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DRUGI TYCHOWSKI BIEG JUŻ ZA NAMI!
19 maja br. Stadion Miejski
w Tychowie przy ul. Leśnej był
miejscem organizacji II Tychowskiego
Biegu. O godzinie 10.00 rozpoczęła się
rejestracja zawodników – w biegu
wzięły udział 52 osoby.
Punktualnie o 12.00 wystartowała grupa
biegnąca na dystansie 12 km, 5 minut
później – grupa pokonująca 3 km oraz
grupa Nordic Walking.
Wytyczone trasy prowadziły przez
tereny leśne, półmetek biegu
dwunastokilometrowego miał miejsce
przy malowniczych stawach
paciorkowych w okolicach Tyczewa.
Pomiar czasu odbywał się elektronicznie
za pomocą chipów, które zawodnik
pobierał przed rozpoczęciem biegu wraz
z numerem startowym w biurze
z a w o d ó w. N a d p r a w i d ł o w y m
przebiegiem zawodów czuwał sędzia
zawodów – Piotr Kołodziejczyk.
Wyniki prezentują się następująco:
Bieg 3 km - kategoria: Kobiety
I miejsce - Hałka Justyna –
Trucht Łobez
II miejsce – Kaszkur Zuzanna
III miejsce – Wojtyłko Wioleta
Bieg na 3 km - kategoria: Mężczyźni
I miejsce - Grzyb Kamil –
Trygław Tychowo
II miejsce – Hałka Arkadiusz
III miejsce – Bill Łukasz
Bieg na 3 km – kategoria: Najlepsza
mieszkanka Gminy Tychowo
I miejsce – Kaszkur Zuzanna
II miejsce – Rudzińska Joanna –
Trygław Tychowo
III miejsce - Rudzińska Kinga –
Trygław Tychowo
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Bieg na 3 km - kategoria: Najlepszy
mieszkaniec Gminy Tychowo
I miejsce - Grzyb Kamil –
Trygław Tychowo
II miejsce – Wojtyłko Radosław
III miejsce – Wojtyłko Brajan
Bieg na 12 km – kategoria: Kobiety
I miejsce – Potrzebowska Agata DEAF
II miejsce - Burszta Marta –
Karlino biegaj
III miejsce - Wąsowicz Anna
Bieg 12 km – kategoria: Mężczyźni
I miejsce – Ramiączek Jacek –
Piwniczanka Świelino
II miejsce – Szulc Tomasz Intive Running Club
III miejsce – Urbański Tomasz –
Karlino Biegaj
Bieg na 12 km - kategoria:
Najlepszy mieszkaniec Gminy
Tychowo
I miejsce - Szulc Tomasz –
Intive Running Club
II miejsce – Lenio Dariusz
III miejsce – Gaweł Stanisław –
Trygław Tychowo
Nordic Walking 3 km - kategoria:
Kobiety
I miejsce – Knitter Monika
II miejsce – Wochna Małgorzata –
Trygław Tychowo
III miejsce – Madej Beata
Nordic Walking 3 km – Najlepsza
mieszkanka Gminy Tychowo
I miejsce - Wochna Małgorzata –
Trygław Tychowo
II miejsce – Madej Beata

-

-

Nordic Walking 3 km - kategoria:
Mężczyźni
I miejsce – Lubawiński Jerzy Bernard
Face Nordic Walking Team
Najstarszy uczestnik biegów:
Lubawiński Jerzy Bernard
Najmłodszy uczestnik biegów:
Wojtyłko Brajan
Zwycięzcy otrzymali puchary,
natomiast wszyscy uczestnicy
pamiątkowy medal.
Zasłużone gratulacje składali
zawodnikom Burmistrz Tychowa
Robert Falana oraz zastępca Burmistrza
Tychowa Jacek Rudziński.
ciąg dalszy na str. 2

29 maja 2018 r.
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XVI FORUM PARLAMENTÓW POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

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

Gospodarzem XVI Forum, które
obradowało od 13 maja do 15 maja 2018
roku, było tym razem województwo
warmińsko - mazurskie. Forum
powstało w 2004 roku z inicjatywy

cd. ze str. 1

parlamentów niemieckich krajów
związkowych: Szlezwika - Holsztynu
i Meklemburgii – Pomorza Przedniego
oraz dwóch sejmików: województwa
zachodniopomorskiego i województwa
pomorskiego. Obecnie udział w pracach
forum bierze dziewięć parlamentów
regionalnych. Oprócz wymienionych są
to: Rada Wolnego i Hanzeatyckiego
Miasta Hamburga, parlament Skanii,
sejmik województwa warmińskomazurskiego, Obwodowa Duma
Kaliningradzka oraz Stowarzyszenie
Samorządów Okręgu Kłajpedy.
Gospodarzami Forum Parlamentów
Południowego Bałtyku są kolejno
sejmiki województw oraz parlamenty
regionalne.

