę”.
Zapewniamy, że nowy rok szkolny
dostarczy wychowankom wielu
nowych doświadczeń i przeżyć.
Iwona Wiśniewska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TYCHOWO

KLUB MŁODYCH
MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI
Zapraszamy
DZIECI I MŁODZIEŻ
W WIEKU 7-15 LAT
w każdy pierwszy
czwartek miesiąca
o godz. 15.30

Pan Robert Falana, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie Pani Lucyna Michalak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani
Katarzyna Kalbarczyk, Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej Pan Andrzej
Kozłowski.
Kolejne sceny dramatu Wyspiańskiego
czytali: pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychowie Pan
Piotr Wiktorski, sołtys i działacz
społeczny Pani Iwona Haśkiewicz,
czytelniczka i wolontariusz biblioteki

Pani Lucyna Król oraz czytelniczka,
lokalna artystka Pani Władysława
Ziętara.
Narodowe Czytanie ma na celu
promocję czytelnictwa oraz
przypomnienie wybitnych polskich
dzieł literackich. Akcja odbywa się pod
honorowym patronatem Pary
Prezydenckiej. Zachęcamy do udziału
w kolejnej odsłonie Narodowego
Czytania w 2018 roku.
Artykuł: Halina Rożek- Dyrektor Biblioteki
Zdjęcia: Agnieszka Tomczyk

Znamy wyniki konkursu
,,WAKACYJNY CZYTELNIK''
W ramach przeprowadzonego przez Bibliotekę Publiczną
G m i n y Ty c h o w o k o n k u r s u c z y t e l n i c z e g o
,,WAKACYJNY CZYTELNIK'' nagrodzono następujące
osoby: :
I miejsce Magdalena Dembowska
II miejsce Martyna Szczepanik
III miejsce Iga Kosmalska
IV miejsce Patrycja Szymkiewicz
IV miejsce Arkadiusz Szewczyk
V miejsce Natasza Wojtków
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Halina Rożek – Dyrektor Biblioteki

więcej na: www.biblioteka.tychowo.pl

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

EuroWeek
W dniach 11 – 17 września 2017 r.
dziewiętnaścioro uczniów Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie wraz z opiekunkami –
panią Agnieszką Młynarczyk i panią
Anną Janicką – Głusek brali udział
w kolejnej edycji programu
„EuroWeek” w Długopolu Dolnym.
Jest to specjalny obóz edukacyjny,
pozwalający młodym ludziom
aktywnie włączyć się w życie
społeczeństwa dzisiejszej Europy.
Uczniowie mieli możliwość
porozumiewania się wyłącznie
w języku angielskim, a także

Z życia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Powakacyjne sukcesy lekkoatletek
Reprezentantki Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie po pracowitym okresie
wakacyjnym rozpoczęły serię startów.
Najważniejszym z nich był udział
w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS
w Spale w terminie 25-27 sierpnia br.
W zawodach srebrne medale zdobyły
Małgorzata Maślak, która rzuciła
oszczepem na odległość 50,90m oraz
Dagmara Piasecka, która skoczyła
w dal na odległość 5,21 m.
Na czwartej pozycji konkurs rzutu
dyskiem juniorek zakończyła Alicja
Grabarczyk z wynikiem 31,90m.
Rewelacyjnie zaprezentowały się
uczennice Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
R a d o m s k i e g o w Ty c h o w i e
w Memoriale Wojciecha Murawskiego
w Sztumie.
Były one jedynymi reprezentantkami
województwa zachodniopomorskiego
w tych zawodach i godnie
zaprezentowały nasz region.

W rzucie oszczepem o wadze 500 g
zwyciężyła Małgorzata Maślak
z wynikiem 48,01m, wyprzedzając
Kornelię Kalinowską, która posłała
oszczep na odległość 41,68m.
W dobrze obsadzonym konkursie
skoku w dal swój rekord sezonu (5,30
m) wyrównała Dagmara Piasecka.
Osiągnięty wynik uplasował ją na
drugim miejscu. Dziewczęta zdobyły
puchary i po raz pierwszy w życiu
nagrody ﬁnansowe.
Wyniki osiągnięte przez uczennice
ZSP Tychowo tym bardziej warte są
podkreślenia, że zostały uzyskane
w mocno niesprzyjających warunkach,
przy temperaturze powietrza nie
przekraczającej 12 stopni Celsjusza.
Trzymamy kciuki, żeby w kolejnych
startach dopisała pogoda i zawodniczki
mogły zaprezentować w pełni swoją
wysoką formę.
Józef Grabarczyk

