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    19 października 2018 r. w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie odbyła się 
ostatnia L Sesja Rady Miejskiej, 
kadencja 2014-2018.

Podczas sesji Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Kowalski wraz 
Burmistrzem Tychowa Robertem 
Falaną i Zastępcą Burmistrza Jackiem 
Rudzińskim podziękowali Radnym za 
wspólną pracę na rzecz działalności 
społeczności lokalnej wręczając 
pamiątkowe statuetki.

   Burmistrz Robert Falana wraz 
z  Zastępcą Jakiem Rudzińskim 
i Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w imieniu swoim i całej Rady Miejskiej 
podziękowali pani Skarbnik Gminy 
Leokadii Sas oraz pani Sekretarz 
Krystynie Dobrzańskiej za współpracę 
i zaangażowanie w pracy na rzecz 
Gminy Tychowo.

M. Broda

Na zdjęciu od lewej:
Krzysztof Niemiec, 
Andrzej Możdżyński, Paweł Kowalski, 
Józef Grabarczyk, Jacek Rudziński, 
Mirosław Korzeniowski, 
Robert Falana, Zdzisław Polek, 
Ewelina Czubek, Marcin Matejko, 

 L Sesja Rady Miejskiej - kadencja 2014 - 2018

Robert Radziuk, Iwona Wiśniewska, Leokadia Sas, Teresa Jakimiuk, Krystyna Dobrzańska i Anna Niedziółka. 

iedemnastego października br. 

Suroczyście otwarto 
przebudowaną drogę 

w Bukówku oraz siłownię w Dobrowie.

Na uroczystość przybyli: wykonawca 
drogi Firma Sztapeltech Rafał Kozieł, 
kierownik robót  Radosław Krzymiński, 
Radni Miejscy Gminy Tychowo, sołtysi, 
dyrektorzy szkół i jednostek gminnych 
oraz mieszkańcy.
W Urzędzie Miejskim Burmistrz 
Tychowa zaprezentował główne 
informacje dotyczące zrealizowanych 
inwestycji, po czym wszyscy udali się 
do Bukówka.
  W Bukówku Burmistrz Tychowa 
Rober t  Fa lana  powi ta ł  gośc i , 
podziękował za liczne przybycie 

i poprosił mieszkańców o symboliczne 
otwarcie drogi i przecięcie wstęgi.
Była to długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja, dlatego też 
wręczając bukiety kwiatów gorąco 
podziękowali Burmistrzowi za to, że 
w tym roku udało się ją przeprowadzić.
Wartość przebudowy: 1.023.581 zł.  
Główny odcinek drogi w Bukówku 
został w całości przebudowany. 
Wybudowano również chodnik wraz 
z oświetleniem, dokonano regeneracji 
mostu na rzece i przebudowy dwóch 
przepustów.
   Z Bukówka udano się do Dobrowa, 
gdzie uroczyście otwarto wspólnie 
z dziećmi i dorosłymi mieszkańcami 
Dobrowa Otwartą Strefę Aktywności.

Uroczyste otwarcie nowych inwestycji
Strefa została dofinansowana ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) edycja 2018.
Wybudowaliśmy siłownię zewnętrzną 
z urządzeniami fitness. Z siłowni mogą 
korzystać zarówno osoby 
niedoświadczone z ćwiczeniami fitness 
jak również profesjonaliści.Powstała 
również strefa wypoczynku ze stołem 
do gry w szachy. Tuż przy siłowni 
zamontowano plac zabaw. Teraz cały 
kompleks służy do wypoczynku 
zarówno dzieciom, młodzieży, jak 
i dorosłym.
Wartość projektu to  ponad 53 tys. zł. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 25 tys. zł.
    Na koniec Burmistrz Tychowa Robert 
Falana dodał: 
„Centrum miejscowości Dobrowo 
pięknieje. Niebawem zagospodarujemy 
podmokły teren wokół siłowni, po to by 
cała działka służyła mieszkańcom do 
rekreacji i upiększała miejscowość. Już 
podpisaliśmy umowę o dofinansowanie.
Wkrótce ruszają procedury
przetargowe, wykonanie inwestycji 
planowane jest na 2019 r.”.

M.Broda
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IV FAMILIADA RODZINNA O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
uż po raz czwarty (06.10.2018 r.)  Jw hali sportowej w sześciu 
konkurencjach: rzut do celu 

woreczkiem i piłką, „wieszanie prania 
na czas”, slalom z przeszkodami, bieg 
z „jajkiem” i łowienie rybek.  

Drużynom kibicowali zebrani na 
trybunach bliscy i znajomi, Familiadę 
przepełniała prawdziwie rodzinna 
atmosfera.
Organizatorzy przedsięwzięcia: Paweł 
Kowalski Przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz GOSiGK w Tychowie, 
zapewnili rodzinom świetną zabawę.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Karolina Rudzińska, 
                  i Jacek Rudziński,
II miejsce – Tomek Dudka 
                    i Tomasz Dudka
III miejsce – Michał Schmechel 
                     i Marcin Schmechel.
Gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy za rok!

R. Bosak-Szewczyk

   9 listopada 1968 roku w USC 
w Tychowie Państwo Jarosław i Alina 
Mycio z Sadkowa przyrzekali sobie 
mi łość ,  wierność  i  uczciwość 
małżeńską.
   Z tej okazji, w piątek 5 października 
br., w Urzędzie Miejskim w Tychowie 
burmistrz Robert Falana udekorował 
dostojnych Jubilatów Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznanymi przez Prezydenta RP. 
W tym wyjątkowym spotkaniu  udział 

TO JUŻ 50 LAT RAZEM!  
wzięli również: kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Mariola Liksza oraz 
rodzina Jubilatów. 
Po uroczystym wręczeniu medali 
i kwiatów zaproszono wszystkich do 
pamiątkowego zdjęcia oraz na
symboliczną lampkę szampana.
   Szanownym Jubilatom życzymy 
zdrowia i pomyślności  na dalsze lata 
wspólnego życia.

R. Bosak-Szewczyk

Realizacja już w 2019 r.
Dla Gminy Tychowo to powód do 
dumy, gdyż od lat próbowano ożywić 
centrum Dobrowa i zagospodarować 
podmokły tam plac solecki. Udało się 
nam się i już w przyszłym roku 
będziemy korzystali z nowego terenu.

 r a m a c h  i n w e s t y c j i Wwykonamy  scenę  do 
organizacji imprez,  znajdą 

się tam również ławki dla publiczności.
W ten sposób będziemy przygotowani 
do organizacji wydarzeń kulturalnych 
oraz sportowych.
Zaprojektowaliśmy też na podmokłym 
terenie  budowę  stawu  wraz  3 
fontannami wokół terenu ścieżkę 
pieszo-rowerową i stojaki na rowery.

Inwestycja zakłada również montaż 
oświetlenia z lamp solarnych LED, 
wzdłuż alejki spacerowej i w strefie 
integracyjnej. Utworzone będą także 
trawniki oraz nasadzone drzewa 
i krzewy. 

M. Broda

wudziestego ósmego września Dbr. uroczyście podpisaliśmy 
umowę o dofinansowanie 

inwestycji pn.: „Zagospodarowanie 
terenu gminnego w miejscowości 
Dobrowo”. Umowę podpisał Tomasz 
Sobieraj Wicemarszałek Województwa 
Z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o  w r a z 
z Robertem Falaną Burmistrzem 
Tychowa i Jadwigą Gryga Zastępcą 
Skarbnika.

U���� �� ���� � D������� ���������! 
Inwestycja została dofinansowania 
w 63,63% w ramach  działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach  wiejskich”  objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na  la ta  2014–2020, 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
Kwota dofinansowania to 500.000 zł. 
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ţ  Burmistrz Tychowa w dniu 
16 października br. ogłosił przetarg na 
budowę budynku centrum rekreacyjno- 
turystycznego w Bukówku. 