DRUGI TYCHOWSKI BIEG

Organizatorzy – Gminny Ośrodek
Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie, Gmina Tychowo oraz
Gminna Komisja Proﬁlaktyki
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Uczniowski Klub
Sportowy „Dąbek” zapewnili
uczestnikom poczęstunek oraz ciepłe
i zimne napoje.

Celem Forum jest:
· Znalezienie wspólnych cech
i priorytetów dla obszaru
południowego Bałtyku dla
wzmocnienia tego regionu. Należy
podkreślić, że Forum wykorzystuje
instrumenty europejskiej polityki
strukturalnej w sektorach będących
w kręgu wspólnego zainteresowania
parlamentów Forum.
· Wspólne dotarcie do nowych rynków
i powiększenie strefy wpływów oraz
osiągnięcie efektu synergii na
poziomie regionalnym.
· Spójna polityka regionalna w Unii
Europejskiej z uwzględnieniem
regionalnej tożsamości i poszanowa-niem różnic.

JUŻ ZA NAMI

Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą
atmosferę zawodów, znakomitą
rywalizację i wspólną zabawę.
Dziękujemy ﬁrmie „Semed” za
zapewnienie opieki medycznej nad
uczestnikami biegu oraz Nadleśnictwu
Tychowo za możliwość organizacji
leśnych tras II Tychowskiego Biegu.

· Inicjowanie i wspieranie działań
władz poszczególnych regionów na
rzecz rozwoju obszaru Południowego
Bałtyku w dziedzinie infrastruktury,
gospodarki, ochrony środowiska
i kultury.
Tematyka XVI. Forum Parlamentów
Regionalnych Południowego Bałtyku to:
„Smart specialisations – Smart
Regions – inteligentne specjalizacje
regionów i ich wkład oraz rola
w kreowaniu dynamicznego rozwoju
Południowego Bałtyku”. Inteligentne
specjalizacje wpływają na
konkurencyjność i są motorem
napędowym rozwoju. Nic dziwnego, że
stały się głównym tematem forum.
Kluczowa jest też współpraca nauki
i biznesu. Zmienia się gospodarka i bez

innowacji, bez współpracy z ośrodkami
naukowymi, daleko się nie zajdzie. Unia
Europejska dotuje przede wszystkim
projekty badawczo-rozwojowe
i innowacyjne. Inteligentne specjalizacje
mają ogromny wpływ na rozwój
gospodarki.
Obradom towarzyszyły warsztaty
młodzieżowe, do udziału w których
została zaproszona młodzież z regionów
należących do Forum. Postulaty
młodzieży zawarto w rezolucji Forum.
Przyjęto wspólną rezolucję istotną
dla rozwoju regionalnego wszystkich
sygnatariuszy Forum. Omawiane na
Forum Parlamentów Południowego
Bałtyku tematy, są ważne i istotne dla
naszej przyszłości.
Jerzy Kotlęga

!

Za pomoc w organizacji zawodów
dziękujemy również pracownikom
GOSiGK i Urzędu Miejskiego
w Tychowie oraz wolontariuszom pomagali nam: Franielczyk Ewelina,
Glugla Artur, Kaziszyn Kaja, Michalak
Edyta, Nasiadka Michał, Oryl
Przemysław i Sypek Łukasz.
Do zobaczenia za rok!
R. Bosak-Szewczyk
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ABSOLUTORIUM!!

Podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej w Tychowie
w dniu 28 maja
radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Tychowa
absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły.
Pozytywną ocenę w kwestii rozliczenia ubiegłorocznego budżetu wydała
Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobne stanowisko zajęli radni komisji
rewizyjnej, którzy wnioskowali o udzielenie absolutorium.
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Trwają prace przy przebudowie drogi
w Bukówku – starą nawierzchnię drogi
sfrezowano, kamienny murek przy
kościele został przebudowany – dzięki
temu jego konstrukcja została
wzmocniona i zabezpieczona przed
zawaleniem się oraz odnowiona.
W Trzebiszynie Centrum Rekreacyjno
- Turystyczne rośnie w oczach – i to
dosłownie. Przed majówką wylana
została ława pod fundamenty, dziś
widoczna jest bryła budynku – ściany,
zarys okien oraz drzwi, postawiona
została konstrukcja dachu. Teren jest już
częściowo ogrodzony, zamontowano
lampy oświetleniowe.
W Tychowie trwają prace przy
budowie ścieżki pieszo - rowerowej
wzdłuż ulicy Dworcowej oraz przy
budowie stacji rowerowych, gdzie
zainstalowana zostanie bezobsługowa
wypożyczalni rowerów miejskich pierwsza z nich powstanie przy dworcu
PKP, druga przy Szkole Podstawowej.
Również w Tychowie przy Szkole
Podstawowej ruszyła budowa placu
zabaw. Na wytyczonym terenie
przygotowano podłoże pod montaż
urządzeń zabawowych, teren
ogrodzono, montowane są pierwsze
urządzenia.
Przy ul. Akacjowej w Tychowie trwają
prace przy budowie terenu rekreacyjno –
sportowego. Powstaną tu boiska do gry
w siatkówkę oraz piłkę nożną.
Zdjęcia prezentują stan na 25 maja br.
R. Bosak-Szewczyk
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z rąk terrorysty i jego obezwładnienie.
Ewakuacja i akcja rozpoznania
minersko-pirotechnicznego została
przeprowadzona w sposób prawidłowy.
Ładunek nie zawierał żadnych
substancji wybuchowych, chemicznych
oraz środków pozoracyjnych zabezpieczona paczka okazała się być
atrapą. Dziewczynka została uwolniona
z rąk terrorysty a on aresztowany.
Nikt z ewakuowanych osób nie został
ranny. Jedynie terrorysta ze względu na
stawiany opór został postrzelony przez
antyterrorystów i opatrzony przez
lekarza.
Obiekt szkoły został sprawdzony,
a następnie przekazany przez
Dowódcę Grupy Antyterrorystycznej
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Tychowie Panu Andrzejowi
Kozłowskiemu, w obecności
Burmistrza Tychowa - Roberta Falany
oraz członków Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
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GMINNE ĆWICZENIA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO "EWAKUACJA"
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE
W d n i u 1 7 m a j a b r. z o s t a ł o
przeprowadzone gminne ćwiczenie
zarządzania kryzysowego pk.
"Ewakuacja" w SP w Tychowie.
W ćwiczeniu uczestniczyły jednostki
policji z Posterunku Policji w Tychowie
oraz Naczelnik Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Białogardzie
podkomisarz Tadeusz Woźniak wraz
z grupą antyterrorystyczną
i pirotechnikiem, OSP w Sadkowie,
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego, Dyrektor Szkoły oraz
zaproszeni goście z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Gotowości
Cywilnej Starostwa Powiatowego
w Białogardzie – Naczelnik Wydziału
Pan Krzysztof Ćwiertnia i Inspektor
Pani Małgorzata Pietryka.
Celem ćwiczenia było przeprowadzenie
ewakuacji dzieci i osób przebywających
w budynku szkoły, zabezpieczenie
niedużego ładunku wybuchowego,
odbicie przetrzymywanego dziecka
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Na pochwałę zasługują:
- Dyrektor Szkoły, który w sposób
rzeczowy wskazał lokalizację paczki
wraz z miejscem prawdopodobnego
przebywania terrorysty na projektach
budynku;
- uczennica klasy III B - Agatka, która
dzielnie spisała się w roli
przetrzymywanego dziecka;
- grupa antyterrorystyczna
z pirotechnikiem, którzy w sposób
opanowany przeprowadzili akcję
antyterrorystyczną.
Burmistrz Tychowa Pan Robert Falana
dziękuje wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie i trud włożony
w przeprowadzenie ćwiczenia oraz
liczy na dalszą i owocną współpracę.
Renata Przygodzka - Inspektor ds.
Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Obrony Cywilnej