Wernisaż wystawy fotograﬁcznej
Ewy Korszon – Bruzdy
22 września br. w galerii Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie odbyło
się uroczyste otwarcie wystawy
fotograﬁcznej Ewy Korszon – Bruzdy,
mieszkanki Dobroch w Gminie
Tychowo. W uroczystości wzięli
udział: Stefan Romecki - Poseł na
Sejm RP, Robert Falana - Burmistrz
Tychowa, Jerzy Boczkowski –
Przewodniczący Rady Kultury przy

GOK oraz rodzina i przyjaciele Pani
Ewy.
Otwarcie wystawy uświetniły występy
Władysławy Ziętary oraz Wiktora
Rakoczego. Pani Ewa przedstawiła
nam swoje pasje i zainteresowania.
Zapraszamy kolejnych twórców do
prezentacji swoich osiągnięć.
L. Michalak, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie

rozwijania umiejętności społecznych,
takich jak: przewodzenie,
autoprezentacja oraz praca w zespole.
Zajęcia prowadzone były przez
wolontariuszy z różnych stron świata,
np. Ugandy, Armenii, Azerbejdżanu
czy Filipin. Uczniowie brali czynny
udział w interaktywnych warsztatach,
grach symulacyjnych i praktycznych
ćwiczeniach.
Każdy uczestnik obozu otrzymał
certyﬁkat potwierdzający
uczestnictwo w programie
„EuroWeek”.
A. Młynarczk,
A. Janicka - Głusek

Klub Seniora
w naszej Gminie
25 września br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie
odbyło się spotkanie mieszkańców
naszej Gminy zainteresowanych
powstaniem Klubu Seniora.
Opiekę nad Klubem sprawować
będzie Stowarzyszenie Rozwoju
Razem – pomoc merytoryczna,
pozyskiwanie funduszy itp.
Pomieszczeń na działalność użyczy
GOK.
Seniorzy na pierwszym spotkaniu
rozmawiali o możliwościach
działania. Zaplanowano plany
pracy w sekcjach: brydżowej,
kulinarnej, poetyckiej. Tu jednak
pomysłów może być wiele.
Organizatorzy czekają na kolejne
osoby, które chcą spędzać aktywnie
i twórczo czas wolny od pracy
zawodowej.
Zapraszamy serdecznie do
aktywności Seniorów.
L. Michalak,
Dyrektor GOK w Tychowie
M. Falana, Stowarzyszenie Rozwoju
Razem w Tychowie
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Dobrowiecka Nuta
26 sierpnia 2017 r. na Placu Sołeckim
w Dobrowie, odbył się Przegląd
Zespołów Ludowych „Dobrowiecka
Nuta” połączony z biesiadą.
Uczestniczyły w nim zespoły:
Dobrowianki, Radość, Ballada z Mścic,
Kwiat Paproci z Wierciszewa,
Ostrowianie z Ostrowca, Swojacy
z Sitna, Zalesie z Mścic.
Występowała też solistka Klaudia
Barska, mieszkanka Dobrowa.
W uroczystości uczestniczyli:
Burmistrz Tychowa Robert Falana,
Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński,
Zastępca Przewodniczącego Rady
Miejskiej Zdzisław Polek, Radny
Marian Borowczak, Sołtys Dobrowa
Maria Stelmach, członkowie Rady
Sołeckiej Dobrowa, Zastępca
Dyrektora Zakładu Karnego
w Dobrowie Daniel Mikołajczyk oraz
licznie przybyli mieszkańcy Dobrowa
i Gminy Tychowo.
Wszyscy chętnie wysłuchali
prezentacji pieśni ludowych i piosenek
biesiadnych, które przygotowali
poszczególni wykonawcy.
Burmistrz Robert Falana wręczył
podziękowania za udział oraz
pamiątki. Były to maskotki, które
wykonały Panie: Aneta Ślusarczyk,
Aneta Szulc i Lucyna Wilgos.
Dodatkową atrakcją były zawody
sportowe dla dzieci, które poprowadzili:
Aneta Szulc i Krzysztof Kubisz. Dzieci
z Dobrowa wykazały się sprawnością
ﬁzyczną i poczuciem humoru.
Nagrody ufundowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Tychowie oraz
Nadleśnictwo w Tychowie wręczył
Burmistrz Robert Falana.

