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NAJPIĘKNIEJSZE 

ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE

Burmistrz Tychowa ogłasza konkurs na

NA TERENIE GMINY TYCHOWO W ROKU 2018/2019 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dekoracji świątecznej 

obejścia przydomowego, witryny sklepowej lub placówki oświatowej i kulturalnej 

oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej 

Zgłoszenia wraz z fotografiami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie 

do 31grudnia 2018 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Konkurs - Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas 27 Finału WOŚP

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.tychowo.pl, 

w Urzędzie Miejskim w Tychowie pok.21. Więcej informacji: tel. 94 31 60 275

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

13 stycznia 2019 r. 

 11 listopada 2017 r. w Tychowie świętowano 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę n

  11 listopada 2018 r. w Tychowie 
świętowano 100. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.
O godzinie 17.00, Ksiądz Proboszcz 
Andrzej Sołtys wraz z Księdzem 
Wikarym, Piotrem Jóźwikiem, celebrowali 
w Kościele Parafialnym w Tychowie 
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. 
O godzinie 18.00 w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęła się 
Akademia, na którą licznie przybyli: 
Burmistrz Tychowa – Robert Falana 
z małżonką, mieszkańcy naszej Gminy 
oraz zaproszeni przez Burmistrza goście: 
Starosta Powiatu Białogardzkiego-Tomasz 
Hynda, Radny Powiatowy – Jerzy Żuk, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie – Paweł Kowalski 
z małżonką, Radni Gminy Tychowo, 
Zastępca Burmistrza – Jacek Rudziński 
z małżonką, Sekretarz Gminy Tychowo – 
Krystyna Dobrzańska, Ksiądz Proboszcz – 
Andrzej Sołtys, Ksiądz Wikary Piotr 
Jóźwik, Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie 
- bryg. mgr inż. Jacek Szpuntowicz, 
Katarzyna Kalbarczyk – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tychowie, wicedyrektorzy 
SP w Tychowie – Beata Ostrysz z mężem 
i Andrzej Kozłowski z małżonką, 
Przewodniczący Rady Kultury przy GOK – 
Jerzy Boczkowski, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Tychowie – Halina Rożek, 
Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Tychowie – Anna Młynarczyk, Prezes 
Stowarzyszenia Amicus – Zofia Jarzębska, 
laureaci Konkursu Plastycznego: 
„Polska to brzmi dumnie” oraz ich Rodzice, 
Opiekunowie i Nauczyciele. 
Powagi uroczystości nadała obecność 
pocztów sztandarowych: 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Tychowie, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Prof. Jana 
Radomskiego w Tychowie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tychowie, Koła 
Łowieckiego Czajka, Koła Łowieckiego 
Hubertus.

ciąg dalszy na stronie 2

Gminne obchody Święta Niepodległości  
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ciąg dalszy ze str. 1Gminne obchody Święta Niepodległości  
  Odśpiewano uroczyście Hymn 
Polski. W czasie Akademii, 
Burmistrz Robert Falana 
w swoim przemówieniu 
dziękował mieszkańcom za 
godne świętowanie 100. 
Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Podkreślał wagę 
wszystkich uroczystości, 
które odbyły się w przedszkolu 
i szkołach. Następnie 
podsumowano Konkurs 
Plastyczny pt. „Polska to brzmi 
dumnie”. Został on 
przygotowany przez GOK oraz 
GKPiRPA. Burmistrz Robert 

Falana oraz Dyrektor GOK 
Lucyna Michalak wręczyli 
dyplomy oraz nagrody 
w następujących kategoriach:

Przedszkole
Wyróżnienie - Alicja Rudnik 

oddział przedszkolny,  
SP w Dobrowie

Wyróżnienie - Julianna 
Szczepanek - oddział 
przedszkolny, SP w Tychowie

III miejsce – Antonina 
Chrzanowska - oddział 
przedszkolny, SP w Tychowie

III miejsce – Igor Kubiec  
Przedszkole Tychowo

II miejsce – Antonina 
Chołodniak - oddział 
przedszkolny SP  w Tychowie

II miejsce – Tomasz Dudka 
Przedszkole Tychowo

II miejsce – Michał Ślusarczyk 
Przedszkole Tychowo

I miejsce - Zofia Oczkowska 
Przedszkole Tychowo

Uczniowie I- III
Wyróżnienie - Alicja Zaranek 
   kl. I,  SP  w Tychowie
III miejsce – Hania Falana 
   kl. I,  SP w Tychowie
III miejsce – Maja Wojtyłko 
   kl. I, SP w Tychowie

II miejsce – Antoni Galiński 
   kl. I, SP  w Tychowie
I miejsce – Jakub Rudnik  
   kl. II - SP  w Dobrowie

Uczniowie klas IV-VI
Wyróżnienie - Julia Repke  
   kl. V, SP  w Tychowie
III miejsce – Wiktoria Małasiak 
  kl. V,  SP w Tychowie
II miejsce – Olga Drygała 
   kl. V, SP w Tychowie
II miejsce – Oliwia Jagielska  
   kl. VI, SP  w Tychowie
I miejsce – Maria Galińska 
   kl. V, SP  w Tychowie

I miejsce – Martyna Hołota 
   kl. IV, SP a w Dobrowie

Uczniowie klas VII, VIII 
i gimnazjum
Wyróżnienie - Malwina Wrona  
  kl. III gimn., SP w Tychowie
Wyróżnienie - Kinga Rynkun 
   kl. VIII, SP  w Dobrowie
III miejsce – Laura Bogatko  
   kl. III gimn., SP  w Tychowie
II miejsce – Arkadiusz 
   Szewczyk kl. VII, 
   SP  w Tychowie
I miejsce – Wiktoria Świątczak    
   kl. III gimn., SP w Tychowie

Nagroda Specjalna 

Podopieczni Stowarzyszenia 
AMICUS z Tychowa.

Kolejnym punktem programu 
był Koncert Kamila Pękali oraz 
Zespołu ARTIS. Wysłuchaliśmy 
polskich pieśni patriotycznych 
i niepodległościowych, ale 
również tych, które wpisały się 
w polską kulturę na przestrzeni 
dziejów. Konferansjer, Pan 
Marek Dzięcielewski 
poprowadził nas po historii 
naszego narodu w czasie 
trudnych czasów walki 
o niepodległość. 
Pan Kamil Pękala zaśpiewał 
piękne, wzruszające utwory. 
Publiczność doznała z pewnością 
wielu wrażeń artystycznych. 
Nie obyło się bez wzruszeń. 
Artystom podziękowano 
owacjami na stojąco. 