DZIAŁAJĄCY LOKALNIE POSZUKIWANI
- kolejna edycja Lokalnego Konkursu Grantowego
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE”
rozpoczęta!
W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”
wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra
wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości
życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania
lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach
nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach
żyło się lepiej.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin:
Będzino, Biały Bór, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno,
Tychowo, Miasto Koszalin.
W tegorocznej edycji składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą
elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny pod adresem:
system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków mija 4 czerwca 2018 r.
Zapraszamy do zapoznania się z: regulaminem konkursu, formularzem wniosku
dostępnym w generatorze: system.dzialajlokalnie.pl
Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Fundacji pod numerem
telefonu: 94 3478205 lub adresem email: marta.czerwinska@ndsfund.org
i urszula.sadlowska@ndsfund.org
Inspiracje do działań znaleźć można na stronie: www.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy serdecznie do składania wniosków!
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MAMMA MIA
11 maja 2018 r. mieliśmy okazję
obejrzeć, po raz pierwszy w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie premierę
Musicalu pt. Mamma Mia.
Reżyserem i autorem choreograﬁi jest
Kacper Wojcieszek – instruktor tańca w
GOK w Tychowie, uczestnik programu
You Can Dance i Got to Dance,
choreograf w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym i Teatrze Variete Muza
w Koszalinie.
Na scenie zaprezentowali się wybitni
artyści z różnych dziedzin sztuki wokaliści, aktorzy i tancerze:

Magdalena Łoś – uczestniczka
programu XFactor, Klaudia Barska –
laureatka wielu konkursów wokalnych,
Sylwia Piotrowska, Aleksandra Wolska
– laureatka ogólnopolskich konkursów
wokalnych, Malwina Wrona, Wiktoria
Pietras, Kacper Wojcieszek, Adam
Szałek, Paweł Barów – aktor Teatru
Variete Muza, Bartosz Czaja – aktor
Teatru Variete Muza, Damian Ciesielski
– zdobywca II miejsca na Mistrzostwach
Polski World Artistic Dance Federation,
grupa taneczna Mirage z Tychowa oraz
grupa taneczna Crash z Koszalina.

Artyści wykonali ponad 10 utworów
z repertuaru znanego szwedzkiego
Zespołu ABBA.
Był to wyjątkowy wieczór, który
przeniósł widzów w roztańczoną
i rozśpiewaną, pełną zabawnych
i poruszających wrażeń - krainę
Musicalu.
Wspaniałe przedstawienie publiczność
uhonorowała gromkimi brawami
i owacjami na stojąco.
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie
Fot. Izabela Bobrowicz

Kino Szkoła dla klas I - III
24 kwietnia 2018 r. salę widowiskową
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie odwiedziły dzieci
z klas I – III ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie i Dobrowie.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach
programu edukacji medialnej Kino
Szkoła pt. „CZY WARTO SIĘ
KŁÓCIĆ?”. Podczas zajęć pouczającą
rozmowę z młodą publicznością
poprowadziła Pani Monika Kuczyńska,
a następnie wszyscy z zaciekawieniem
obejrzeli ﬁlm pt. „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai. Stella Nostra”, reż. Pontus
Klange, Walter Söderlund.
Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie
ﬁnansowe projektu Kino Szkoły w GOK
w Tychowie.

KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA

Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

„Okienne Rewolucje”
20 kwietnia 2018 r. w galerii
Gminnego Ośrodka Kultury odbył się
Wernisaż kolejnej wyjątkowej wystawy
artystycznej.
Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć
wystawę malarstwa olejnego autorstwa
Tomasza Rogozińskiego pt. „Okienne

Rewolucje”. Artysta używając farb
olejnych i pędzli nadał całkowicie nowe
znaczenie zwykłym drewnianym ramom
okiennym – artystyczne znaczenie.
Oglądając obrazy ma się wrażenie jakby
były one widokami z okna.
Nie zabrakło również pięknej makiety

z plasteliny wykonanej przez Tomasza.
To wspaniałe, że tak młody artysta
poszukuje nowych form sztuki.
Gratulacje !
Izabela Wesołowska, promocja i reklama
GOK w Tychowie

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
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Koncert z okazji Dnia Matki
18 maja 2018 r. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie odbył się kolejny bardzo
wzruszający Koncert z okazji Dnia
Matki. Koncert ten ma wyjątkowe
znaczenie, gdyż na scenie głównie
prezentują się artyści z najmłodszych
grup wiekowych, śpiewając i tańcząc dla
swych Mam.
Podczas tegorocznego Koncertu
wystąpili:
- dzieci z Gminnego Przedszkola
„Dębowa Chatka” w Tychowie –
opiekun: Katarzyna Korolak,
Małgorzata Łopińska – Kubisz, Iwona
Wiśniewska, Katarzyna Wiśniewska,
Maria Gołuchowska, Dorota Potoczna,
- Szkoła Podstawowa im. Adama