Firma Blinex zapewniła stoisko z watą
cukrową, pop cornem i zabawkami.
Zadbała też o dodatkowe atrakcje
w postaci baniek mydlanych oraz
Minionka, którego widok bardzo
ucieszył dzieci.
Firma ENjoy z Koszalina zapewniła
dzieciom dwa dmuchańce, gdzie
mogły bawić się do wieczora.
Stoisko gastronomiczne miała Rada
Sołecka Dobrowa a pani Mirosława
Adamczyk pokazała efekty swojej
pracy rękodzielniczej; piękne serwetki,
obrusy i ozdoby.
Każdy uczestnik spotkania mógł
skosztować darmowej grochówki.
Wieczorem zorganizowano zabawę
taneczną, z której wszyscy skorzystali
bardzo chętnie. Ciepła, bezdeszczowa
noc sprzyjała tańcom.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniu tej
uroczystości: zespołowi Dobrowianki,
pracownikom GOK, pracownikom
GOSiGK, Zakładowi Karnemu

w Dobrowie, Axelowi Wechslerowi –
Firma Pommernﬁsch w Tychowie,
radnym: Zdzisławowi Polkowi,
Marianowi Borowczakowi, Radzie
Sołeckiej Dobrowa, Sołtys Dobrowa
Marii Stelmach, Państwu Grażynie
i Krzysztofowi Kubiszom, Anecie
Ślusarczyk, Irenie Periżok, Grażynie
i Mirosławowi Surdykom, Hilaremu
i Jadwidze Sadurskim, Beacie
Barskiej, Danucie Dąbrowskiej,
Halinie Budzińskiej.
Mieszkańcom Dobrowa dziękujemy
za współpracę i ciepłe przyjęcie
wszystkich gości, którzy odwiedzili
ich miejscowość.
Zespoły składając podziękowania
organizatorom, wyrażały uznanie dla
mieszkańców za serdeczność
i uczestnictwo w biesiadzie.
Lucyna Michalak, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie

KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA
TARAPATY
29.09.2017 r. - godz. 10.00 - seans dla szkół
30.09.2017 r. - godz. 16.00
01.10.2017 r. - godz. 16.00
Film od lat 7

NA UKŁADY NIE MA RADY
29.09.2017 r. - godz. 18.00
30.09.2017 r. - godz. 19.00
01.10.2017 r. - godz. 19.00

Film od lat 12

GANG WIEWIÓRA 2
14.10.2017 r. - godz. 16.00
15.10.2017 r. - godz. 16.00

DUBBING

BOTOKS
13.10.2017
14.10.2017
15.10.2017
20.10.2017
21.10.2017

r.
r.
r.
r.
r.

-

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

18.00
19.00
19.00
18.00
18.00

Film od lat 16

LISTY DO M 3
24.11.2017
25.11.2017
26.11.2017
01.12.2017
02.12.2017
03.12.2017

r.
r.
r.
r.
r.
r.

-

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Film od lat 12

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy13 zł, rodzinny 13 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 11 zł za każde dziecko
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem
Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl

Pierwsze spotkanie miłośników gier planszowych już za nami !!!
Stowarzyszenie Rozwoju RAZEM
we współpracy ze Szkołą Podstawową
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
rozpoczęło projekt pod nazwą
PLANSZOMANIA- KLUB
PA S J O N AT Ó W G I E R
PLANSZOWYCH. Inicjatywa ma na
celu popularyzowanie nowoczesnych
gier towarzyskich i strategicznych jako
sposobu na aktywne spędzanie
wolnego czasu, integrację różnych
grup wiekowych oraz ćwiczenie
koncentracji, uwagi, pamięci, a także
budowania strategii.
Zakup gier został doﬁnansowany ze
środków Programu „Działaj Lokalnie
X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Fundacji Nauka dla
Środowiska Ośrodka Działaj Lokalnie
w Koszalinie.
Pierwsze zajęcia odbyły się we
wtorek 12 września br. o godzinie
16.00 w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
gdzie liczna grupa dzieci wraz
z rodzicami rozpoczęła rozgrywki gier
planszowych. Była to okazja nie tylko
do spotkania i niebanalnej rozrywki,
ale także do rozwoju kompetencji
kluczowych, w tym twórczego
myślenia oraz umiejętności
współdziałania w grupie przy
rozwiązywaniu złożonych problemów.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
ze spotkania na proﬁlu Stowarzyszenia
na portalu Facebook.
Kolejne spotkania w każdy
wtorek o godzinie 16.00 w sali numer
19 Szkoły Podstawowej w Tychowie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
J. Wrońska - Jakubiec