      Planowany termin realizacji: 2019 r.
      Szczegóły zamówienia dostępne  są na 
      stronie:  www.bip.tychowo.pl
       

ţ 18 października br. zostało ogłoszone 
zamówienie publiczne na budowę placu 
zabaw w miejscowości Krosinko. 
Plac zostanie wyposażony między innymi 
w: huśtawkę wahadłową podwójną, zestaw 
sprawnościowy, karuzelę, tablicę do 
rysowania kredą, bujak na sprężynie, 
ławeczkę. Teren placu zostanie ogrodzony. 

       Realizacja nastąpi jeszcze w 2018 r. 

W SKRÓCIE:

Bardzo proszę, opowiedz nam o swej 
pasji. 
Moją  pasą  jes t  spor t .  Główną 
aktywnością sportową jest kolarstwo.
Jeżdżę od 15 roku życia zarówno 
sportowo, jak i rekreacyjnie. Początkowo 
jeździłem w każdym terenie, od kilku lat 
interesuje mnie kolarstwo szosowe i na 
tym właśnie skupiam swą uwagę. Dbając 
o kondycję również biegam, nie tylko po 
szosie, także po terenach leśnych. Są one 
różnorodnie ukształtowane,  stąd 
i wysiłek fizyczny jest urozmaicony. 

Pamiętasz swój pierwszy rower?
Pamiętam rower, który dostałem 
w prezencie z okazji Pierwszej Komunii 
św. Raczej nie był moim pierwszym 
rowerem, ale musiał mi się bardzo 
p o d o b a ć ,  s k o r o  w ł a ś n i e  j e g o 
zapamiętałem. (śmiech)

„Musimy żeglować czasem z wiatrem, 
czasem pod wiatr, ale żeglować. Nie 
dryfować ani stawać na kotwicy”. 

Te słowa Oliwera W. Holmes'a to 
twoje życiowe motto…
Tak. Ludzka natura jest taka, że trzeba 
iść do przodu, realizować swoje cele, nie 
poddawać się, walczyć i brać z życia to 
co najlepsze. Chociaż czasami ciało nie 
chce z nami współpracować i mówi, by 
się zatrzymać i odpocząć, umysł musi 
być silny. Trzeba znieść ból, obrać 
odpowiednią strategię na pokonanie go. 
U celu podróży czeka sukces. 

Właśnie w ten sposób starasz się iść 
przez sportowe życie?
I nie tylko sportowe. W życiu prywatnym 
również. Trzeba wytyczać sobie cele 
i coś robić, by je osiągnąć. Dryfując nie 
dopłyniemy tam, gdzie chcemy. (śmiech)

Czy kolarstwo wymaga ciężkiej 
pracy?

Kolarstwo to sport wyczynowy, więc 
wymaga bardzo dobrej kondycji, 
a przede wszystkim dużo jeżdżenia 
rowerem. Ale dla kogoś, kto to lubi, jest to 
przyjemnością,  nie ciężką pracą.

Co motywuje Ciebie do uprawiania 
sportu?
Przede wszystkim chęć rozwijania się 
i przekraczania pewnych barier. Nie ma 
rzeczy niemożliwych, warto wierzyć 
w siebie i w to, że damy radę, nawet jeśli 
inni w nas nie wierzą. Jednak wsparcie 
bliskich osób bardzo pomaga. (uśmiech)

Kto kibicuje Ci podczas zawodów?
Rodzina i znajomi, za co bardzo im 
dziękuję.  

Które z Twoich sukcesów, medali, 
osiągnięć są dla Ciebie 
najcenniejsze?
Tegoroczne ukończenie ultramaratonu 
kolarskiego „Bałtyk-Bieszczady Tour”.
Trasa liczy 1008 kilometrów, biegnie 
pomiędzy Świnoujściem a Ustrzykami 
Dolnymi.  Uczestnicy rywalizują 
właściwie non-stop. Limit czasu 
przejazdu wynosi  70 godzin.  Ja 
pokonałem tą trasę w 55 godzin i 5 minut, 
w tym dwie godziny przeznaczyłem na 
sen. Było to bardzo wyczerpujące dla 
organizmu wydarzenie, pogoda nie 
sprzyjała, padał deszcz i wiał wiatr. 
Dodatkowo miałem uszkodzony rower, 
nie działała przerzutka. Ale to, że dałem 
radę i ukończyłem z nienajgorszym 
wynikiem jest powodem do dumy. 
(uśmiech) 
A ze wcześniejszych startów – to 
również ultramaraton kolarski Tour de 
Pomorze 710 km z czasem 31 godzin, 
1 minuta i 47 sekund. Zająłem wówczas 
43 miejsce na ponad 130 zawodników. 

Jak przygotowujesz się do tego 
rodzaju  maratonów kolarskich?
Przede wszystkim dużo jeżdżę. (śmiech) 
Jednak tak naprawdę trzeba myśleć 
też o wielu innych sprawach: zadbać 
o transport, nocleg, wyżywienie, 
przygotować rower…

Czy kolarstwo jest drogim sportem, 
wymaga dużego wkładu pieniężnego?
Nie ukrywam, że tak. Same treningi 
może i nie, oprócz nieustannego 
inwestowania w sprzęt. 
Tegoroczne wpisowe na ultramaraton to 
wydatek 650 zł. Podczas zawodów 
kolarz potrzebuje specjalnych odżywek, 
napojów energetycznych,  które 
wspomagają wydolność, a nie są wcale 
t an ie .  Poza  tym  odpowiedn ie 
przygotowanie sprzętu jest w znacznej 
mierze połową drogi do sukcesu. Co do 
treningów to nic nie mogę sobie zarzucić, 
ale z odpowiednim przygotowaniem 
roweru bywa już różnie. Powodem są 

ograniczone możliwości finansowe. 

To jaki jest odpowiedni rower na 
maratony kolarskie?
Rower, na którym uczestniczy się 
w maratonach powinien być lekki, bez 
zbędnych bajerów. Od przeciętnych, 
rekreacyjnych rowerów różnią go na 
przykład pedały i buty SPD. Buty wpina 
się do pedałów, co zapewnia stabilność 
stopie. Pomaga to w osiągnięciu lepszego 
czasu. Poza tym odpowiednie opony…

Nie będę wymieniał, powiem tylko, że 
dobry rower potrafi kosztować nawet 20 
tysięcy. Jednak w sporcie to nie pieniądze 
są najważniejsze, trzeba mieć cel, chcieć 
coś zrobić. Reszta przyjdzie sama. 

O czym myślisz na czasówce? Jesteś 
wówczas kilkadziesiąt kilometrów 
sam ze sobą
Nie mam za wiele czasu na myślenie, 
skupiam się na tym co robię. Zresztą, 100 
km pokonuję średnio w trzy godziny, 
więc czas mija szybko.

Kto jest Twoim kolarskim idolem?
Jerzy Górski, który swoimi wyczynami 
zadziwił świat. Przede wszystkim stoczył 
zwycięską walkę o samego siebie. Sport, 
determinacja pomogły mu dokonać 
czegoś, co dla wielu bywa niemożliwe,
No i jego osiągnięcia sportowe są 
imponujące. (uśmiech)

Czego Ci życzyć Łukaszu?

Kolejnych wyzwań i przekroczenia 

1008 kilometrów. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Z Łukaszem Jasianowskim rozmawiała 
Renata Bosak-Szewczyk

W���������, ����, ����� � ������ ����� 
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Łukasz Jasianowski należy do  Białogardzkiego Towarzystwa Cyklistów „Orzeł”. Pochodzi ze wsi Osówko.
Z powodzeniem startuje w maratonach kolarskich wspaniale promując nasz region. 
Przedstawiamy młodego człowieka, który mimo licznych trudności realizuje swoją wielka pasję. 
  