Mickiewicza w Tychowie: Maria
Galińska – opiekun: Lucyna Gołdyn,
grupa baletowa Śnieżynki – opiekun:
Dorota Galińska, klasa III „b” –
opiekun: Urszula Bagińska,
uczniowie klas VI – opiekun:
Agnieszka Młynarczyk, Anna Janicka
– Głusek,
- Szkoła Podstawowa w Dobrowie:
klasy I–III opiekun: Karolina Wardak,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Radomskiego w Tychowie: Alicja
Łukjaniec, Szymon Gołdyn,
- Stowarzyszenie ECCE Homo
w Kowalkach: Dorota Szyszko
- Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie: zespoły tańca hip – hop:
Hałas i Mirage - opiekun: Kacper

Wojcieszek oraz Klaudia Barska.
Trudno opisać emocje jakie rodzice
przeżywają w momencie, gdy dziecko
staje na scenie, zaczyna śpiewać lub
tańczyć starając się najmocniej jak
potraﬁ uczynić prezent swojej Mamie.
Duma, radość, podziw i mnóstwo łez
szczęścia, to tylko kilka z tych uczuć,
które wtedy nam - rodzicom
towarzyszą.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za
trud i serce włożone w przepiękne
występy oraz opiekunom za wspaniałe
przygotowanie naszych pociech do
Koncertu.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

Wycieczka do Wilna
Klub Podróżnika działający przy GOK, Majówkę
spędził aktywnie. 28 kwietnia odwiedziliśmy
Mikołajki i Augustów.
29 kwietnia zwiedziliśmy Zamek w Trokach na
Litwie.
Następnego dnia zauroczyła nas wileńska starówka.
Odwiedziliśmy też cmentarz na Rossie, który jest
niezwykle ważnym dla Polaków miejscem, silnie
związanym z historią Rzeczypospolitej.
Zatrzymaliśmy się przy miejscach spoczynku wielu
Polaków, szczególnie cenne było dla nas
odwiedzenie Mauzoleum: Matka i Serce Syna
(1936 r.), gdzie pochowana jest Maria z Bilewiczów
Piłsudska oraz serce jej syna – Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Litwa nas zauroczyła.
Dziękuję koledze z Klubu – Zygmuntowi
Wziątkowi za ﬁlm – fotorelację z podróży.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że
do naszego Klubu można się zapisywać.
Miesięczna składka członkowska wynosi 20 zł,

UWAGA !
Przypominamy, że
w Gminie Tychowo istnieje możliwość korzystania przez
mieszkańców ze świetlic wiejskich,
na zasadzie użyczenia.
Decyzją Burmistrza Tychowa nie ma stawek opłat
z tytułu wynajmu.
Użyczający ponosi tylko koszty zużytej energii elektrycznej
oraz wody. Konieczna jest wpłata kaucji – 500 zł, która ulega
zwrotowi, jeśli nie ma zniszczeń.
Mieszkańcy/ Rady Sołeckie mogą organizować
w świetlicach: uroczystości rodzinne
oraz wiejskie typu: andrzejki, zabawy sylwestrowe,
zabawy koszyczkowe czy spotkania.
Szczegółowy regulamin użyczenia dostępny
w świetlicy oraz
w sekretariacie GOK i na stronie internetowej
GOK/ BIP/ REGULAMIN

a każda wycieczka jest ﬁnansowana w całości z wpłat wszystkich jej
uczestników. Zapraszamy.
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie.
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

Dzień talentu w przedszkolu

Bajkowy pokaz mody
8 maja grupa „Motylki” wzięła udział
w BAJKOWYM POKAZIE MODY,
zorganizowanym przez Gminną
Bibliotekę. Dzieci bardzo chętnie
przygotowywały się do tego wydarzenia
– uczyły się prezentować siebie na
„czerwonym dywanie”, wybierały stroje
a także przygotowywały je z rodzicami.
Tego dnia od rana czekały, kiedy się
przebiorą i wyruszą do Biblioteki.
Już po drodze wzbudzały
zainteresowanie przechodniów
i kierowców. Niektóre pewne siebie,
inne trochę nieśmiałe, ale wszystkie
dzielnie prezentowały się krocząc po
„czerwonym dywanie” rozłożonym
w bibliotece.
Pokazom przyglądało się Jury
w składzie: Pan Jerzy Boczkowski Przewodniczący Rady Kultury, pani
Ewa Bloch, pani Halina Rożek,
prowadząca pokaz pani Agnieszka
Tomczyk oraz widownia – najmłodsze
przedszkolaki „Krasnoludki” z panią K.
Korolak. Maluszki z uwagą oglądały
pokazy i biły gromkie brawa.