KLUBU PASJONATÓW GIER PLANSZOWYCH

"PLANSZOMANIA"
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Zakończenie Wakacji w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo

P

od koniec sierpnia i na początku września br.
w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo odbyły się
imprezy dla dzieci z okazji Zakończenia Wakacji.
Przygotowano mnóstwo atrakcji: konkursy, zabawy, rajdy
rowerowe i słodkie poczęstunki.
W Pobądzu zorganizowano wycieczkę rowerową do
Rosnowa, gdzie każdy mógł zwiedzić tamtejszą
Elektrociepłownię, przejechać się kolejką wąskotorową, obejrzeć
pomnik lotników – samolot MIG-21 oraz miło spędzić czas nad
jeziorem jedząc lody i gofry.
W Kikowie pożegnanie wakacji odbyło się przy ognisku.
Wszyscy piekli kiełbaski, a dzieci chętnie brały udział
w konkurencjach sportowych, za które otrzymały nagrody.
W Smęcinie dzieci także miały okazję wziąć udział w różnych
konkurencjach i upiec kiełbaski przy ognisku. Młodzi uczestnicy
imprezy skakali w workach, tańczyli gangam style, jedli cytrynę
i grali w kalambury. Podobnie było w Osówku i Słoninie.
Dzieci z Osówka spędziły czas grając w gry i zabawy podczas
pikniku na świeżym powietrzu. Zajadały także pyszne gofry
przygotowane przez zaprzyjaźnione mieszkanki Osówka.
W Słoninie też zostały upieczone gofry i zorganizowane
konkurencje, m.in. gorące krzesła i stary niedźwiedź mocno śpi.
W Trzebiszynie na zakończenie wakacji odbył się Rodzinny
Rajd Rowerowy trasą ze świetlicy do Starego Młyna. Na mecie na
uczestników czekało ognisko i kiełbaski. Rajd uwieńczono
pamiątkowym zdjęciem, a po powrocie pani świetliczanka
wyświetliła dzieciom ﬁlm ze wspólnie spędzonych wakacji.
Opiekunka świetlicy w Tychowie zorganizowała dla dzieci
piknik na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wszyscy
korzystając z uroków pięknej pogody jedli lody i brali udział
w konkurencjach sportowych: skok w dal, zabawy z piłką, itp.
Na koniec tutaj także upieczono kiełbaski przy ognisku.
W Warninie natomiast główną atrakcją kończących się
wakacji był wielki dmuchaniec. Dzieci mogły skakać i zjeżdżać na
nim do woli. Nie zabrakło też konkurencji, m.in. przeciągania liny
i płonącego ogniska.
W Sadkowie oprócz różnorodnych zabaw np. rozpoznawania
smaków, skoków przez skakankę, wyścigów z balonami, rzutów
woreczkami i innych, malowano twarze i paznokcie. Kolorowe
dekoracje terenu świetlicy zachęcały dzieci do przybycia na
imprezę. Każdy mógł poczęstować się słodkościami i upiec
kiełbaskę na grillu, a za udział w konkurencjach otrzymać medal
i upominek. Pani opiekunka świetlicy przygotowała także dla
wszystkich piękne ORDERY UŚMIECHU.
W Borzysławiu uroczystość przygotowała Sołtys Wioletta
Wojtyłko z Radą Sołecką. Zorganizowano kolorowy plac zabaw,
gry i zabawy dla dzieci i rodziców.
Pożegnanie wakacji w Kowalkach miało głównie charakter
sportowy. W trakcie imprezy odbył się mecz piłki nożnej dla
uczestników, po którym zostały wręczone dyplomy
i medale oraz pokaz karate w wykonaniu Klubu Karate
z Bobolic. Ognisko i pieczone kiełbaski podobnie jak w innych
świetlicach miało wielu zwolenników.
Wszystkie imprezy cieszyły się dużą obecnością dzieci
i rodziców. Mnogość atrakcji zorganizowanych podczas
uroczystości zawdzięczaliśmy m.in. opiekunkom świetlic,
Sołtysom: Genoweﬁe Kuczmerze, Halinie Wąsowskiej, Iwonie
Haśkiewicz. Radom Sołeckim, mieszkańcom wsi.
W Sadkowie podziękowania składamy Pani Stefanii Dębnej,
Annie Barucha, Agnieszce Zaranek, Julii Szotowicz, Oliwii
Dębnej, Agacie Dorosińskiej, Oktawii Kośce oraz Panu
Wojciechowi Szatkowskiemu.