Wyniki głosowania do Rady Miejskiej 
w Tychowie

Do Rady Miejskiej w Tychowie mandat 
uzyskali: (obok liczba oddanych głosów)

1.  WIŚNIEWSKA Iwona  184   

2.  CHWAŁA Jarosław 134   

3.  CZERWIAK Sylwia 93  

4.  HAŚKIEWICZ Iwona Sylwia 124  

5.  RADZIUK Robert 102  

6.  RAKOWSKI Piotr Mirosław 91  

7.  WALKUSZ Sylwia Anna 97   

8.  KOWALSKI Paweł Eryk 111  

9.  MATEJKO Marcin 112   

10. KORZENIOWSKI Mirosław 117   

11. MICHALAK Dariusz Piotr 148   

12. NIEMIEC Krzysztof Mariusz  101  

13. RUDNIK Katarzyna Helena  55   

14. SOŁTYS Alicja Danuta  58   

15. POLEK Zdzisław Marian 112 

 Wyniki głosowania na 
Burmistrza Tychowa
Burmistrzem Tychowa  został 
wybrany Falana Robert uzyskując 
1.663  głosów, co stanowi 54,56 % 
oddanych głosów. 

Pozostali kandydaci uzyskali:

Gumińska-Wasiak Elżbieta Henryka  
    - 923 głosy, co stanowi 30,28 % , 
Pawlik Jolanta  - 462 głosów, co 
    stanowi 15,16 %. 

WYNIKI 
WYBORÓW SAMORZ�DOWYCH 2018 

W GMINIE TYCHOWO

Liczba mieszkańców gminy 
uprawnionych do głosowania: 

5.496 osób.

Głosowało ponad 57% 
uprawnionych do głosowania.  

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję wszystkim za zaufanie oraz 
bardzo wysoką frekwencję podczas wyborów 
samorządowych 2018. 
Dziękuję za mobilizację, rozsądek, wiarę we 
mnie i moich kandydatów do Rady Miejskiej.
Dziękuję za wyrazy wsparcia i sympatii oraz 
ciężką pracę w kampanii.

Jestem przekonany, że wyniki wyborcze jakie 
osiągnęliśmy to nasz wspólny, bardzo duży 
sukces. Każdy głos był, jest i będzie dla nas 
bardzo ważny. Dziękujemy!

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina 
ma po tych wyborach w Radzie Miejskiej 
w Tychowie 11 przedstawicieli. To solidny, 
zaangażowany i odpowiedzialny zespół ludzi, 
który wie i czuje jak wielkim zaufaniem został 
obdarzony!
Dzięki waszemu poparciu wygrałem wybory! 

Z wielką przyjemnością, a także z wielką 
pokorą obejmę funkcję Burmistrza Miasta 
i Gminy Tychowo.
To dla mnie wielki zaszczyt!

Zapraszam wszystkich mieszkańców na 
uroczyste obrady Rady Miejskiej w Tychowie, 
na którym ja oraz radni złożymy ślubowanie - 
termin obrad podam niebawem.

Dziękuję moim kontrkandydatkom za wymianę 
poglądów i spostrzeżeń. Mamy zdecydowanie 
różne poglądy i zdecydowanie odmienne style 
prowadzenia dyskusji publicznej. 

Ocenili to właśnie wyborcy.
Robert Falana 

- Burmistrz Miasta i Gminy Tychowo

NOWOCZESNA GMINA TYCHOWO - teraz 
to nasz wspólny cel!!!

http://www.bip.tychowo.pl
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 dniach 29 i 30 września W2018 r. Klub Podróżnika 
działający przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Tychowie odbył 
podróż do stolicy.
Jak zwykle – głównym celem naszej 
podróży było ważne wydarzenie 
kulturalne. Tym razem był to Spektakl 

Wycieczka Klubu Podróżnika 
do Warszawy

     Za nami świetny występ zespołu 
Romanati z Rumunii, z miasta Caracal. 
Zespół gościł w mieście Białogard. 
Cieszymy się, że udało się 
zorganizować ten piękny występ 

Zespół Romanati 
na scenie GOK w Tychowie

„Piloci” w Teatrze Roma. Wyruszyliśmy 
29 września wczesnym rankiem. 
W południe spotkaliśmy się z panią 
Przewodnik pod Kolumną Zygmunta III 
Wazy i wyruszyliśmy na zwiedzanie 
Starówki.
Weszl iśmy  również  na  Zamek 
Królewski.  Nie musimy nikogo 

przekonywać, że ten obiekt jest 
niezwykle ważny dla Polaków
i należy go zwiedzić. 
Wieczór był pełen emocji. Spektakl 
muzyczny „Piloci” trwał ponad 2 
godziny! I…szkoda, że tak szybko się 
skończył.

ełni wrażeń udaliśmy się na Pwieczorny spacer po Centrum 
Warszawy. Następnego dnia 

zwiedziliśmy Łazienki oraz Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 
W związku z wizytą przedstawicieli 
NATO w Warszawie oraz z powodu 
Maratonu, który odbywał się ulicami 
miasta, komunikacja po stolicy była 
bardzo utrudniona. 
Cóż – skorzystaliśmy z najnowszej 
nitki metra. To też było dla nas 
atrakcją :) Wróciliśmy do Tychowa 
późną porą, ale jak zwykle pełni 
wrażeń, z naładowanymi bateriami. 
Warszawa jest piękna! Teatr ROMA 
jest super! 

L. Michalak
-  opiekun Klubu Podróżnika 

również w Tychowie 27 września br. 
Obejrzeli go mieszkańcy oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tychowie.

L. Michalak, Dyrektor GOK
Fot. Izabela Wesołowska

    W dniu 16.10.2018 r. po dokonaniu 
przeglądu i oceny prac plastycznych  
nadesłanych na konkurs, komisja 
w składzie:  Lucyna Michalak, 
Dyrektor  GOK w Tychowie  – 
przewodniczący, Izabela Wesołowska – 
członek, Wiktor Rakoczy–członek, 
postanowiła  przyznać nagrody 
w następujących kategoriach:
Przedszkole 
I miejsce – Zofia Woźniak (Warnino) 
II miejsce – Paweł Kaleta (Pobądz) 
III miejsce – Milena Dębska  
                  (Trzebiszyn)
III miejsce – Oliwia Zakrzewska 
                  (Pobądz) 
Wyróżnienie - Milena Wysocka  
                  (Trzebiszyn)
Uczniowie klas I-III
I miejsce – Maja Wojtyłko 
                  (Borzysław) 
II miejsce – Michał Tomczyk  
                  (Pobądz)  
III miejsce – Antek Gontarczyk 
                  (Warnino) 

 Wyniki konkursu 
 „Ziemniaki Cudaki !" 2018 r.

III miejsce- Igor Imiołek (Słonino) 
III miejsce- Alicja Zaranek (Sadkowo)
Wyróżnienie – Gracjan Więcek  
                  (Trzebiszyn)
Uczniowie IV-VI 
I miejsce – Nikola Małolepsza 
                  (Trzebiszyn) 
II miejsce – Marta Rękas (Sadkowo)  
II miejsce – Damian Podstawka 
                  (Pobądz) 
III miejsce- Maja Jeremicz 
                  (Trzebiszyn) 
III miejsce- Nikola Mazurkiewicz  
                  (Smęcino) 
Wyróżnienie – Patrycja Dębska  
                  (Trzebiszyn)
Wyróżnienie – Jakub Dorosiński  
                  (Sadkowo)
Wyróżnienie – Maria Szumska  
                  (Warnino)
Uczniowie Gimnazjum
Wyróżnienie - Honorata Walczak 
                  (Kikowo)
Gratulujemy !

Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie

   19 października 2018 r. scenę 
G m i n n e g o  O ś r o d k a  K u l t u r y 
w Tychowie ponownie odwiedził 
Bałtycki Teatr Dramatyczny 
z Koszalina. Do południa odbyły się dwa 
przedstawienia połączone z warsztatami 
dla najmłodszych mieszkańców naszej 
Gminy. 
Dzieci z Przedszkola „Dębowa Chatka” 
w Tychowie, ze Szkół Podstawowych 
w Tychowie i w Dobrowie miały okazję 
wcielić się w role aktorów oraz wspólnie 
bawić się. 
Dzieci z radością uczestniczyły 
w zajęciach z aktorstwa. 
Wieczorem natomiast odbył się Spektakl 
dla dorosłych z pięknym przesłaniem: 
„PIOSENKA  JEST  DOBRA  NA
WSZYSTKO”.  
Podczas Spektaklu widzowie posłuchali 
wspaniałych piosenek z Kabaretu 

Starszych Panów. Przedstawienie 
uhonorowane zostało owacjami na 
stojąco. 
Izabela Wesołowska, promocja i reklama 

GOK w Tychowie

B������� T���� D���������� 
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Otwarcie Gminnej Strefy 
Aktywności Społecznej w Tychowie

   19 października 2018 r. Burmistrz 
Tychowa - Robert Falana - otworzył 
Gminną Strefę Aktywności Społecznej 
w Tychowie. 
Koordynatorem Strefy jest Gminny 
Ośrodek Kultury w Tychowie. 
Strefa została otwarta w ramach 
projektu,  sfinansowanego przez 
Środkowopomorską Grupę
Działania.
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie 
otrzymał: namiot plenerowy, mobilny 
głośnik, tablet, aparat fotograficzny oraz 
zestaw klocków i chustę do animacji. 
  W uroczystości otwarcia Strefy 
uczestniczyli zaproszeni goście:
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Kowalski, radni Rady Miejskiej, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy, Przewodnicząca GKPiRPA 
Karolina Szyderska. 
Imprezę uświetniły występy zespołu 
ludowego Radość. 
Otwarcie Gminnej Strefy  Aktywności 
Społecznej połączono ze Świętem 
Pieczonego Ziemniaka. 

Panie  Izabela  Wesołowska oraz 
Agnieszka Skałecka przygotowały 
zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Nagrody w postaci własnoręcznie 
uszytych maskotek sprawiły dzieciom 
wiele radości i zostały podarowane przez 
Panią Sylwię Czerwiak. 
W  czas ie  imprezy,  na  te renie 
rekreacyjnym przed GOK, można było 
d o  w o l i  s k o s z t o w a ć  p l a c k ó w 
ziemniaczanych, które serwowały Panie 

Alicja Jączkowska i Joanna Wrońska – 
Jakubiec. Powodzeniem wśród dzieci 
cieszyło się mobilne Kino 7D. 
   Cieszy nas aktywność mieszkańców.
W zabawach uczestniczyły dzieci 
i dorośli. Pozyskany sprzęt z pewnością 
przyda się jeszcze wiele razy do 
organizacji podobnych przedsięwzięć. 

L. Michalak 
 Dyrektor GOK w Tychowie 

Fot. Maciej Rutkowski

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy 13 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 

KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA

Mała Stopa
24.11.2018 r. - godz. 15.30

25.11.2018 r. - godz. 15.30

01.12.2018 r. - godz. 15.30

02.12.2018 r. - godz. 15.30

Dubbing PL

23.11.2018 r. - godz. 18.00
24.11.2018 r. - godz. 18.00
25.11.2018 r. - godz. 18.00
30.11.2018 r. - godz. 18.00
01.12.2018 r. - godz. 18.00
02.12.2018 r. - godz. 18.00  

Film od 15 lat

Planeta Singli 2

7 uczuć

03.11.2018 r. - godz. 18.00

04.11.2018 r. - godz. 18.00

Film od 16 lat

Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

   W ramach obchodów 100-lecia 
Niepodległości, Gminna Biblioteka 
Publiczna wzięła udział 
w ogólnopolskiej  akcji czytelniczej 
organizowanej przez Lustro Biblioteki 

UCZCZENIE 
100 - LECIA 
ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tychowie

przystąpiła do ogólnopolskiego projektu 

,,100 lat codzienności Polski''. 
Podczas warsztatów uczestnicy stworzą 

unikalne pocztówki z przesłaniem dla losowo 
wybranych adresatów. 

Jeżeli otrzymają Państwo taką pocztówkę, 
prosimy w miarę możliwości  

              odesłać ją na adres Fundacji.  
 To dla nas bardzo ważne. Dziękujemy!

,,Mirabelka- kiełkująca historia 
w 100licy''. 
W ramach tej akcji zaplanowano 
międzypokoleniowe  warszta ty 
czytelnicze. Spotkanie rozpoczęło się od 
przeczytania fragmentów książki 
C e z a r e g o  H a r a s i m o w i c z a  p t . 
,,Mirabelka'' poprzez co uczestnicy 
zostali wprowadzeni w tematykę 
warsztatów. 
,,Mirabelka'' to pełna nadziei, wiary 
i miłości historia kilku pokoleń jednej 
z warszawskich dzielnic, opowiedziana 
z perspektywy drzewa, które naprawdę 
tam rosło.
Przeprowadzono dyskusję na temat 
przeczytanego tekstu. 
Dzieci odpowiedziały na kilka zadanych 
pytań. Wspólnie wykonano planszę 
,,Mirabelki''. Każdy stworzył własne 
małe ,,Drzewko pamięci”, które 
podobnie jak tytułowa Mirabelka stanie 

,,Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy''
się świadkiem domowych, rodzinnych 
historii. 
Uczestnicy wcielili  się również 
w małych reporterów. Ich zadanie 
polegało na przeprowadzeniu ankiety 
wśród starszego pokolenia.
Zagadnienia dotyczyły naszej małej 
Ojczyzny czyli Gminy Tychowo. 
Na zakończenie  odbył  się  quiz 
patriotyczny,  który  nie  sprawił 
uczestnikom zbyt wielu trudności. 
Przeprowadzone warsztaty przyczyniły 
się do budowania u dzieci świadomości 
p r zyna l eżnośc i  do  wspó lno ty 
zamieszkującej Ojczyznę oraz do 
wzbogacenia słownictwa związanego 
z wartościami patriotycznymi.  
Projekt zgłoszono do ogólnopolskiego 
konkursu, którego organizatorem jest 
Lustro Biblioteki.

Halina Rożek Dyrektor Biblioteki
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Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

   W dniach 16 – 22.09.2018 r. uczniowie 
klas VII i VIII SP w Tychowie wraz 
z opiekunkami – p. A. Młynarczyk oraz p. 
K. Wroną uczestniczyli w obozie 
językowym „Euroweek” w malowniczo 
położonej górskiej miejscowości – 
Polanica Zdrój. Zajęcia prowadzone były 
w języku angielskim przez wolontariuszy 
z różnych krajów całego świata (m. in. 
z Indonezji, Kolumbii, Meksyku, Armenii, 
Pakistanu, Tajlandii, Kanady).  
   Program warsztatów był bardzo 
różnorodny i podzielony na bloki 
tematyczne. Uczniowie mieli możliwość 
pracować w grupach i na bieżąco 
prezentować efekty swojej  pracy 
(nagrywali filmy, przygotowywali 

W dniu 25 września o godz. 16.30 
rozpoczęło się nasze integracyjne 
spotkanie. Wspólnie z rodzicami 
i wychowawczynią postanowiliśmy je 
zorganizować na Bąbnicy. Na miejscu 
pojawiliśmy się punktualnie. 
Przynieśliśmy ze sobą wszystko, co mogło 
sprawić, że będą to niezapomniane chwile. 
Na szczęście dopisała  aura, chociaż 
musieliśmy włożyć coś ciepłego. 