Należy z radością i dumą 
zauważyć, że mieszkańcy naszej 
Gminy lubią śpiewać polskie 
pieśni patriotyczne i czynią to 
z niezwykłą lekkością. Brawo! 
Uczestnicy Akademii otrzymali 
Kotyliony Niepodległościowe 
wykonane w czasie zajęć 
w świetlicy przez opiekunki 
świetlic: Alicję Jączkowską, 
Joannę Wrońską – Jakubiec oraz 
mieszkanki Osówka. Dekoracje 
kwiatowe wykonała Izabela 
Wesołowska. Prezentację 
multimedialną: Izabela 
Wesołowska oraz Maciej 
Rutkowski.
W Galerii Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie 
przygotowano ekspozycję 
wszystkich prac nadesłanych 
na Konkurs plastyczny „Polska 
to brzmi dumnie”. 
Można je oglądać codziennie, 
w godzinach: 8.00– 15.00, do 
10 grudnia 2018 r.
Dziękuję wszystkim 
pracownikom GOK za 
przygotowanie uroczystości.

L. Michalak, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie.

Fot. Izabela Wesołowska
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zaprasza na: 

- indywidualne konsultacje ze specjalistą 
ds. Funduszy Europejskich

Kiedy:  28 listopada 2018 r. godz. 8.30 - 11.00

Kontakt: tel./fax: 94 31 77 404/405/409
                 e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl 

Zgłoszenia: Lokalny Punkt Informacyjny 
                      Funduszy Europejskich w Koszalinie
                      Al. Monte Cassino 2  75-412 Koszalin
 

Gdzie: Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17

Sesja Inauguracyjna Rady Miejskiej � T������� 

ierwsze uroczyste Pposiedzenie Rady Miejskiej 
w Tychowie VIII Kadencji 

odbyło się w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Tychowie. 
W obecności licznych 
zaproszonych gości, mieszkańców 
i pracowników urzędu nowym 
radnym wręczono zaświadczenia 
o wyborze, a następnie zostali 
zaprzysiężeni. Zaświadczenie 
o wyborze wręczono również 
nowo wybranemu Burmistrzowi 
Tychowa, Robertowi Falanie, 
który także złożył uroczyste 
ślubowanie. Z chwilą 
wypowiedzenia słów przysięgi 
Burmistrz oficjalnie rozpoczął 
pracę w drugiej już kadencji.
   Podczas sesji radni dokonali 
pierwszych wyborów. 
Radny Paweł Kowalski został 
nowo wybranym 
Przewodniczącym Rady Miejskiej 
nowej kadencji. Wybrano także 
dwóch wiceprzewodniczących, 
którymi zostali radni Zdzisław 
Polek i Dariusz Michalak oraz 
składy osobowe komisji i ich 
przewodniczących. 
Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej została radna Iwona 
Haśkiewicz, Przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
jest radny Dariusz Michalak, 
Przewodniczącym Komisji 
Społeczno - Socjalnej 

i Bezpieczeństwa Publicznego jest 
radny Robert Radziuk, 
Przewodniczącą Komisji Mienia, 
Budżetu Gminy, Rolnictwa 
i Leśnictwa została radna Iwona 
Wiśniewska, Przewodniczącym 
Komisji ds. Skarg, Wniosków 
i Petycji został wybrany Krzysztof 
Niemiec.
Podczas uroczystości 
zaprzysiężenia Burmistrz 
Tychowa, Robert Falana, na 
którego w ostatnich wyborach głos 
oddało ponad 54 % 
społeczeństwa, podkreślał jak 
ważne są współpraca, dialog 
i zgoda. Uzyskany w ostatnich 
wyborach tak wysoki wynik to dla 
mnie wielki zaszczyt, ale przede 
wszystkim motywacja do dalszej 
pracy. Wierzę, że wszyscy 
weźmiemy sobie do serca to, co 
dzisiaj przyrzekaliśmy i dołożymy 
wszelkich starań, aby w dalszym 
ciągu wspólnie rozwijać naszą 
gminę – podkreślał Burmistrz 
Robert Falana.
Na uroczystej sesji, podczas której 
doszło do zaprzysiężenia nowych 
radnych i nowego szefa gminy 
gościli: Starosta Białogardzki Piotr 
Pakuszto Wicestarosta 
Białogardzki Sebastian Balcerzak, 
Burmistrz Karlina Waldemar 
Miśko, Wójt Gminy Białogard 
Jacek Smoliński, Komendant 
Powiatowy Policji w Białogardzie 

Jerzy Kitowski, Kierownik 
Posterunku Policji w Tychowie 
Andrzej Milczarek, Komendant 
Powiatowy PSP w Białogardzie 
Jacek Szpuntowicz, Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w 
Białogardzie Jacek Twardoń, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Tychowo Jerzy Wicik, Dyrektor 
Banku Spółdzielczego oddział 
w Tychowie Anna Młynarczyk. 
Obecni byli również dyrektorzy 
szkół, instytucji i jednostek 
z terenu gminy oraz sołtysi. 

Poniżej przedstawiamy skład Rady 
Miejskiej w Tychowie:
Chwała Jarosław, 
Czerwiak Sylwia, 
Haśkiewicz Iwona, 
Korzeniowski Mirosław, 
Kowalski Paweł, 
Matejko Marcin, 
Michalak Dariusz, 
Niemiec Krzysztof, 
Polek Zdzisław, 
Radziuk Robert, 
Rakowski Piotr, 
Rudnik Katarzyna, 
Sołtys Alicja, 
Walkusz Sylwia,
Wiśniewska Iwona.

R. Bosak-Szewczyk

Więcej zdjęć na  www.tychowo.pl
oraz FB Urzędu Miejskiego 
w Tychowie

    Za nami pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Tychowie. 21 listopada, radni złożyli 
ślubowanie, a w głosowaniu tajnym wybrali swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczących. 
Ślubowanie złożył także Burmistrz Tychowa Robert Falana, który w ostatnich wyborach zdobył ponad 
54-procentowe poparcie mieszkańców, obejmując urząd burmistrza już po raz drugi. 

TYCHOWSKI HEROS
Zgłoś 

firmę, instytucję lub osobę fizyczną
do nagrody gospodarczej Burmistrza Tychowa

Tychowski Heros

Zgłoszenia dokonać może każdy - wystarczy wypełnić formularz, 
podać swoją propozycję i przynieść zgłoszenie do sekretariatu 

Urzędu Miejskiego w Tychowie w terminie

 od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. 
Szczegóły, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się 
na stronie internetowej lub wwww.tychowo.pl pok. 21   

Urzędu Miejskiego w Tychowie tel.: 94 31 60 275 

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości

 9 lutego 2019 r.,  która odbędzie się 
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie  

 

http://www.tychowo.pl
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100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 

T����������

K������ P�����
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anie opiekunki świetlic Pzadbały o godne uczczenie 
Święta Niepodległości. 

Zorganizowano pogadanki na temat 
ważnych postaci historycznych oraz 
pojęcia współczesnego patriotyzmu. 
Świetlice przybrały barwy biało- 
czerwone.  A wszystko to za sprawą 
dekoracji oraz gazetek 
okolicznościowych. 
Dziękujemy mieszkańcom - 
Rodzicom dzieci uczęszczających na 
zajęcia za pomoc  w przygotowaniu 
dekoracji i wystawek.

L. Michalak – Dyrektor GOK

S������

S������

w świetlicach Gminy Tychowo

W������

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

Bardzo dziękujemy Panu Pawłowi Pawlakowi 
za bezinteresowne wykonanie skrzynek do świetlicy w Trzebiszynie. 