Osówko

Kowalki

Sadkowo
Kowalki

Pobądz

Borzysław
Sadkowo
Kowalki

Słonino
Sadkowo
Kowalki

Smęcino
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W Kikowie podziękowania kierujemy dla Nadleśnictwa Tychowo
oraz dla Pani Grażyny Gurgacz.
W Trzebiszynie dziękujemy Pani Beacie Kocębie, Pani Agacie
Schmechel, Panom Marcinowi i Mateuszowi Więckom.
W Tychowie dziękujemy Panu Józefowi Grabarczykowi –
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie.
W Warninie podziękowania kierujemy do Pani Eweliny
Kłosowskiej, Pań uczęszczających na aerobik, Pani Barbarze
Gandurskiej oraz Państwu Urszuli i Sławomirowi Grygom.
Ponadto dziękujemy wszystkim rodzicom, dziadkom
i dzieciom oraz Gminnej Komisji Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie ﬁnansowe, pomoc
i zaangażowanie w zorganizowaniu tych wspaniałych uroczystości.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Kikowo

Warnino

Trzebiszyn

Tychowo
Z życia sołectw

Komitet Społeczny „Dla Pauliny”
na Dożynkach Gminnych w Tychowie

Wicewo na Dożynkach
Podczas tegorocznych Dożynek
Gminnych nasze sołectwo brało udział
w trzech kategoriach konkursowych na
najładniejszy wieniec i stoisko
dożynkowe oraz w potyczkach
sołeckich. Mieszkańcy sołectwa
włączyli się w przygotowania do
dożynek: w świetlicy wiejskiej
robiliśmy naszego pawia, do którego
konstrukcje przygotował nam pan
J. Falana, za co serdecznie dziękujemy;
młodzież i dzieci zbierały zboża oraz
cięły trzcinę do naszego stoiska - a była
w nim chata sołtysa z rodziną 500+,
piękny rower słomiany oraz płotek,
który zrobił pan B. Brzozowski, za co
również serdecznie dziękujemy.
Nasze sołectwo zajęło 2 m-ce za wieniec
Dożynkowy, 5 mi-ce w potyczkach
sołeckich oraz 4 m-ce za stoisko.
Dziękujemy:
§ K. Tobiasz oraz E. Foremniak za
upieczone ciasto na dożynki;
§ H. i R. Janus oraz Ł. i A. Janus za

§

§
§
§
§

§
§

§

pomoc w przygotowaniach;
S. Andrzejewskiej, Z. Lis
M. Andrzejewskiej, J. Benke,
K. Andrzejewskiemu, T. Gasidło,
S. Pawłowskiej, Z. Włodarskiej,
M. Stańczak, K. Sokołowskiej,
Z. Wiśniewskiej, A. Ruszczakowi za
kwiaty, które zdobiły nasze stoisko;
Z. Polkowi za wykonanie korytka
do ozdobienia stoiska dożynkowego;
A. Targowickiej za piękne pory na
ludziki do naszego stoiska;
K. S Włodarskim za wkład pracy
przy naszych dożynkach;
naszej świetliczance J. Wrońskiej –
Jakubiec i B. Hojnor za wykonanie
wiązek zboża;
R. Dulko z przygotowanie warzyw;
P. Drozdowskiemu, M. i W.
Palińskim, K. Biegańskiemu za
pomoc przy stoisku sołeckim;
M. Rożkowi za piękne dynie
i W. Szewczykowi za ogromnego
kabaczka - te wspaniałe okazy

§

zdobiły nasze stoisko;
W. Chojnackiemu za wykonanie
skrzynek na przetwory;