„M
T

Wszystkie dzieci za swój udział
otrzymały nagrody, dziewczynki –
korony a chłopcy – spinery. Ponadto
zarówno „Motylki” jak i „Krasnoludki”
dostały gry planszowe dla grupy.
Na zakończenie był też słodki
poczęstunek, zabawa w zagadki oraz jak
na pobyt w bibliotece przystało bajka,
którą czytała pani Agnieszka a dzieci

”

z uwagą wysłuchały.
Bardzo dziękujemy Paniom z Biblioteki
za zaproszenie na pokaz oraz za miłe
przyjęcie i wszystkie niespodzianki.
Radość dzieci była ogromna, zarówno
z prezentów, jak i z samych siebie.
Dziękujemy też rodzicom za
przygotowane stroje.
K. Wiśniewska, I. Wiśniewska

Dzień 26 kwietnia, w naszym
przedszkolu był bardzo emocjonujący.
Dużo wcześniej zapowiedziany Dzień
Talentów budził wśród dzieci duży
entuzjazm. W tym dniu dzieci miały
okazję zaprezentować swoje
umiejętności oraz zdolności.
Przedszkolaki indywidualnie mogły
pokazać, w czym przejawia się ich
talent, np.taneczny, wokalny, muzyczny,
a także recytatorski. Dzieci budowały
z klocków lego, lepiły z plasteliny
zwierzątka itp., układały puzzle. Duża
część przedszkolaków rysowała

kredkami, farbami oraz mazakami.
Duże zainteresowanie wzbudziła Anetka
z grupy Motylków która kręciła hula
hop. Każdy kto zechciał mógł tego dnia
zaprezentować swoje uzdolnienia, bo
w naszym przedszkolu nie brakuje
dzieci, które mają ukryte talenty. To był
bardzo miło spędzony czas.
Każdy z uczestników został nagrodzony
małym prezentem.
Dziękujemy ﬁrmie Pommernﬁsch
z Tychowa za wsparcie ﬁnansowe oraz
Nadleśnictwu Tychowo za upominki.
K. Korolak, I. Wiśniewska

BIEDRONKI I MUCHOMORKI

sadziły las i uczestniczyły w warsztatach „Dobry opiekun zwierząt”

19 kwietnia „Motylki” odwiedziły
zakład produkcyjny „Trend” Meble
w Tychowie.
Dzieci poznały cały cykl produkcyjny
i obserwowały osoby pracujące przy
poszczególnych stanowiskach. Widziały
maszyny, urządzenia i materiały
potrzebne do tego, aby powstały piękne
meble. Przyglądały się wszystkiemu
z wielkim zainteresowaniem.

Do przedszkola dzieci wróciły pełne
przeżyć i wrażeń, które na długo
zapamiętają. Po powrocie od razu
przystąpiły do zabaw otrzymanymi
gąbeczkami.
Bardzo dziękujemy Kierownictwu
i wszystkim pracownikom za
umożliwienie nam zwiedzenia zakładu
i miłe przyjęcie.
K. Wiśniewska, I. Wiśniewska

Z życia Biblioteki Publicznej w Tychowie

Święto Bibliotek
Za nami tegoroczny Tydzień Bibliotek.
To akcja promująca czytelnictwo oraz
zawód bibliotekarza przypadająca
w dniach 7-15 maja.
W tym roku obchody tego święta
odbywały się pod hasłem
,,(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA''
nawiązując do 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Nasza biblioteka po raz kolejny
włączyła się w tę akcję, przygotowując
szereg imprez dla dzieci i młodzieży.
7 maja w ramach akcji ,,Cała Polska
Czyta Dzieciom'' przygotowano lekcję
biblioteczną ,,W świecie legend
polskich'', w której uczestniczyli
uczniowie II kl. Szkoły Podstawowej.
Dzieci zapoznano z treścią legendy
,,Kwiat paproci''. Każdy mógł
wyobrazić sobie tytułowy kwiat, a swoje
wyobrażenia przelać na papier.
8 maja przenieśliśmy się do
zaczarowanej krainy bajek i baśni, gdzie
na przygotowanym wybiegu mogliśmy
zobaczyć m.in.: Czarownicę, Elsę