To wspaniały prezent! A gest jakże piękny :) Dziękujemy.

Miło nam bardzo, gdy ktoś pomyśli o naszej instytucji 
i przekaże coś, co my chętnie przekazujemy dalej oczywiście :)

 Pani Sylwia Czerwiak 
podarowała wielki worek pluszaków, które uszyła własnoręcznie. 
Posłużyły jako nagrody dla uczestników zabaw w czasie otwarcia 

Gminnej Strefy Aktywności Społecznej w Tychowie 19 X. 
Dziękujemy. Reszta maskotek czeka na inne okazje. 

Dziękujemy też za fartuszki! 
Nareszcie mamy swoje, jednakowe zresztą :) 

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

Podziękowania

Serdeczne podziękowania  dla Karola Kononowicza 
za pomoc dla naszego Ośrodka Kultury. 

         Naprawione krzesła znowu będą służyć mieszkańcom.

                         L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

powstawały piękne, artystyczne 
obrazy malowane na streczu. 
Dzieci wykonywały też prace 
plastyczne z ziemniaków na 
konkurs pt. „Ziemniaki Cudaki”.  
  Z i e m n i a c z a n ą  z a b a w ę 
zorganizowała pani ze świetlicy 
w Kikowie wraz z paniami: Ewą 
Stabach, Joanną Turaj, Beatą 
Galasińską, Karoliną Wiśnios, 
Dorotą Stelmach oraz Nikolą 
Stelmach. Pieczenie ziemniaków 
w ognisku było główną atrakcją 
Święta, a oprócz tego każdy 
korzystał z poczęstunku. 
Dzieci za udział w zawodach 

zostały nagrodzone drobnymi 
upominkami.  Szczególnym 
gościem imprezy był Zastępca 
Burmistrza Jacek Rudziński. 
  W Sadkowie główny bohater 
ZIEMNIAK przejął inicjatywę. 
Pani  opiekunka  świet l icy 
zorganizowała wiele zabaw 
z bohaterem w roli głównej: rzut 
ziemniakiem do celu, wyścig 
z  z iemniakiem  na  łyżce , 
poszukiwanie  ziemniaków, 
obieranie ziemniaka, najdłuższa 
obierka, pieczątki z ziemniaków. 
Tutaj również zajadano się 
ziemniakami pieczonymi, ale 
także w postaci frytek i placków 
ziemniaczanych. Na uroczystości 
gościła Pani Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie 
Lucyna Michalak. 
  Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Pobądzu też przebiegło bardzo 
aktywnie. Dzieci bawiły się 
w wykopki, chowanego, poznajmy 
się bliżej, rzucały ziemniakiem do 
celu. 
W ognisku piekły ziemniaczki 
i kiełbaski, mogły skosztować 
placków ziemniaczanych. Zabawa 
była przednia. 

  W Kowalkach pani opiekunka 
świetlicy przygotowała wiele 
zabaw i konkurencji dla dzieci. 
W ognisku oprócz ziemniaczków 
można  było  upiec  pyszną 
kiełbaskę. 
   Równie fajne spotkanie z okazji 
Święta Ziemniaka odbyło się 
w świetlicy w Słoninie. 
Nie brakowało pieczonych 
ziemniaków i różnych 
konkurencji.
W s z y s t k i m  i m p r e z o m 
towarzyszył  miły  nastrój, 
pozytywne emocje i radosne 
chwile wspólnie spędzonego 
czasu.  Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji uroczystości: 
Sołtysom, Radom Sołeckim, 
paniom opiekunkom świetlic, 
mieszkańcom wsi oraz 
Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za wsparcie.
Dziękujemy także wszystkim 
uczestnikom za przybycie oraz 
dzieciom za wspaniałą energię  
i radość. 

Izabela Wesołowska, promocja 
i reklama GOK w Tychowie

Na zdjęciu: Kikowo

rzesień i październik br. Ww świetlicach minął 
p o d  h a s ł e m 

PIECZONEGO ZIEMNIAKA. 
Z okazji święta tego warzywa panie 
opiekunki świetlic zorganizowały 
różne uroczystości.  Smakosze 
pieczonych  ziemniaczków 
przybywali licznie by wspólnie 
spędzić czas. 
 W świetlicy w Borzysławiu 
świętowano głównie na sportowo. 
Dzieci uczestniczyły w różnych 
konkurencjach, nie zabrakło 
słynnego biegu w workach. 
  W  Wa r n i n i e  n a t o m i a s t 

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w świetlicach Gminy Tychowo
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Przedstawiamy wyniki konkursu 
„Jesienne dekoracje” 
zorganizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Tychowie dla 
świetlic wiejskich Gminy 
Tychowo:
I miejsce – świetlica w Pobądzu
               świetlica w Sadkowie
II miejsce - świetlica Dobrowie
                 świetlica w Osówku
III miejsce – 
        świetlica w  Smęcinie
        świetlica w Tychowie
        świetlica w Trzebiszynie
IV miejsce – świetlica w Kikowie

Wyniki konkursu pt. „Jesienne dekoracje”  
V miejsce – 
     świetlica w Kowalkach 
     świetlica w Borzysławiu
VI miejsce – 
      świetlica w Warninie
Gratulujemy i dziękujemy za 
włożony trud i pracę 
w przygotowanie tak pięknych 
dekoracji. Zapraszamy do 
obejrzenia wszystkich zdjęć 
dekoracji na stronę internetową: 
www.gok.tychowo.pl 
w zakładce: świetlice.

Izabela Wesołowska, promocja 
i reklama GOK w Tychowie

   9 listopada był bardzo szczególnym dniem dla 
wszystkich przedszkolaków i pracowników 
przedszkola. Razem z rodzinami, mieszkańcami 
Gminy Tychowo i zaproszonymi gośćmi 
uczciliśmy setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. W związku z tym uroczystość 
miała wyjątkowo podniosły charakter.                                                
Na rozpoczęcie dzieci, pracownicy, Dyrektor 
Przedszkola Pani Genowefa Kuczmera oraz 
Burmistrz Tychowa Pan Robert Falana w rytmie 
poloneza przemaszerowały uroczyście wokół 
hali niosąc 25 metrową flagę Polski. 
Był to bardzo wzruszający moment dla 
wszystkich obecnych. Następnie o godz.11.11 
przystępując do bicia rekordu dzieci zaśpiewały 
4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, co także 
dostarczyło wielu emocji. 
Po hymnie wyrecytowały wiersz W. Bełzy 
„Katechizm polskiego dziecka” a grupa 
„Wiewiórki”  zatańczyła „Krakowiaka”.
Po części artystycznej Pani dyrektor przeczytała 

100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
W PRZEDSZKOLU  „DĘBOWA CHATKA” W TYCHOWIE
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fragment listu oraz wręczyła 
wszystkim dzieciom piękne prezenty 
od Prezesa Rady Ministrów Pana 
M. Morawieckiego – był to list, 
flaga i orzełek. Dzień ten - pełen 

wzruszeń na długo pozostanie 
w pamięci dzieci i dorosłych. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim za obecność na tej 
wyjątkowej dla nas uroczystości.