A. Benke, R. Blinkiewiczowi za
udział w potyczkach sołeckich;
§ Paniom, które piekły zakręconego
ziemniaka: D. Matwijczak ,
I. Wiśniewskiej oraz specjalistkom
od pysznych gofrów;
§ S. Dębnej za bociany zdobiące
stoisko;
§ E. Ruszczak, która pomagała nam
w przygotowaniach;
§ Ali Ciężkiej, która nam pomagała
gościnne.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za
okazaną pomoc i serce.
Mamy nadzieję, że nikogo nie
pominęliśmy z podziękowaniami, jeśli
tak, to przepraszamy.
Sołtys Wicewa i Rada Sołecka
§

Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli nasze
działania na rzecz Paulinki.
Podczas tegorocznych Dożynek
Gminnych w Tychowie ze
sprzedaży ciast oﬁarowanych
przez darczyńców zebraliśmy
3.260 zł – pieniążki przekazaliśmy
Komitetowi Społecznemu „Dla
Pauliny”.
Ciasta oﬁarowali:
§ Ewelina Okuszko
§ Marta Kubiczek
§ Katarzyna Tobiasz
§ Danuta Wasiak
§ Milena Wochna
§ Magdalena Lewczak
§ Jadwiga Rosiak
§ Joanna Zimnicka
§ Joanna Tereszczyn
§ Marta Krawczyk
§ Anna Cacko
§ Anna Głowińska
§ Joanna Czeszun
§ Kamila Koperska
§ Ewa Pniewska
§ Bożena Kowalewska
§ Renata Chwała (osiedle)
§ Anna Sokołowska
§ Katarzyna Kalbarczyk
§ Joanna Rudzińska
§ Katarzyna Świeboda
§ Izabela Rękas
§ Stowarzyszenie „Tychowska
Akademia Filantropii'
§ Katarzyna Podstawka
§ Bożena Kowalska
§ Małgorzata Misiak

Barbara Szatkowska
Ewelina Lis
Anna Woźniak
Izabela Wiktorska
Agnieszka Białaszczyk
Anna Martyniuk
Barbara Szewczyk
Jadwiga Nowacka
Katarzyna Sikorska
Janina Dmoch
Jadwiga Sikorska
Tamara Żołnierzak – Łazarska
Agnieszka Adamczyk
Emilia Foremniak
Wojciech Czarnecki
Agnieszka Iwaniuk
Danuta Świec
Anna Ręczkowska
Irena Ciepła
Renata Bosak-Szewczyk
Halina Wąsowska
Genowefa Szafrańska
Marlena Kulczycka
Serdeczne podziękowania kierujemy
również do ﬁrmy REKPOL
z Białogardu oraz do Kierownik
„Biedronki” w Tychowie – Kamili
Parkot. Dziękujemy!!!
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Organizatorzy:Aldona Gluga, Marta
Kubiczek, Renata Chwała,
Jadwiga Rosiak, Joanna Zimnicka

y
Pomagam :)
hem
z uśmiec
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Kącik literacki
Autorem utworów jest
Pani Anna Szrajner

W POGONI ZA SZCZĘŚCIEM
Dokąd tak biegniesz
Styrany człowiecze
Ty, który dzisiaj
Zbudzony o świcie
Ukradkiem spoglądasz
Jak umyka Ci życie
Reżyseria ta sama
Scenograf nic nie zmienia
Jeszcze jeden papieros
Jeszcze łyk kawy
Znów gonisz przed siebie
Bez chwili wytchnienia
Dokąd znów biegniesz
Człowiecze zbudzony
Tuż przed porannym
Ptaków ćwierkaniem
Zatrzymaj się na chwilę
Nim świat cały Twój stanie
Gubisz dzień za dniem
Noc jedynym przyjacielem
Ileż już lat tak gonisz
Świątek, piątek i niedzielę
Zatrzymaj się na chwilę
Szczęściu nie potrzeba wiele

Zachęcamy do publikowania swojej
twórczości na łamach „Tychowskich Wieści”

Uwaga Mieszkańcy !