z Krainy Lodu, Królewnę, Spidermana,
Zorro i wiele innych bajkowych postaci.
Zorganizowaliśmy bowiem ,,Bajkowy
Pokaz Mody''. Na czerwonym dywanie
zaprezentowała się grupa ,,Motylki''
z Przedszkola „Dębowa Chatka''.
Przebrania dzieci przeszły najśmielsze
oczekiwania. Uczestnicy wykazali się
dużą pomysłowością, kreatywnością,
a przede wszystkim doskonałym
humorem. Jury nie było w stanie
wskazać, który strój jest najpiękniejszy,
dlatego jednogłośnie uznano, że
wszystkie dzieci zasługują na wygraną.
Uczestnicy pokazu w podziękowaniu
otrzymali małe upominki.
W tym roku Gminna Biblioteka
P u b l i c z n a w Ty c h o w i e m i a ł a
przyjemność być gospodarzem
eliminacji powiatowych 50. Konkursu
Recytatorskiego ,,Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne''. Gościliśmy tego dnia Burmistrza
Tychowa P. Roberta Falanę, Dyrektora
Białogardzkiej Biblioteki im. K.
Estreichera Dariusza Florka, uczestników

24 kwietnia 6–latki wybrały się na
wycieczkę podsumowującą obchody
Dnia Ziemi.
W lesie przywitał nas leśniczy p. D.
Kosmalski oraz p. A. Tomecka.
Kolejnym punktem wyjazdu było
posadzenie swojego drzewka na
uprawie leśnej prowadzonej przez
p. P. Kuczmerę.
Następnie dzieci zapoznały się
z hodowlą sadzonek uczestnicząc
w pogadance przeprowadzonej przez
p. Olę na szkółce leśnej.
Najbardziej oczekiwanym przez dzieci
punktem wyjazdu było ognisko
i pieczone przez mamy kiełbaski - p. M
Krawczyk i M. Kaletę za co serdecznie
dziękujemy. Podziękowanie za
ciekawą i atrakcyjną lekcję z przyrody
składamy również pracownikom
Nadleśnictwa w Tychowie.
W czwartek (10 maja br.) 6-latki
wyruszyły w podróż do gospodarstwa
ekologicznego – Juchowo Farm.
Tam w ramach projektu edukacyjnego
,,W zgodzie z naturą” wzięły udział
w warsztacie ,,Od ziarna do bochenka”,

gdzie miały możliwość poznać różne
gatunki zbóż i produktów zbożowych.
Obserwowały sposób przygotowania
ciasta do wypieków, a następnie
samodzielnie wykonały swoją bułkę
w kształcie ślimaka.
Kolejnym punktem był udział
w warsztacie ,,Dobry opiekun zwierząt”,
gdzie dzieci wcielały się w rolę dobrego
gospodarz i pomagały karmić zwierzęta
oraz poznawały ich zwyczaje i potrzeby.
Dowiedziały się jak należy opiekować
się nimi by zapewnić im godne warunki

i opiekunów z Karlina, Stanomina,
Pomianowa, Białogardu, Dobrowa
i oczywiście z Tychowa.
Zaprezentowano m.in. wiersze
Brzechwy, Fredry, Waligórskiego,
Różewicza. Do etapu wojewódzkiego
zakwaliﬁkowano:
- Kategoria ,,Ptaszęta'': Franciszek
Zima, Aleksandra Rytlewska
- Kategoria ,,Ptaszki'': Wiktoria Materko,
Natalia Michułka
- Kategoria ,,Ptaki'': Julia Kalbarczyk,
Mateusz Sołtysiak
10 maja w Bibliotece Publicznej
gościliśmy P. Bronisława Gajewskiego,
mieszkańca naszej gminy, który
opowiedział młodzieży o historii
Tychowa. Podczas spotkania można było
dowiedzieć się wielu ciekawostek
o naszej gminie. Część wykładu
poświęcona była tutejszemu kościołowi.
W piątkowe popołudnie przed
budynkiem Biblioteki zorganizowano
,,Kiermasz Książki'', podczas którego
mieszańcy mogli zaopatrzyć się
w ciekawe książki.
Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

Czytanie tekstu Antologii Niepodległości
W 2018 roku przypada 100- lecie
Niepodległości Polski. W związku z tym
Para Prezydencka proponuje aby przez
cały rok czytać teksty Antologii
Niepodległości. Jednym z takich dzieł
jest ,,Stara baśń'' Józefa Ignacego
Kraszewskiego.
17 maja w Gminnej Bibliotece
Publicznej odbyło się czytanie tegoż
właśnie utworu.