Katarzyna Wiśniewska

Z  życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie
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   25 października 2018 r. 
najlepsze szkoły w biegach 
przełajowych z terenu woj. 
zachodniopomorskiego 
rywalizowały o medale i puchary. 
Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Szczecinie 
zorganizował finały wojewódzkie, 
poprzedzone serią zawodów 
miejskich i powiatowych. 
W eliminacjach wystartowało 
łącznie kilkaset zespołów. 
Do zawodów na szczeblu woje-
-wódzkim zakwalifikowały się 
szkoły, które zajęły pierwsze 
miejsca w swoich powiatach. 
Organizacja finałów już po raz 
jedenasty została powierzona 
Zespołowi Szkół Ponadgimnaz-
-jalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie.
Na malowniczych terenach 
zabytkowego parku rywalizowały 
10-osobowe zespoły na pętli 
o długości 800 m dla uczniów 
z klas szóstych i młodszych.
Gimnazjaliści i licealiści mieli do 
pokonania trasę o 200 m dłuższą. 
   Spośród reprezentantów Powiatu 
Białogardzkiego najlepiej spisały 
się dziewczęta Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie, 
które od trzeciej zmiany biegły na 
pierwszej pozycji, powiększając 
przewagę nad innymi zespołami.
Ostatecznie ich przewaga nad 
drugim zespołem z LO w Koło-
brzegu wyniosła pół minuty.

Ubiegłoroczny Mistrz II LO 
Szczecin uplasował się na trzeciej 
pozycji.
Mistrzostwo Województwa
Zachodniopomorskiego w sztafe-
- towych biegach przełajowych to 
dopiero drugi złoty medal szkoły 
z Powiatu Białogardzkiego, 
w historii rozgrywania imprezy.
Wcześniej, w 2013 roku, ze
zwycięstwa i udziału 
w Mistrzostwach Polski cieszyli 
się chłopcy z ZSP Tychowo.  
  W reprezentacji tychowskiej 
szkoły wystąpiły: 
Dominika Żołędowska, 
Małgorzata Maślak, Paulina 
Rzepnikowska, Kornelia 
Kalinowska, Wiktoria Dębna, 
Daria Jagielska, Daria 
Szymanowska, Aleksandra Bosak, 
Alicja Pstrowska i Magdalena 
Grzybowska. Opiekunem zespołu 
był Józef Grabarczyk. 
Na zdjęciu drużyna z opiekunem.
  Organizatorzy zawodów byli 
wielokrotnie chwaleni za 
doskonałą organizację i świetnie 
przygotowane trasy. Duże 
wrażenie na wszystkich robiło 
doskonale działające biuro 
zawodów. W ciągu 15 minut po 
każdym z biegów, dostarczało 
komplet wyników, mierząc między 
innymi czasy wszystkim 
biegającym zawodnikom. 
W trakcie zawodów wyniki na 
bieżąco pojawiały się również 
w internecie. 

Chwalona również była 
grochówka przygotowana przez 
kuchnię ZSP Tychowo, o czym 
może świadczyć wydanie ponad 
1600 porcji.
Uznanie również wzbudzili 
organizatorzy przygotowaniem 
1500 nagród dla wszystkich 
uczestników zawodów. Każdy 
z nich mógł wylosować pamiątkę 
z Tychowa o różnej wartości. 
Do najcenniejszych należały 
rowery, sprzęt elektroniczny, sprzęt 
sportowy, artykuły szkolne 
i słodycze. 
  Na liczne grono sponsorów 
zawodów złożyli się: 
Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Szczecinie, Starostwo 
Powiatowe w Białogardzie, ULKS 
Tychowo, ZSP Tychowo, Urząd 
Miejski w Tychowie, 
Nadleśnictwo Tychowo, Arla 
Foods Tychowo, Energa S.A., 
Copy System Piła, Magdalena 
Lewczak i Arkadiusz Drozdowski 
Mako Tychowo, Klub Sportowy 
Jesion-Trans Oldboje Tychowo, 
Joanna i Kamil Jesionowscy, 
Auto-Dubnicki Andrzej Dubnicki 
Koszalin, Jadwiga Matejko Sklep 
Jowisz, PUH „Mechanik” Usługi 
Transportowe Drozdowscy, 
Kononowicz Zbigniew Usługowy 
Zakład Mechaniki Pojazdowej, 
Barbara Ziomek Sklep 
Wielobranżowy, PHU Żak Robert 
Żak, Euroland Białogard, 
„Szczęsny” Materiały Budowlane 

S.J. Jacek, Paweł, Andrzej 
Szczęsny Połczyn-Zdrój, 
Friedrichs Doble, Piotr Grobelny 
Iwagrol Tychowo, Pommernfisch 
Tychowo, Piekarnia Saturn 
Szczecinek, Irena i Stefan 
Furmankowie Zakład Wędliniarski 
w Tychowie, Komenda Powiatowa 
Policji w Białogardzie, Allfood 
Koszalin, Irena i Grzegorz 
Goździkowie, Colibri Koszalin, 
Ireneusz Szyderski Zakład 
Stolarski „Grodzik” Tychowo, 
Mariusz Augustyniak, Poczta 
Polska S.A., Librus Sp. z o.o. oraz 
ATF Mirosławiec. 
  Poza wymiarem sportowym, 
zawody okazały się dużym 
sukcesem organizacyjnym, 
znacząco wpływając na promocję 
Gminy Tychowo i Powiatu 
Białogardzkiego. 
Rangę zawodów podniosło liczne 
grono gości, wśród których byli: 
Burmistrz Tychowa Robert Falana,
Urzędujący Wiceprzewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego 
w Szczecinie Marcin Kuduk, 
Przewodniczący Okręgowego 
Szkolnego Związku Sportowego 
w Koszalinie Grzegorz Zaganiacz, 
Zastępca Dyrektora Aresztu 
Śledczego w Koszalinie por. 
Grzegorz Rybiński, Prezesi 
lekkoatletycznych klubów 
sportowych z województwa 
zachodniopomorskiego,
Dyrektorzy powiatowych jednostek 

Z  życia ZSP w Tychowie

Warty podkreślenia jest fakt, iż 
w tej kategorii wiekowej jest to 
najlepszy wynik naszych biegaczy 
w dziewiętnastoletniej historii 
startów naszej szkoły w tej imprezie. 
Skład reprezentacji: 
Marcin Beśka, Daniel Gryga,
Adam Biegański, Gracjan Oryl,
Michał Dembowski, 
Maciej Klekocki, Michał Dygas,
Kacpe r  Szumsk i ,  Ma teusz 
Michalczyk, Klaudiusz Rakoczy, 
Paweł Galan, Piotr Kiżewski, 
Tomasz Kaleta.