   „Sprzątanie Świata” to międzynarodowa 
akcja mająca na celu zachęcanie do działań 
na rzecz ochrony środowiska oraz 
sprzątania i segregacji odpadów. Odbywa 
się w naszym kraju już po raz 25. 
W tegorocznej akcji uczestniczyli wszyscy 
uczniowie kl. I – VIII oraz uczniowie 
z oddziałów gimnazjalnych wraz 
z nauczycielami Szkoły Podstawowej 
w Tychowie. Celem przedsięwzięcia było 
promowanie dbałości o środowisko oraz 
estetykę najbliższego otoczenia, 
upowszechnianie wiedzy o selektywnej 

zbiórce odpadów i inicjowanie działań, 
dzięki którym zniwelowany zostaje 
negatywny wpływ człowieka  na 
środowisko. 
Uczestnicy, którzy w tym roku włączyli się 
w akcję otrzymali worki i rękawice od 
GOSiGK w Tychowie, po czym wyruszyli 
do wyznaczonych miejsc, gdzie dokonali 
zbiórki odpadów.
Coroczne uczestnictwo w akcji stanowi 
ważny punkt edukacji ekologicznej 
uczniów.

Zdjęcie i tekst: Kinga Kowalska

   W dniu 28 września 2018 r. nasza szkoła 
u c z e s t n i c z y ł a ,  p o  r a z  d r u g i , 
w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia 
organizowanym pod hasłem: „Młodsi 
sprawdzają, czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają!”
Akcja miała na celu zachęcić wszystkich 
do przypomnienia sobie tabliczki 
mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie 
wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę 
mnożenia, mieli okazję nadrobić te 
zaległości. Dorośli również mogli 
sprawdzić swoją znajomość tabliczki 
mnożenia. W dniach 24-27.09.2018 r.
przypominaliśmy tabliczkę mnożenia - 
w domu i w szkole, a następnie odbywały 
się egzaminy. Uczestnicy wybierali los z 5
przypadkami mnożenia. Jeżeli podali 
wszystkie  poprawne odpowiedzi, 
zdobywali tytuł Eksperta Tabliczki 
Mnożenia (z ang. MT EXPERT). 
Do egzaminu przystąpili uczniowie od kl. 
3 SP do kl. 3 Gim., chętni nauczyciele 
i 3 rodziców.
Ekspertami w tabliczce mnożenia zostało 

5 października 2018 r. na boisku 
„Orlik”w Dobrowie rozegrany został 
gminny turniej piłki nożnej 
„Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”, w którym udział wzięły  
zespoły ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrowie oraz w Tychowie. 
Po emocjonującym, obfitującym 
w wiele bramek spotkaniu zwyciężyła 
d r u ż y n a  c h ł o p c ó w  z e  S z k o ł y 
Podstawowej w Tychowie wynikiem 
6:4. Dzięki temu zwycięstwu nasi 
chłopcy  awansowal i  do  finału 
powiatowego turnieju „Z podwórka na 
stadion ”.o Puchar Tymbarku
Skład zwycięskiego zespołu:
Adamczyk Paweł, Gałan Marek, 

„Euroweek – Szkoła Liderów”
Polanica Zdrój 2018

prezentacje na żywo, śpiewali, tańczyli, 
brali udział w „Talent show” itp.).
Wszyscy musieli wykazać się dużą 
pomysłowością i kreatywnością. 
Na zakończenie każdy uczestnik obozu 
otrzymał pamiątkowy certyfikat.
   Miłym przerywnikiem w intensywnej 
pracy była 1 – dniowa wycieczka do Pragi. 
To piękne miasto nad Wełtawą zrobiło na 
wszystkich ogromne wrażenie. Mnóstwo 
zabytków, piękne Stare Miasto i cudowna 
pogoda na długo pozostaną w pamięci 
uczestników Euroweeku.

 A. Młynarczyk, K. Wrona

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
128 uczniów, 16 nauczycieli i 3 rodziców. 
Tego dnia odbywały się również gry 
w „Piłkarza matematyka”, w której 
uczniowie, oprócz znajomości tabliczki 
mnożenia, mogli sprawdzić swoje 
umiejętności strzeleckie (trafiając piłką do 
bramki z 5m, 6m, 7m, 8m, 9m lub 10m). 
Było mnóstwo fajnej zabawy. 
Dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu 

VIII ŚDTM p. A. Kratkowskiej 
i p. L. Gołdyn oraz uczniom kl. VIII: 
M. Ostrysz, E. Falanie, P. Kiżewskiemu, 
O. Gołuchowskiemu i K. Szumskiemu, 
a wszystkim uczestnikom za miło 
i pożytecznie spędzony dzień.
Zapraszamy do aktywnego
uczestniczenia w akcji już za rok! 

Lokalny koordynator: Renata Chwała

Akcja „Sprzątanie Świata" 
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    Wizyta uczniów na wysypisku śmieci, 
to nie ,,śmieciowa” wycieczka tylko 
ważna lekcja ekologii.
Dni otwarte Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej to doskonała okazja do tego, 
by przypomnieć najmłodszym, że 
segregowanie śmieci jest niezwykle 
ważne. Codziennie do regionalnego 
Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie 
trafia  150  do  200  ton  odpadów 
zmieszanych. Do tego plastiki i inne 
odpady pochodzące z segregacji. 
W dniu 26.09.2018 r. uczniowie klas 6 
oraz KołaEkologicznego ze Szkoły 
Podstawowej  w  Tychowie  wraz 
z opiekunkami p. K. Kowalską, 

p. B. Bekisz oraz p. K. Szyderską mogli 
się przekonać, co się z tym dzieje. 
Właściwie nic się nie marnuje! 

Podczas wycieczki uczniowie mogli 
z bliska zobaczyć, jak przebiega
sortowanie odpadów, obejrzeć wysypisko 
oraz wnętrza hal Zakład Odzysku 
Odpadów. Dowiedzieliśmy się, że 
s k ł a d o w a n e  t u  o d p a d y  n i e  s ą 
bezużyteczne, bo np. z nich pozyskuje się 
biogaz i produkuje energię elektryczną. 
Dowiedzieliśmy się również, w jaki 
sposób segregować domowe odpady. 
Na inauguracji Dni Otwartych pojawiła 
się także delegacja koszalińskiej drużyny 
AZS Koszalin. Zawodnicy: Marek Zywert 

Z WIZYTĄ NA WYSYPISKU ŚMIECI...
oraz Drew Brandon przekazali uczniom 
Plany Lekcji Małego Kibica AZS oraz 
rozdawali autografy. Nie zabrakło także 
sportowej rywalizacji. By uzmysłowić 
dzieciom, jak ważne jest segregowanie 
odpadów, ustawiono pojemnik na śmieci, 
do którego nasi uczniowie musieli trafić... 
piłką do koszykówki.
  Wycieczka ta miała na celu uświadomić 
młodym uczniom, że pojedyncze odpady 
pomnożone przez setki, tysiące, miliony 
mieszkańców,  to  ogromne ilości 
odzyskanych opakowań, które nadają się 
do ponownego użycia.
  Pokazujemy, że małe kroki mogą 
zdziałać bardzo wiele!

Kinga Kowalska 

Były zabawy i gry integracyjne, tańce, 
ogromne bańki mydlane i paintball. Nasi 
rodzice przygotowali nam pyszne 
kiełbaski, słodycze i napoje. 
Dwie godziny minęły jednak dość szybko 
i musieliśmy niestety wracać do domu. 
Spotkanie okazało się udane, za co 
składamy serdecznie podziękowania 
przede wszystkim rodzicom! 

Klasa IV b z wychowawcą

O Puchar Tymbarka

Szerzeń Kamil, Czarnecki Antoni, Malinowski Szymon, Sukiennik Adam, Sawosz 
Maksymilian, Łukjaniec Łukasz, Owsiany Kacper. 

Paweł Drozdowski

 11.10.2018 r.  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie 
odbyły się Finały Powiatowych 
Sztafetowych Biegów Przełajowych.
   W zawodach wzięły udział zespoły 
dziewcząt oraz chłopców ze Szkoły 
Podstawowej im. Adma Mickiewicza w 
Tychowie. Po bardzo dobrym biegu 
zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli 
pierwsze miejsca. Dzięki zdobyciu 
mistrzostwa powiatu nasze zespoły 
reprezentowały Powiat białogardzki 
w Finałach Wojewódzkich 
Sztafetowych Biegów Przełajowych, 
które odbyły się dnia 25.10.2018 r. 
w Tychowie. 