DIABELSTWO
Z nadejściem nocy
Oknem od wschodu
Wpada diabelstwo
Nie pyta czy może
I nie chce słuchać
Mojego wywodu
Przytłacza ciężarem
Zimnego korowodu
Serce przyspiesza
A umysł szaleje
Strach tak ogromny
Wydusza me łzy
Nie zamknę powiek
Bo tysiąc powodów
Nie daje spokoju
Diabelskie śle sny
Poddać się, upaść
Czy wzlecieć i walczyć
Wybór to ciężki
Myśli tarmosi
Jak się wydostać
Z zimnego korowodu
Uniknąć klęski
Diabelstwa złości
Może tak zbudzić
W sobie nadzieję
Może oszukać
Los bezlitosny
Zapomnieć o wszystkim
Co złe się dzieje
I zacząć sypiać
Nie bojąc się nocy

Utwory prosimy przesyłać na adres
Redakcji: wiesci@tychowo.pl

STOWARZYSZENIE AMICUS W TYCHOWIE
ZAPRASZA
do udziału w projektach:

1.Projekt p.n. ”Scalaj pokolenia –radością tworzenia”;
w okresie 01.10.2017 r- 30.11.2017 r.
Zapraszamy do uczestnictwa dorosłe osoby niepełnosprawne
oraz Seniorów, którzy chcieliby poszerzyć swe rękodzielnicze
umiejętności poprzez znajomość nowych technik rękodzielniczych.
Zajęcia rękodzielnicze będą prowadzone w godzinach 17.00-20.00środa, w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej w Tychowie.
Pierwsze spotkanie w dniu
4 października 2017 r. (środa) - godz. 17.00 w pomieszczeniu Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie.
Zapewniamy: prowadzenie zajęć pod kierunkiem fachowej kadry,
materiały, poczęstunek i wspaniałą atmosferę.

2. Projekt p.n.” Marsz po zdrowie”
w okresie 01.09.2017 r. - 31.10.2017 r.
Do udziału w realizowanym projekcie zapraszamy dorosłe osoby
niepełnosprawne oraz osoby w wieku 50 +.
Zajęcia Nordic Walking (spacer z kijkami) odbywać się będą w terenie
na trasach spacerowych Nadleśnictwa Tychowo, w razie deszczu
w zastępstwie będą prowadzone zajęcia z aerobiku na Sali sportowej
Szkoły Podstawowej w Tychowie.
Zajęcia będą prowadzone przez instruktora z uprawnieniami Nordic
Walking we wtorki i czwartki w godzinach 17.00-19.00.
Zbiórka uczestników w dniu 22 września ,godzina 17.00 pod Szkołą
Podstawową w Tychowie.
Projekty realizowane będą w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK,
sﬁnansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, którego
OPERATOREM jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Amicus w Tychowie.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Tychowie (www.tychowo.pl) został zainstalowany
powyższy odnośnik, który po kliknięciu przekierowuje do
aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO),
znajdującej się na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Poza ostrzeżeniami meteorologicznymi znajdują się tam
ostrzeżenia hydrologiczne, informacje drogowe, stany wód
i informacje ogólne.
Komunikaty i ostrzeżenia w aplikacji RSO są na bieżąco
aktualizowane.
Przypominamy, że aplikację RSO można ściągnąć na telefon.
Szczegółowe informacje na temat aplikacji RSO znaleźć
można na stronie tychowo.pl w dziale „Dla mieszkańca”.

Składam serdeczne podziękowania
Państwu Alicji i Janowi Radziukom
za użyczenie książek do świetlic
wiejskich naszej Gminy.
L. Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie

Serdeczne podziękowania
dla Rady Sołeckiej w Kowalkach,
Pani świetliczanki Beaty Góreckiej
oraz Pani Czesławy Klekockiej,
Doroty Szafarz, Edyty Mazurkiewicz,
Danuty Pastucha, Beaty
Mazurkiewicz, Marii Maliszewskiej,
Jolanty Mazurkiewicz, Katarzyny
Cerk, Kingi Cerk za pomoc przy
tworzeniu wieńca dożynkowego.
Kamilowi Wiktorskiemu, Dominikowi
i Tomaszowi Góreckim, Janowi
Figasińskiemu, Mariuszowi Szafarz,
Bartoszowi Cerk