Arkadiusz Jabłoński

Na zdjęciu po lewej: reprezentant  
              drużyny P. Drozdowskiego
poniżej: drużyna A. Jabłońskiego 

organizacyjnych, Radni Miejscy i przedstawiciele sponsorów. 
Wszyscy uczestnicy zawodów żegnając się dodawali
„do zobaczenia za rok w Tychowie”.

Józef Grabarczyk

ŚWIĘTO BIEGANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W TYCHOWIE

Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

WIELKI SUKCES NASZYCH BIEGACZY

   Dnia 25.10.2018 r. w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. 
J. Radomskiego w Tychowie odbyły 
s i ę  F i n a ł y  Wo j e w ó d z k i c h 
Sztafetowych Biegów Przełajowych.
  W zawodach wzięły udział zespół 
dziewcząt oraz chłopców ze Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Tychowie. 

Po bardzo dobrym biegu nasi 
zawodnicy zajęli wysokie VII miejsce 
pokonując wiele szkół 
z całego województwa 
zachodniopomorskiego. 
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,Radziuk Zuzanna, 
Mazurkiewicz Oliwia,  
Wrzesińska Dominika, 
Zakrzewska Wiktoria, 
Makarewicz Milena, 
Mazurkiewicz Maria, 
Mazur Wiktoria,Tarwacka Nikola, 
Tokarska Julia. 
Opiekun Barbara Grabarczyk

   Wielkim sukcesem okazał się 
również start reprezentacji
chłopców pod  kierunkiem 
Arkadiusza Jabłońskiego.
Drużyna zdobyła brązowe medale 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
(uczniowie klas VII i VIII oraz 
klasy III gimnazjum).      

    Tuż przed dniem Wszystkich 
Świętych wiele osób 
przypomina sobie 
o konieczności posprzątania 
mogił swoich bliskich. 
Niestety, nie każdy nagrobek 
zostanie posprzątany czy 
pojawi się na nim znicz. 
Jednakże tradycję sprzątania 
pielęgnują uczniowie naszej 
szkoły. 31 listopada grupa 

 26 października b. w Szkole 
Podstawowej w Tychowie 
miało miejsce  uroczyste 
pasowanie uczniów klas 
pierwszych. Dzieci klas Ia, Ib, 
Ic w obecności króla Błystka, 
Koszałka - Opałka oraz 
zaproszonych gości, dyrekcji, 
nauczycieli, rodziców, 
przedstawicieli klas starszych 
i Samorządu Uczniowskiego 
ślubowali uroczyście:
Wypełniać sumiennie obowiązki 
ucznia. Uczyć się pilnie, być 
dobrym kolegą. Dbać o dobre 
imię swojej klasy i szkoły oraz 
domu rodzinnego. 

Przynosić dumę rodzicom 
i nauczycielom. 
Swoim zachowaniem i nauką 
sprawiać innym radość.  
    Uczniowie wykazali się 
swoimi wiadomościami 
i umiejętnościami zdobytymi 
dotychczas na zajęciach 
szkolnych poprzez recytację 
wierszy oraz śpiew piosenek. 
W związku z obchodami 100 - 
lecia Niepodległości Polski, nie 
zabrakło też akcentów 
patriotycznych, co dodało 
większej podniosłości tej 
uroczystości. 

Na koniec pierwszoklasiści, już 
członkowie naszej braci 
uczniowskiej otrzymali od 
Dyrekcji szkoły, Rady 
Rodziców i zaproszonych gości 
upominki i słodkości, za co 
bardzo, bardzo dziękujemy.  
Następnie uczniowie udali się 
do swoich klas na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.
   Ten dzień na pewno na długo 
zostanie w pamięci dzieci!

Wychowawczynie klas:
 Anna Knaś-Opar Ia

Beata Bassa Ib
 Urszula Bagińska Ic

            P�������� ����������������� 
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młodych Wolontariuszy wraz 
z opiekunką koła p. K. Kowalską 
wyruszyła na pobliski cmentarz 
w Tychowie, aby uprzątnąć 
,,zapomniane i opuszczone” 
groby.  Zabrano ze sobą znicze 
i świeczki gromadzone przez 
Szkolne Koło Wolontariatu. 
Uczniowie i pracownicy naszej 
szkoły hojnie zareagowali na apel 
wolontariatu i dzięki temu 

zaniesiono na cmentarz 
kilkadziesiąt zniczy. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, posprzątano 
wypalone lampki, posegregowano 
je na szkło i plastik. Zagrabiono 
nagromadzone i opadłe z drzew 
liście, oczyszczono groby. 
Na tak przygotowany nagrobek 
ustawiono i zapalono przyniesione 
znicze i świeczki. Uczniowie 
dbali o to, aby na każdej mogile 
paliło się światełko. 
Nasza wizyta na cmentarzu 
pokazała rzadko spotykaną 
u uczniów powagę i zamyślenie. 
W szkole staramy się uczyć dzieci 
okazywania szacunku osobom, 
które od nas odeszły, a także 
pokazać im, jak ważne jest 
zachowanie o nich pamięci. 
Wizyta przyniosła wychowankom 
wiele refleksji i przemyśleń, 
którymi chętnie się dzielili 
z opiekunem koła. 

K. Kowalska 
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    Co roku w trzeci czwartek 
listopada obchodzony jest 
Światowy Dzień Rzucania 
Palenia. W tym roku przypadał 
on 15 listopada. Tego dnia 
zachęcamy wszystkie osoby 
palące, aby spróbowały choć na 
jeden dzień rzucić palenie. 
Problem palenia zarówno 
tytoniu jak i e-papierosów jest 
w Polsce wciąż aktualny. 
Z badań GIS wynika, iż 
widoczny jest niewielki spadek 
osób palących w 2017 roku. 
Natomiast Ministerstwo 
Zdrowia wyliczyło, że co roku 
wskutek tytoniowego nałogu 
umiera 67 tys. Polaków. Zaś 
nowotwór płuc wywołany tylko 
paleniem zabija ok. 20 tys. osób 
rocznie.
Jak wiadomo palenie tytoniu 
jest przyczyną zachorowań na 
raka płuc, choroby sercowo-
naczyniowe, choroby układu 
oddechowego czy krążenia. 
Konsekwencje uzależnienia od 
tytoniu dotykają osoby palące 
oraz ich bliskich. 
Bierne palenie podnosi ryzyko 
zachorowania na raka płuc 
o jedną czwartą, zwiększa 
zagrożenie rakiem krtani oraz 
przełyku. Przebywanie 
w miejscach przesyconych 

zapachem dymu tytoniowego 
jest również szkodliwe.
W celu zmniejszenia ryzyka 
zachorowania lub 
przedwczesnej śmierci 
z powodu chorób 
odtytoniowych najlepiej jest 
odstawić papierosy. Rzucenie 
palenia oraz utrzymanie 
abstynencji ułatwia pomoc 
specjalistów. 
Fachową pomoc i doradztwo 
prowadzi Telefoniczna Poradnia 
Pomocy Palącym działająca od 
poniedziałku do piątku w godz. 
11:00-19:00 pod numerem 
telefonu 801 108 108. 
Co więcej, konsultant może sam 
zadzwonić w ustalonym 
wcześniej terminie - wystarczy 
wysłać wypełniony formularz 
na adres: 
biuro@jakrzucicpalenie.pl. 
Więcej informacji na temat 
metod rzucania palenia można 
zasięgnąć na stronie:
www.jakrzucicpalenie.pl

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dlaczego palenie papierosów
jest szkodliwe?