Skład zespołu chłopców: Szerzeń 
Kamil, Jaworski Dawid, Sukiennik 
Adam, Wojtyłko Radosław, Szulc 
Oliwier, Gałan Marek, Stańczak Bartosz, 
Czarnecki Antoni, Czeszun Jakub, 
Pańpuch Dominik, Piecuch Adam, 
Roszczyk Przemysław.
Opiekun Paweł Drozdowski
Skład zespołu dziewcząt: Dębna 
Oliwia, Mazurkiewicz Oliwia, Radziuk 
Zuzanna, Wrzesińska Dominika, 
Zakrzewska Wiktoria, Makarewicz 
Milena, Mazur Wiktoria, Mazurkiewicz 
Maria, Tarwacka Nikola, Tokarska Julia.  
Opiekun Barbara Grabarczyk

Mistrzostwa powiatu
Karlino 9-10-2018
  Piłkarze ze Szkoły Podstawowej 
w Tychowie uplasowali się na 3 miejscu 
wśród 10 zespołów reprezentujących 
szkoły podstawowe i gimnazjalne 
z powiatu białogardzkiego. Gra toczyła 
się w trzech grupach, systemem „każdy 
z każdym”. 
Najlepsi zagrali w półfinałach o prawo 
występu w meczu finałowym. Nasz 
zespół po minimalnej porażce w meczu
półfinałowym z Gimnazjum nr 2 
w Białogardzie musiał zadowolić się 
występem w „finale pocieszenia” 
i w meczu o 3 miejsce zdecydowanie 
pokonał reprezentację innej szkoły 
z Białogardu – Gimnazjum nr 1.

Tychowo 11-10-2018 
Uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy VII – VIII 
i III kl. gimnazjum) pod kierunkiem Arkadiusza 
Jabłońskiego odnieśli znaczący sukces podczas 
zawodów o mistrzostwo powiatu białogardzkiego 
w sztafetowych biegach przełajowych. 
Nasi chłopcy okazali się bezkonkurencyjni 
w gronie 6 reprezentacji szkół z naszego powiatu 
i w nagrodę 25 października reprezentowali 
powiat białogardzki w mistrzostwach
województwa zachodniopomorskiego.  
Skład reprezentacji: 
Daniel Gryga, Michał Dembowski, Tomasz 
Kaleta, Klaudiusz Rakoczy, Kacper Szumski, 
Mateusz Michalczuk, Michał Dygas, Adam 
Biegański, Marcin Beśka, Gracjan Oryl, 
rezerwa: Maciej Klekocki.

MULTITEST 
z języka angielskiego 2018

          Dnia 17 października br.  
          uczniowie klasy VIII  wzi li ę
           udział w Ogólnopolskim 
          Konkursie z Języka Angielskiego 
organizowanym przez Centrum Edukacji 
Szkolnej.
Uczniowie najpierw kodowali prace, 
a następnie samodzielnie rozwiązywali test 
wielokrotnego wyboru  
o zróżnicowanym stopniu trudności.

Materiał zawarty w testach
uwzgl dniał wymagania okre lone ę ś
w  p r o g r a m a c h  n a u c z a n i a 
zatwierdzonych przez MEN. Łącznie 
w konkursie uczestniczyło 13 
uczniów. Wyniki zostaną przekazane 
szkole przez CES do dnia 10 grudnia 
2018, pozostaje więc tylko cierpliwie 
czekać...

Szkolny organizator konkursu – E.D.

����������� w  ����� ������ 
Szkołę Podstawową 
w Tychowie reprezentowali: 
Dominik Sypek (1 bramka), 
Paweł Gałan (1 bramka), 
Adam Biegański (2 bramki), 
Michał Dębowski,
Gracjan Oryl (1 bramka), 
Marcin Beśka (3 bramki), 
Kacper Szumski, 
Mateusz Michalczuk, 
Michał Roszczyk, 
Paweł Kosmalski (2 bramki),
  opieka szkoleniowa – 
Arkadiusz Jabłoński.

SZTAFETOWE BIEGI 
PRZEŁAJOWE CHŁOPCÓW
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Z  życia sołectw

    Kolejny już raz w Motarzynie odbyło 
się wspólne grzybobranie. Jest to 
kontynuacja projektu „Agent Borowik 
Zgłoś się”. 
Pogoda dopisała, humory też, tylko 
grzyby się pochowały. Spędziliśmy miło 
przedpołudnie spacerując po pięknych 
motarzyńskich lasach. 
Była to jedna z niewielu możliwości by 
pobyć razem,  nie  w wirtualnej 
rzeczywistości, tylko w realnej. Nie do 
przecenienia są takie spotkania, bo 
integrują wiejską społeczność, dają dużo 
radości i pozytywnych odczuć. Ważne 
jest to, by być razem: nie ma znaczenia 
czy znajdzie się kosz grzybów czy tylko 
pojedynczego podgrzybka. 
   Druga część spotkania odbyła się na 

Grzybobranie w Motarzynie
boisku, gdzie mogliśmy posmakować 
potraw z grzybów, pysznego lecza, 
pierogów z fasolą (które mają swoich 
fanów i są motarzyńską marką), czy 
smakowitych ciast. 
Grzybobranie to okazja do rozmów 
o różnych sprawach: ważnych, ale też 
błahych, takich jak życie na wsi czy 
problemy dnia powszedniego. Było 
również mnóstwo śmiechu, bo humoru 
nam nie brakowało! 
   Dziękujemy pani sołtys za organizację 
imprezy: tej i wielu innych, które 
świadczą o zaangażowaniu w sprawy 
naszej małej ojczyzny. Na Nią zawsze 
można liczyć! 
Do zobaczenia na kolejnych imprezach! 

Uczestnicy grzybobrania

   Serdeczne podziękowania za 
bezinteresowną pomoc okazaną podczas 
przygotowań do Dożynek Gminnych 
w Tychowie dla wszystkich, 
w szczególności dla Pań, które plotły 
wieniec: 

S������� W������
Anny Cacko, Moniki Madejewskiej, 

Kazimiery Dobrzańskiej, Barbary 

Gandurskiej, Danuty Rachubik, Bożeny 

Golec, Marii Czarneckiej, Wiesławy Nić 

składa Rada Sołecka oraz Sołtys Warnina. 

„Ogólnopolski Dzień Tornistra”
  
    Dzień 1 października jest 
„Ogólnopolskim Dniem Tornistra”. 
Nadal niepokojącym zjawiskiem 
wśród uczniów jest noszenie zbyt 
ciężkich plecaków. 
Z własnego doświadczenia wiemy, że 
dzieci pakują do tornistrów nie tylko 
książki, ale również kilka piórników, 
zabawki, kolorowanki czy ciężkie 
bidony.
Większość uczniów nosi zbyt wiele 
przyborów czy pomocy
dydaktycznych, które spokojnie 
można byłoby ograniczyć.
   Poniżej podamy kilka zaleceń 
dotyczących właściwego wyboru 
tornistra szkolnego, a także wskazania 
j a k  p r a w i d ł o w o  z a p a k o w a ć 
i  kontrolować  jego  właściwe 
użytkowanie:
§ waga tornistra nie powinna 

przekraczać 10 do 15 % masy 
ciała ucznia,

§ plecak powinien posiadać 
ergonomiczną, odpowiednio 
usztywnioną ściankę przylegającą 
do pleców,

§ ciężar powinien być rozłożony 
symetrycznie, cięższe rzeczy na 
dnie, a lżejsze wyżej,

§ tornister powinien mieć długie, 
szerokie szelki, których długość 
powinna umożliwić swobodne 
wkładanie i zdejmowanie plecaka,

§ zalecane jest dodatkowe zapięcie 
spinające szelki z przodu klatki 
piersiowej,

§ tornister należy nosić na obu 
ramionach,

§ konieczne jest kontrolowanie 
przez rodziców zawartości 
plecaka, aby zapobiec zbieraniu 
przez uczniów zbędnych rzeczy,

§ wskazane jest podjęcie przez 
rodziców współpracy ze szkołą 
w celu zorganizowania dla 
uczniów miejsc, w których 
mogliby zostawiać część 
przyborów lub podręczników 
szkolnych.