W dniu 19 października 2017 roku (czwartek)
w godzinach od 09.00 do 15.30
w Urzędzie Miejskim w Tychowie zostanie
przeprowadzone Gminne Ćwiczenie Obronne
pk. „JODŁA - 2017”.
W związku z tym, że w ćwiczeniu obronnym
uczestniczyć będą wszyscy pracownicy urzędu
obsługa interesantów w/w godzinach
urzędowania może być utrudniona.
Dlatego proszę wszystkich załatwiających
sprawy w urzędzie w dniu 19.10.2017 r.
o wyrozumiałość i przestrzeganie
wprowadzonych w tym dniu obostrzeń przy
wejściu do urzędu.
W tym dniu w urzędzie będzie wprowadzony
stan gotowości obronnej czasu wojny.
Z poważaniem,
Burmistrz Tychowa
Robert Falana

Pragnę podziękować wszystkim, którzy
brali udział i pomagali w przygotowywaniu
dożynek oraz Paniom, które upiekły ciasta na tą
okazję, a także gratuluję naszej mieszkance
Ani Garczyńskiej zajęcie 2 miejsca w konkursie
na najładniejszą posesję
w Gminie Tychowo.
Sołtys Katarzyna Rudnik
za pomoc w budowie stoiska.
Pawłowi Przybysz za transport.
Państwu Kłosowskim za piękne zboże.
Rafałowi Zając za sąsiedzką pomoc przy
transporcie. Stowarzyszeniu Ecce Homo za
piękne przedmioty do naszego stoiska.
Wiolecie Klekockiej oraz Renacie Cegiełka
za ciasto.
Składam również podziękowania pozostałym
mieszkańcom, którzy w mniejszy lub większy
sposób przyczynili się do naszych sukcesów
na Dożynkach Gminnych w Tychowie.
Sołtys Iwona Haśkiewicz

VIII DRUŻYNOWE
ZAWODY SPŁAWIKOWE
O PUCHAR BURMISTRZA TYCHOWA
19 sierpnia br. odbyły się drużynowe
zawody spławikowe na łowisku
Kopalnia I, Kopalnia II.
W zawodach gościnnie wzięły udział
drużyny z innych kół, takich jak:
Wodnik Świdwin, TMP Białogard,
Kolejarz Białogard.
Organizatorem zawodów było Koło
PZW Nr 79 Tychowo. Oto wyniki:
Miejsce I - Krzysztof Kowalski,
Marcin Jackiewicz, Łukasz Szypulski Tychowo,
Miejsce II - Grzegorz Sikorski,
Wojciech Sikorski, Krystian Berent Tychowo,

Miejsce III - Maria Jurszewicz,
Tadeusz Jurszewicz - Tychowo.
Łowca największego okazu Krzysztof
Kowalski okazał się liderem zawodów.
Gratulujemy!!!
Puchary oraz pamiątkowe medale
w imieniu Burmistrza Tychowa
wręczała Krystyna Dobrzańska,
Sekretarz Gminy Tychowo.
Dziękujemy bardzo serdecznie
wszystkim uczestnikom za udział
i zapraszamy na kolejne spotkanie.
Prezes Zarządu,
Tomasz Martyniuk

Serdeczne podziękowania
dla Burmistrza Roberta Falany oraz
pracowników Urzędu Miejskiego za
pomoc
w przygotowaniu dokumentów do
Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa FEAD 2017.
Sołtys Iwona Haśkiewicz

Serdeczne podziękowania dla rmy "Tymar
" A. S. Stańczaków
za dobre serce i wielka pomoc.
Wiemy, że na was zawsze nasze sołectwo
może liczyć.
***
Serdeczne podziękowania dla rmy
Usługi Leśno - Transportowe
Zdzisław i Andrzej Winszewscy
dziękujemy za drewno na płotek ,
za okazaną pomoc i zaangażowanie.
***
Wielkie podziękowania dla Państwa
Sylwii i Krzysztofa Janus
za udostępnienie busa, którym mogliśmy
przewieść wszystkie niezbędne rzeczy na
dożynki - serdecznie dziękujemy !
***
Dziękujemy Danielowi Biegańskiemu za
przywiezienie piachu oraz kamieni
do budowy naszego sołeckiego paleniska
przy wiacie w Wicewie oraz
Anecie Targowickiej za przekazanie kamieni
na budowę paleniska.
Dziękujemy!
Sołtys Wicewa z Radą Sołecką
Serdeczne podziękowania
dla
wszystkich mieszkańców Sołectwa
Czarnkowo
za okazaną pomoc i wsparcie
w przygotowaniu wieńca i stoiska
na Dożynki Gminne w Tychowie
składa Sołtys i Rada Sołecka
Czarnkowa

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
18 października 2017 r.