Oto niektóre z 4 tysięcy związków chemicznych, 

w tym 40 rakotwórczych zawartych w dymie tytoniowym:

ff

ff

CYJANOWODÓR, TOLUIDYNA

{ { 
DDT, CHLOREK WINYLU

AMONIAK,  TOLUEN, URETAN,

ARSEN, DIBENZOAKRYDYNA,

FENOL, BUTAN, POLON-210

ACETON 

NAFTYLOAMINA, 

METANOL,  PIREN,

DIMETYLONITROZOAMINA,

NAFTALEN, NIKOTYNA

KADM, BENZOPIREN,

TLENEK WĘGLA

kolorem czerwonym oznaczono substancje o właściwościach rakotwórczych* 
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to lat temu Polacy 

Sodzyskali niepodległe 
państwo. 

W związku z setną rocznicą tego 
święta przyłączyliśmy się do 
ogólnopolskiego projektu ,,100 lat 
codzienności Polski''. 
Projekt ten skierowany jest do 
bibliotek i szkół, a organizatorem 
jest fundacja ,,Szkoła z Klasą''. 
Celem projektu jest pokazanie 
ostatnich stu lat w Polsce przez 
pryzmat zwykłych ludzi, ich 
codzienności i ograniczeń epoki 
w której żyli. Podczas zajęć 
Klubu Młodych Miłośników 
Książki, uczestnicy wypełniali 
pocztówki, które później zostały 
rozesłane do losowo wybranych 
nieznajomych. Każda pocztówka 
niosła podwójny przekaz- historię 
zawartą na zdjęciach z polskich 
archiwów oraz osobistą 
wiadomość od młodych ludzi. 
To w pewnym sensie budowanie 
więzi zarówno z historią, jak
 i z odbiorcą kartki. 

Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

„STO LAT 
CODZIENNOŚCI POLSKI”

Być może niektórzy z Państwa 
w najbliższym czasie otrzymają 
takie właśnie pocztówki. Będzie 
nam bardzo miło, jeśli Państwo 
na nie odpowiedzą i odeślą 
(instrukcja zawarta na odwrocie 
pocztówki). 
Warto podkreślić, że zajęcia 
podczas których młodzi ludzie 
mają kontakt zarówno z obrazem 
jak i ze słowem pisanym, 
przyczyniają się do budowania 
odpowiedzialności i wrażliwości.

Halina Rożek Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej

    Tegoroczne Święto Szkoły 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie 
odbyło się 8 listopada. Łączyło 
dwa niezwykle ważne 
wydarzenia - ślubowanie klas 
pierwszych oraz obchody 
Narodowego Święta 
Niepodległości w szczególnym 
roku 100-lecia jej odzyskania. 
Uroczystości zaszczyciło swoją 
obecnością bardzo wielu Gości. 
Obecni byli przedstawiciele 
władz samorządowych Powiatu 
Białogardzkiego oraz Tychowa, 
przedstawiciele służb 
mundurowych współpracujących 
ze szkołą, dyrektorzy szkół wraz 
z delegacjami uczniów, 
dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych oraz 
przedstawiciele wielu instytucji, 
których możemy nazwać 
przyjaciółmi naszej szkoły. 
Na uroczystościach zjawiło się 
również bardzo wielu rodziców 
pierwszoklasistów. Początek 
uroczystości, to tradycyjnie 
w ZSP Tychowo cały hymn, 
wykonany z akompaniamentem 

Orkiestry Wojskowej z Koszalina. 
Następnie uczniowie przedstawili 
krótką historię szkoły oraz 
sylwetkę jej patrona - profesora 
Jana Radomskiego. Wyróżniono 
również najlepszych uczniów za 
wyniki w nauce i wręczono listy 
gratulacyjne ich rodzicom. Tym 
razem wyróżnienia otrzymali: 
Szymon Gołdyn oraz Małgorzata 
Maślak. Na ręce Pani Małgorzaty 
Gaweł przekazano podziękowania 
za zaangażowanie w pracę Rady 
Rodziców naszej szkoły. 
Następny punkt uroczystości to 
chwila niezwykle ważna dla 
uczniów klasy I oraz ich rodzin. 
Uroczyste ślubowanie oraz 
pasowanie pierwszoklasistów 
zawsze dostarcza wielu emocji 
oraz wzruszeń. Nie inaczej było 
i tym razem. W tym roku do 
ślubowania przystąpili uczniowie 
klasy wojskowej, policyjnej oraz 
straży granicznej.
Kolejny etap Święta Szkoły to 
wyjątkowo rozbudowane w tym 
roku obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. 
Uczniowie w strojach 

historycznych, wiersze i pieśni 
patriotyczne wykonywane przez 
uczniów oraz wszystkich 
obecnych wprowadziły bardzo 
podniosły nastrój. Setna rocznica 
odzyskania niepodległości stała 
się pretekstem do wzbogacenia 
obchodów o dodatkowe elementy, 
które pozwoliły w sposób 
szczególny uczcić tę rocznicę. 
Pozwolił na to projekt 
dofinansowany z programu 
NIEPODLEGŁA, realizowany 
przez uczniów naszej szkoły. 
Dzięki temu przeprowadzona 
została symboliczna sztafeta 
„100 postaci na 100-lecie 
niepodległości”. Zaproszeni 
goście, uczniowie, nauczyciele 
oraz rodzice prezentowali osoby, 
które walczyły przed stu laty 
o wolność naszego kraju. Poza 
ogólnie znanymi postaciami 
wszyscy mogli zapoznać się 
z niesamowitymi życiorysami 
mniej znanych bohaterów walki 
o niepodległość. Każdy 
z uczestników symbolicznej 
sztafety otrzymał pamiątkowy 
kubek. Wszyscy mogli również 

obejrzeć wystawę "MILITARNA 
NIEPODLEGŁA", która 
prezentowała broń, bitwy, 
jednostki wojskowe i mundury 
z okresu walki o wolność. 
Jednak najbardziej 
spektakularnym momentem 
obchodów tego szczególnego 
święta było utworzenie przez 
ponad 200 uczestników żywej 
flagi Polski. 
Zakończenie uroczystości to 
tradycyjnie - występ Orkiestry 
Wojskowej z Koszalina oraz 
prezentacja taktyki wojskowej 
i sztuk walki w wykonaniu 
uczniów ZSP Tychowo. 
Te punkty zawsze wywołują 
olbrzymi aplauz oraz podziw 
publiczności. Według zgodnej 
opinii wielu gości, tegoroczne 
Święto Szkoły było wspaniałym 
uhonorowaniem zarówno święta 
naszej Ojczyzny, jak też uczniów 
klas pierwszych. 
Dziękujemy wszystkim za udział 
w tegorocznych uroczystościach.