Niestety nadmierna waga tornistrów 
może powodować u dzieci bóle 
pleców, wpływać na zmniejszenie 
pojemności płuc, jak również sprzyjać 
kształtowaniu nieprawidłowej statyki 
ciała co w efekcie prowadzi do 
skrzywień kręgosłupa. 

Przede wszystkim na przekroczenie 
wagi plecaków uczniów mają wpływ 
następujące czynniki:
§ obciążenie podręcznikami 

     i zeszytami z przedmiotów, 
których nie było w danym dniu,

§ noszenie dodatkowych książek 
i słowników,

§ noszenie przedmiotów
  niezwiązanych bezpośrednio 

z programem nauczania, takich 
jak: kolorowanki, pamiętniki, 
zabawki,

§ rodzaj materiału z jakiego został 
wykonany plecak (waga pustego 
tornistra waha się od 0,5 kg do 
2 kg).

Noszenie zbyt ciężkiego plecaka 
wpływa negatywnie na rozwój układu 
ruchu, jak również przyczynia się do 
powstawania licznych wad postawy.
Początkowo uczeń narzeka na 
nasilony ból pleców, który z czasem 
może przerodzić się w pogłębione 
schorzenie kręgosłupa,
doprowadzające do zapadania się 
klatki piersiowej oraz
nieprawidłowego funkcjonowania 
układu oddechowego i  układu 
krążenia. Dźwigając na plecach zbyt 
duży ciężar, dziecko jest także 
narażone na dolegliwości w obrębie 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa, 
problemy z kolanami oraz
zniekształcenia w budowie stóp.
Chcąc zapobiegać wadom postawy 
wśród dzieci i młodzieży powinniśmy 
nie  tylko  prawidłowo dobrać 
i spakować ich tornistry, ale także 
zapewnić im odpowiednią ilość 
aktywności fizycznej oraz właściwe 
stanowisko pracy, a także wyrobić 
prawidłowe nawyki ruchowe.
    Pamiętajmy, że waga tornistra, jego 
odpowiednie dopasowanie i właściwe 
użytkowanie odgrywają ogromną rolę 
w utrzymaniu prawidłowej postawy 
naszych dzieci.
   W związku z powyższym mając na 
uwadze dobro, a przede wszystkim 
zdrowie dzieci zwracajmy uwagę, 
uwrażliwiajmy je na powyższe 
kwestie, aby wyrobić im prawidłowe 
nawyki w tym zakresie.

P�������� P�������� I��������
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     Dnia 20.09.2018r. w Gminnym 
Przedszkolu  „Dębowa Chatka”
w Tychowie obchodzony był
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Przedszkolaki przypomniały sobie 
o swoich prawach - tak ważnych 
w życiu każdego człowieka, a także 

o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego 
zachowania się. 
Dzieci w tym dniu integrowały się 
poprzez wspólne zabawy na placu 
przedszkolnym. Malowały farbami na 
sterczu na terenie ogrodu
przedszkolnego. Zwieńczeniem tego 

wyjątkowego dnia była dyskoteka 
i wspólne zabawy na placu. 
Na zakończenie uroczystości wszystkie 
Panie złożyły wychowankom życzenia 
i wręczyły ordery każdemu 
z Przedszkolaków.

Małgorzata Łopińska-Kubiczek

    W październiku grupa „Pszczółek” 
i „Motylków” była na jesiennej 
wycieczce w lesie. Pogoda była piękna, 
więc spacer po lesie był wielką 
przyjemnością. Dzieci podziwiały 
piękną, kolorową jesień, która już na 
dobre zagościła  w lesie. Polana leśna, to 
też odpowiednie miejsce do zabaw, 
chodziliśmy po śladach, bawiliśmy się 
w chowanego, szukaliśmy ścieżki, 
t r o p i l i ś m y  m a ł e  z w i e r z ą t k a , 
obserwowaliśmy żabki, które swoim 
ubarwieniem przypominały jesienne 
liście. Dzieci rozpoznawały i nazywały 
napotkane drzewa oraz znalezione 
grzyby. 
Do przedszkola wróciliśmy z pełnymi 

   Dnia 14.09. br. grupa „Wiewiórki” 
z Gminnego Przedszkola w Tychowie  
odwiedziła Bibliotekę Publiczną im. L. 
Szenwalda w ramach Akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”. Na pierwszym 
spotkaniu Pani Agnieszka przybliżyła 
dzieciom na czym polega praca 

    Dnia 28 września dzieci z grup Żabek 
i Motylków udały się na wycieczkę do 
niezwykłego miejsca, jakim jest 
Zielona Farma w miejscowości 
Żelimucha k/ Białogardu.
 Celem wycieczki były wykopki 
i rzeczywiście dzieci miały możliwość 
zapoznania się z ręcznym sposobem 

Z  życia Przedszkola w Tychowie

Dzień przedszkolaka

Przedszkolaki w lesie

koszami darów jesieni. Kolorowe liście, 
mech i kora ozdobiły nasze kąciki 
przyrody. Bezpośredni kontakt z naturą 

bardziej oddziałuje na zmysły i na dłużej 
pozostaje w dziecięcej pamięci.

Iwona Wiśniewska  

Zielona farma Żelimucha

Spotkanie w bibliotece

kopania ziemniaków. Za pomocą motyk 
dzielnie zmierzyły się z twardymi 
redlinami a jakie było ich zadowolenie, 
kiedy udało im się wykopać  i pozbierać 
ziemniaki. Samodzielnie zawijały je 
w folię i przyglądały się w jaki sposób 
piecze się ziemniaki w ognisku. Podczas 
gdy ziemniaki się piekły dzieci wykonały 

ziemniaczane jeżyki oraz bawiły się na 
placu zabaw.  Na Zielonej Farmie miały 
też możliwość poznania i karmienia 
różnych gatunków zwierząt. 
Na  zakończenie  pobytu  zjadły 
przepyszne, pięknie pachnące pieczone 
ziemniaki i szczęśliwe oraz pełne 
wrażeń wróciły do przedszkola.

Katarzyna Wiśniewska

bibliotekarza. Zapoznały się z magią tego 
miejsca. Dowiedziały się jak mogą się stać 
czytelnikami oraz jak należy się 
zachowywać w bibliotece. Wszystkim 
dzieciom spodobały się kolorowe, bogato 
ilustrowane książki, które z chęcią oglądały 
i komentowały obrazki.

Przedszkolaki wraz z wychowawcą 
wypożyczyły kilka książek, by móc je 
czytać w przedszkolu. 
  Dziękujemy serdecznie Pani Agnieszce 
za ciepłe przyjęcie i  spotkanie w miłej 
 i przyjemnej atmosferze. 

 M. Łopińska -Kubiczek
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Wydawca: Gmina Tychowo 
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 
przyjmujemy do 15 listopada 2018 r.
UWAGA! Grudniowe wydanie ukaże się przed świętami Bożego
Narodzenia - materiały przyjmować będziemy do 13 grudnia br.

Tychowskie Wieści

Podziękowania
Serdecznie dziękuję Państwu:

 Grażynie i Mirosławowi Surdyk, 
Grażynie i Krzysztofowi Kubisz,
Łukaszowi i Joannie Borowczak, 

Agnieszce i Piotrowi Jakutajć, Paniom: 
Stanisławie Borowczak, Marcie Borowczak, 

Monice Teleszczuk oraz Radzie Sołeckiej 
i mieszkańcom Dobrowa, którzy przyczynili się 
do utworzenia stoiska dożynkowego poprzez 

pieczenie ciast, podarowanie kwiatów, 
owoców i przetworów.

Dziękuję za Waszą pomoc
 i zaangażowanie. 

Sołtys Agnieszka Szablińska

Podziękowania

   W związku ze zbliżającym się dniem 
Wszystkich Świętych (Świętem Zmarłych) 
informujemy Państwa planujących
odwiedziny na grobach najbliższych 
o zmianie organizacji ruchu oraz
rozlokowaniu parkingów dla samochodów 
osobowych w okolicach cmentarza
komunalnego w Tychowie.
Dojazd do cmentarza możliwy będzie ulicą 
Słoneczną – ruch jednokierunkowy 
(wjazd od ulicy Wolności).
Ulicą Słoneczną można dojechać:
1. w prawo do parkingu z kostki brukowej,
2. na wprost, na parking tymczasowy 

o podłożu trawiastym.

Wyjazd z ulicy Słonecznej na ulicę 
Wolności nie będzie możliwy 
(znak B – 2 zakaz wjazdu).

Wyjazd z ulicy Słonecznej odbywać się 
będzie przez ulicę Ogrodową do wyjazdu 
na ulicę Koszalińską.

Na ulicy Słonecznej i Ogrodowej z obydwu 
stron obowiązywać będzie zakaz 
zatrzymywania i postoju.

I. Na ulicę Ogrodową wjazd będzie 
możliwy od ulicy Koszalińskiej. Na ul. 
Ogrodowej obowiązywać będzie ruch 
dwukierunkowy do skrzyżowania z ulicą 
Słoneczną – (zakaz skrętu w prawo do 
ulicy Wolności). Możliwy dojazd do 
parkingu zlokalizowanego z lewej strony 
ulicy Ogrodowej.

II. Dodatkowe parkingi dla samochodów 
osobowych rozlokowano przy ulicach:

1. obok starego ośrodka zdrowia - ulica 
Bobolicka,

2. przed Urzędem Miejskim - ulica 
Bobolicka,

3. przed budynkiem nieczynnego sklepu 
    GS SCH - ulicy Bobolicka oraz
4. przy ulicy Targowej (na terenie 

przyległym do targowiska miejskiego 

oraz w zatoczce parkingowej przy ulicy 
Wolności (obok apteki),

5. plac autobusowy w pobliżu szkoły 
podstawowej ulica Dworcowa,

6. zatoczka parkingowa z obu stron ulicy 
Wolności vis'a vis kościoła,

7. parking przy ulicy Strefowej,
8. przy ulicy Kościelnej z tyłu budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury.

Informacja graficzna na mapce. 

Zwracamy się do osób pieszych oraz 
kierujących pojazdami o wzmożoną uwagę 
i ostrożność w okolicach dróg dojazdowych 
do cmentarza.

Administracja Cmentarza Komunalnego

w Tychowie

(GOS i GK Tychowo)

Kącik literacki

Zachęcamy do prezentowania 
swojej twórczości 

na łamach „Tychowskich Wieści” Utwory prosimy przesyłać na adres Redakcji: 
wiesci@tychowo.pl

EKO czasy
Nastały trudne czasy
Oszczędzajmy węgiel i lasy
Stosujmy solary i wiatraki
Nie wywoźmy do lasu śmieci 
Czyste zostawmy dla dzieci
Ekologii uczyć trzeba
Żeby dym z plastików nie sięgał nieba
Bo za to Bóg nas ukarze
Na pokutę czyściec wskażę
Albo w piekle smołę mieszać każe.

Władysława Ziętara

UWAGA !!! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

W OKOLICY CMENTARZA W TYCHOWIE 

 1 LISTOPADA 2018 roku

Świetlica w Sadkowie piękniejsza! 

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Sadkowa i Sołtysowi Wojciechowi 

Szatkowskiemu za pomalowanie pomieszczeń świetlicy w Sadkowie. 

Materiały dostarczył Urząd Miasta Tychowo. Mamy też nowe 

stoliki! Dziękujemy GKPiRPA . 

Lucyna Michalak i Agnieszka Skałecka

Świetlica w Trzebiszynie bogatsza o nowe meble!!!! 

Bardzo dziękujemy:

Katarzynie Jączkowskiej, Robertowi Radziukowi, 

Ilonie Jeremicz, Karolinie Grabkowskiej, Arkadiuszowi Jeremicz, 

Jackowi Więckowi, Romanowi Więckowi, 

Arkadiuszowi Korolak, Oskarowi Korolak 

a przede wszystkim Sołtysowi, Mateuszowi Więckowi, 

który własnoręcznie te meble wykonał !

Drodzy Państwo - bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców 

i dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy. 

L. Michalak wraz z Martą Pawlak.

 Drodzy Pobądzanie i Tychowianie,

Dziękuję Wam wszystkim za blisko dwanaście lat, które spędziłam 
między Wami, z Wami. Był to dla mnie czas dobry, wśród dobrych, 

uczciwych, wspaniałych ludzi. Wiele się zdarzyło. Były chwile 
wspaniałe i trudne. Życie niesie różne niespodzianki, dobre i złe. 

Ważne, co się dalej z życiem robi, z kim się przebywa. Otrzymałam 
wiele pomocy, wsparcia, w trudnych dla mnie sytuacjach. 

Spotkałam wiele radości, miłych niespodzianek, współpracy.
Kiedy sprowadzałam się do Pobądza, obawiałam sie, jak będzie się 

żyło w tak innym, nowym dla mnie środowisku. Rzeczywistość 
okazała się piękna. Dobrze mi było. Wtedy, gdy mieszkałyśmy 

z córką Idą i wtedy, gdy spotkał nas trudny, smutny los. 
Wtedy, gdy byłam już sama, to nie czułam się samotna, 

nieszczęśliwa. Pomogliście mi uporać się ze stratą, pomogliście mi 
ułożyć się ze sobą w nowej sytuacji. Mogłam spokojnie przeżyć 

żałobę (do dzisiaj jest poczucie braku), spokojnie zbudować nową 
sytuację, inne sposoby istnienia.

Dziękuję za uczestnictwo w działaniach, które, poza rozrywką 
i rozwojem w czasie warsztatów, pozwoliły mi przetrwać i być 

razem z Wami. Jeśli zostawiłyśmy trochę dobrej pamięci, to 
podziękowania należą się Wam, drodzy mieszkańcy Pobądza 

i gminy tychowskiej. 
Jeśli będziecie nas przez kilka chwil pamiętać, 

to dla mnie piękny prezent.
Liczę na to, że będę mogła odwiedzić, wrócić na chwilę między Was.

Życzę Wam wiele, wiele dobrego. Życzę, by wspólnota ludzi 
budowała dalej dobre relacje, a Wasz światek był nadal piękny, 

przyjazny, otwarty.
Po prostu życzę wszystkim mieszkańcom szczęścia we wszystkim 

i PIĘKNEGO BYCIA RAZEM!
Proszę, pamiętajcie o mnie, jak ja będę o Was pamiętać. 

Z serdecznymi pozdrowieniami – Hanna Żywicka

Jesień
Idzie jesień polną drogą, idzie zamaszyście
I maluje wszystkie drzewa i pozłaca liście
Klon się zrobił już czerwony jak burak ćwikłowy
Dąb zamienił swoje liście na kolor brązowy.
 Pająk uplutł pajęczynę gdzieś na suchej trawie
 A pod niebem słychać krzyki lecących żurawi
 Krążą stada dzikich gęsi ponad oziminą.
 Przyszło im się już pożegnać z tą naszą krainą.
Zmrok już wcześnie wnet zapada
Chłodne dni listopad niesie 
To wiadomo, że się zbliża
Do nas piękna jesień.
                                      RG.