Daniel Wach

Z  życia ZSP w Tychowie

Święto Szkoły w ZSP Tychowo

    W tym roku obchodzimy 100-
lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 
W nawiązaniu do tej rocznicy, 
w wybranych świetlicach naszej 
gminy czytano dzieciom legendy 
polskie. Dzieci w świetlicy 
w Pobądzu odwiedził bohater 
jednej z legend - Smok 
Wawelski, który przeczytał 
legendę o samym sobie.  
Pomimo swojego ,,smoczego'' 
wyglądu, gość z Krakowa 
zaprzyjaźnił się z dziećmi. 

Magia legend polskich zamknięta w książce 
– Objazdowa Biblioteka

Natomiast w Warninie 
dzieci wysłuchały legendy 
o Szewczyku Dratewce – 
dzielnym chłopcu, który 
uratował Królewnę. 
Dodatkowo dzieci 
wykazały się znajomością 
legend, które poznały 
w szkole bądź usłyszały od 
swoich babć i dziadków. 

Halina Rożek
Agnieszka Tomczyk

W dniach 15-21.10.2018 r. w Trnawie na Słowacji 
odbyły się Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym, w których brał 

udział zawodnik LZS Gryf Dobrowo Zbigniew Cabaj. 
W martwym ciągu zdobył srebrny medal, a w wyciskaniu na 

ławeczce brązowy. Warto zaznaczyć, że to był jego pierwszy start 
na Mistrzostwach Świata. 

                                                         Trener

Udany debiut
Zbigniewa Cabaja

SPORT

mailto:biuro@jakrzucicpalenie.pl
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Tychowskie Wieści
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Kącik literacki

Zachęcamy do prezentowania 
swojej twórczości 

na łamach „Tychowskich Wieści” 

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

Zima
Mróz na szybie srebrne namalował witraże
Lśnią drogi diamentowym pyłem posypane
Drzewa ubrały białe puszyste kożuchy
Dzieci się cieszą, sanna gotowa czeka
Pies goni za sankami, radośnie szczeka
Tylko konie dziś dzwoneczków nie mają
Bo to konie mechaniczne co Co2 wydalają
Łyżwy na lodzie kreski z malarska fantazją rysują
Esy-oresy, z kółeczek ciekawe ósemki
Przywieziemy dzieciom z Emki cukierki
W nagrodę - tak wesoło i bezpiecznie się bawią.
                                                             W. Ziętara

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
śp. Tadeusza Monastyrskiego 

i towarzyszyli nam w tych najtrudniejszych chwilach, 
pragniemy serdecznie podziękować. 

Chcielibyśmy również wyrazić wdzięczność za okazane 
serce i pełne poparcie inicjatywy wsparcia Oddziału 

Onkologicznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie. Dzięki Wam, 14 września 2018 r. 

przekazaliśmy na Oddział Onkologii łącznie: 
38 szt. kołder, 38 kompletów pościeli, 

38 prześcieradeł, 40 poduszek, 30 kocy.
Oznacza to, że KAŻDE ŁÓŻKO szpitalne na 
Oddziale zostało wyposażone w nowy komplet. 
To bardzo duża pomoc dla szpitala i chorych, 

aby leczyć się w lepszych warunkach.
Szczególne podziękowania dla 

Pani Urszuli Fornalczyk i Wandy Woźniak 
za wszelką pomoc.

Serdeczne podziękowania składa rodzina.

Podziękowania
Pragniemy gorąco podziękować 

licznemu gronu naszych wyborców, którzy w tegorocznych 
wyborach samorządowych oddali na nas swój głos.

Niezmiernie cieszy nas fakt, iż obdarzyli nas Państwo tak 
dużym zaufaniem udzielając swego poparcia. 

Tym samym pragniemy zapewnić, że jako radni Gminy 
Tychowo będziemy pracować na wspólne dobro 

naszej wsi jak i całej gminy. 
Serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku, Alicja Sołtys oraz Zdzisław Polek

Podziękowania

   W związku z podpisaniem porozumienia 
w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego 
Programu pn. Region dla Rodziny, Burmistrz 
Tychowa informuje, iż mieszkańcy gminy, 
którzy ukończyli 60 rok życia mogą ubiegać 
się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty 
Seniora

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
Z ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY 
SENIORA?
Do skorzystania z niniejszej Karty są 
uprawnieni seniorzy zamieszkujący na terenie 
gminy Tychowo, którzy ukończyli 60 rok 
życia.
JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ 
DOKUMENTY?
a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej 
  Karty Seniora;
b) dowód osobisty;
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Tychowie (pokój Nr 2 Urzędu Miejskiego) 
przy ul. Bobolickiej 17, w godz. pracy od 
07:30 do 15:30 od poniedziałku do środy, 
w czwartek od godz. 07:30 do 16:00, 
w piątek od godz. 07:30 do 15:00.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków – 

Bożena Kowalewska (tel.: 94 31 60 267) 
JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA 
SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany 
będzie w terminie do 30 dni. W przypadku 
złożenia niekompletnego wniosku o wydanie 
Karty, osoba składająca wniosek o jej 
wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego 
uzupełnienia w terminie 14 dni. 
Nieuzupełnienie wniosku w terminie 
skutkować będzie jego pozostawieniem bez 
rozpatrzenia.
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas 
   nieokreślony;
* Karta jest ważna z dowodem osobistym;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać 
   osobom trzecim pod rygorem 
   unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do 
   ochrony Karty przed utratą lub 
   zniszczeniem; 
* Zmiana danych osobowych posiadacza 
   Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do 
   korzystania z ulg i uprawnień oferowanych 
   przez podmioty biorące udział w realizacji 

 zadania pn. Zachodniopomorska Karta 
 Seniora.
  Wejdź na stronę  rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego 
rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie 
przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej 
Karty Seniora można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie  (pokój Nr 2 Urzędu 
Miejskiego) przy ul. Bobolickiej 17  lub 
znajdziesz go tutaj: rodzina.wzp.pl/zks/  
w zakładce "wniosek".

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?
* Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 
30 września 2014 r. w sprawie realizacji 
przez Województwo Zachodniopomorskie 
Wojewódzkiego Programu  Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 
2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny; 

INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
www.rops.wzp.pl/region-dla-rodziny

    W związku z podpisaniem porozumienia 
w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego 
Programu pn. Region dla Rodziny, Burmistrz 
Tychowa informuje, iż mieszkańcy gminy 
mogą korzystać z Zachodniopomorskiej Karty 
Rodziny.
KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA?
a) rodzicom prowadzącym wspólne 
  gospodarstwo domowe z minimum 
  dwojgiem dzieci,
b) dzieciom w wieku do 18 lub 26 roku życia 
  w przypadku kontynuowania nauki,
c) dzieciom bez ograniczeń wiekowych 
  w przypadku dzieci, które otrzymały  
  stypendium Prezesa Rady Ministrów; lub 
  otrzymały stypendium ministra właściwego 
  do spraw oświaty i wychowania; lub 
  otrzymały stypendium ministra właściwego 
  do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
  narodowego; lub  legitymują się 
  orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
  o stopniu niepełnosprawności, 
d) rodzinom zastępczym, w rozumieniu 
  przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2001r. 
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
  zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.).
JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ 
DOKUMENTY?
a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej 
  Karty Rodziny,
b) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia 
  wymagane jest zaświadczenie ze szkoły 
  bądź uczelni o kontynuowaniu nauki 
  i planowanym terminie jej ukończenia,

c) dowód osobisty
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Mieszkańcy gminy Tychowo wnioski składają 
w Urzędzie Miejskim w Tychowie (pok. nr 2, 
parter Urzędu Miejskiego), w godz. pracy od 
7:30 do 15:30 od poniedziałku do środy, 
w czwartek od godz.7:30 do 16.00, w piątek 
od godz. 7:30 do 15:00.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków – 
Bożena Kowalewska (tel. 94 31 60 267) 
JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA 
SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany 
będzie w terminie do 30 dni. W przypadku 
złożenia niekompletnego wniosku o wydanie 
Karty, osoba składająca wniosek o jej 
wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego 
uzupełnienia w terminie 14 dni. 
Nieuzupełnienie wniosku w terminie 
skutkować będzie jego pozostawieniem 
bez rozpatrzenia.
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie;
* Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna 
  z dowodem osobistym. W przypadku dzieci 
  uczących się, Karta jest ważna z legitymacją 
  szkolną, bądź studencką;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać 
  osobom trzecim pod rygorem unieważnienia 
  Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do 
 ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Okres ważności Karty określony jest na 
  Karcie. 

Upływ okresu ważności Karty skutkuje 
dla jej posiadacza utratą przywilejów 
wynikających z posiadanej Karty; 
* Zmiana danych osobowych posiadacza 
  Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do 
korzystania z ulg i uprawnień oferowanych 
przez podmioty biorące udział w realizacji 
zadania pn. Zachodniopomorska Karta 
Rodziny. 
  Wejdź na stronę rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego 
rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie 
przysługuje żaden tryb odwoławczy.
JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
 Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej 
Karty Rodziny można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie (pok. nr 2) lub 
znajdziesz go tutaj: rodzina.wzp.pl/zks/  
w zakładce "wniosek".
JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?
Uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 
30 września 2014r.w sprawie realizacji przez 
Województwo Zachodniopomorskie 
Wojewódzkiego Programu  Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 
2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny; 
INFORMACJE DODATKOWE:
Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
rops.wzp.pl/region-dla-rodziny

 W dniach 10, 11 i 12 grudnia 
2018 r. na terenie gminy 
Tychowo przeprowadzona 
będzie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz opon od 
pojazdów osobowych. Zbiórka 
prowadzona będzie sprzed 
nieruchomości zamieszkałych 
we wszystkich miejscowościach 
gminy (odpady pochodzące 
z prowadzenia działalności 
gospodarczej np.: opony, nie 
będą odbierane. Nie będą 
odbierane również odpady 
remontowo-budowlane). 
Ze względów logistycznych 
właściciele nieruchomości 
położonych w miejscach 
z utrudnionym dojazdem 
(siedliska położone w lesie lub 
z dala od centrum 
miejscowości), którzy mają do 
oddania odpady 
wielkogabarytowe proszeni są 
o wcześniejsze zgłoszenie tego 
faktu do Urzędu Miejskiego 
w Tychowie pod nr tel. 94 316 
02 76 lub osobiście w pok. 
nr 20 w terminie do 6 grudnia 
2018 r. 

TERMINY ZBIÓRKI:
10 grudnia:
Borzysław, Buczki, Bukowo, 
Bukówko, Czarnkowo, 
Dobrochy, Dobrowo, 
Dobrówko, Drzonowo 
Białogardzkie, Dzięciołowo, 
Giżałki, Kowalki, Modrolas, 
Pobądz, Podborsko, Retowo, 
Skarszewice, Słonino, Smęcino, 
Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, 
Warnino, Wełdkowo, 
Wełdkówko, Zaspy Wielkie.
11 grudnia: Tychowo

12 grudnia:
Doble, Kikowo, Krosinko, 
Liśnica, Motarzyn, Osówko, 
Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, 
Nowe Dębno, Sławomierz, 
Trzebiec, Wicewo, Zastawa, 
Żukówek.

Wystawione przez mieszkańców 
odpady odbierane będą 
sukcesywnie z poszczególnych 
miejscowości. W związku 
z powyższym w przypadku 
dużej ilości wystawionych 
odpadów, w niektórych 
miejscowościach ich odbiór 
może nastąpić nieco później. 
Ze względu na to, że zbiórki 
prowadzone będą od 
wczesnych godzin porannych 
mieszkańcy proszeni są 
o wystawienie odpadów 
w godzinach popołudniowych 
dnia poprzedzającego ich 
odbiór. Właściciele 
nieruchomości, od których nie 
zostaną odebrane odpady 
w terminie i w sposób opisany 
powyżej, proszeni są 
o telefoniczne zgłoszenie tego 
faktu do Urzędu Miejskiego 
w Tychowie pod nr 94 316 02 
76. Informacje należy przekazać 
do piątku, 14 grudnia 2018 r. 
włącznie.
W związku z tym, że 
samochody przeznaczone do 
odbioru odpadów wyposażone 
są w system pozycjonowania 
(GPS) umożliwiający 
identyfikację miejsca i czasu 
przejazdu, zgłoszenia składane 
przez właścicieli 
nieruchomości o nieodebraniu 
odpadów będą weryfikowane 
z zapisami GPS pojazdów. 

UWAGA  MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,

 ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
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Podziękowania
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki 

Komunalnej w Tychowie dziękuje 
Członkom OSP Osówko, 

Sadkowo i Tychowo – druhom: 
Mateuszowi Janus, Krzysztofowi 
Barucha, Grzegorzowi Barucha, 

Markowi Rożek,  Patrykowi Rożek oraz 
funkcjonariuszom policji: Andrzejowi 

Milczarkowi, Marcinowi 
Wesołowskiemu i Marcinowi 
Wyżykowskiemu za pomoc 

w organizacji i udział w kierowaniu 
ruchem w pobliżu Cmentarza 

Komunalnego w Tychowie 
w dniu 01.11.2018 roku. 

Lech Chodyniecki 
Kierownik GOS i GK w Tychowie 

Serdecznie dziękuję  moim wyborcom 
z ulic: Dębowej, Mroczkiewicza i Bobolickiej 

za okazane zaufanie i życzliwość. 
Dziękuję za każdy głos oddany na mnie. 

Zapewniam, że moje obowiązki będę zawsze starał się 
wykonywać sumiennie, mając na uwadze przede wszystkim 

dobro mieszkańców gminy Tychowo. 
 Serdecznie dziękuję, Mirosław Korzeniowski

Podziękowania

http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/
http://www.rops.wzp.pl/region-dla-rodziny
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