życia i by były szczęśliwe.
Końcowym punktem był obiad–
ekologiczna pomidorowa zupa
z makaronem. Wycieczka ta była cenną
lekcją przyrody, gdzie dzieci poznały
zależności pomiędzy człowiekiem
a środowiskiem naturalnym. Miały
możliwość odkrywania miejsc, gdzie na
co dzień produkowana jest zdrowa
żywność
Dzieci choć zmęczone ale pełne wrażeń
i radości wróciły do przedszkola.
D. Potoczna M. Gołuchowska

,,Stara baśń'' zdobyła sławę i uznanie
stając się jednym z niewielu dzieł
literatury polskiej trwale wywierających
wpływ na świadomość narodową
i kulturową Polaków. Bardzo miło było
nam gościć zaprzyjaźnionych
mieszkańców Pobądzia - Etirę i Jaskona,
którzy przeczytali wybrane fragmenty
,,Starej baśni'' uczniom klasy VII.
H. Rożek
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Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Majowa rocznica…
27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w Ty c h o w i e o d b y ł s i ę a p e l
upamiętniający 227. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas VI,
pod kierunkiem p. Renaty Chwały i p.
Anny Janickiej-Głusek, przygotowali
krótką lekcję historii i patriotyzmu.
Uroczystość przybliżyła dzieciom
i młodzieży okoliczności powstania
Konstytucji oraz wydarzenia historyczne
z odległej przeszłości. Akademię
rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru
i odśpiewaniem hymnu państwowego.
Następnie uczniowie mieli okazję
posłuchać o burzliwych losach Polski.
Zgromadzona młodzież szkolna
z uwagą słuchała prezentowanych
wierszy, piosenki o oświeceniu czy pieśni
patriotycznych oraz oglądała prezentację
multimedialną zawierającą najważniejsze
faty związane z uchwaleniem
Konstytucji.
Zaprezentowany montaż słownomuzyczny miał na celu uświadomienie
dzieciom i młodzieży, że każdy Polak
powinien znać historię swojego kraju.

Zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości i postawa wszystkich
uczniów biorących udział w akademii
jest godna pochwały!
Serdeczne podziękowania kierujemy
do p. H. Białek (poczet sztandarowy),
p. J. Wesołowskiej-Religi i uczniów klas
czwartych (oprawa muzyczna), p. A.
Gołuchowskiej (oprawa fotograﬁczna)
oraz chłopców z VIIa - M. Dygasa i P.
Kiżewskiego (obsługa sprzętu
nagłaśniającego).

DZIEŃ PATRONA
17 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy
Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie.
W tym szczególnym dniu spotkaliśmy się
na uroczystej akademii poświęconej
wieszczowi narodowemu – Adamowi
Mickiewiczowi. W uroczystości, oprócz
nauczycieli i uczniów naszej szkoły, brali
udział także zaproszeni goście –
przyjaciele naszej szkoły: p. Robert
Falana – Burmistrz Tychowa, p. Lucyna
Michalak – dyrektor GOK, p. Genowefa
Kuczmera – dyrektor Przedszkola
„Dębowa Chatka”, p. Halina Rożek –
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
p. Marcin Wesołowski – przedstawiciel
P o l i c j i w Ty c h o w i e , p . P i o t r
Korzeniowski – komendant OSP
w Tychowie, p. Anna Młynarczyk –
dyrektor Banku Spółdzielczego
w Tychowie, p. Ewa Dobrzańska –
prezes Stowarzyszenia Rozwoju
„Razem”.
Akademia rozpoczęła się dźwiękami
pięknego poloneza skomponowanego
przez Wojciecha Kilara do ﬁlmu Andrzeja
Wajdy „Pan Tadeusz”. Uczniowie klas
drugich (gimnazjalnych) w ciekawy
sposób opowiedzieli o życiu wielkiego
polskiego poety – o jego dzieciństwie,
młodości, podróżach i inspiracjach.
Jednocześnie zachęcili zebranych do
spojrzenia na wielkiego mistrza mowy
polskiej z nieco innej strony – starali się
pokazać, że twórczość poety jest wciąż
aktualna, wciąż porusza i fascynuje.
Zobaczyliśmy w Mickiewiczu prekursora
hip-hopu, graﬁciarza, cenionego
songwritera... Wspólnie wysłuchaliśmy
fragmentów wielu wierszy w wykonaniu

współczesnych twórców, którzy sięgają do
Mickiewicza uwspółcześniając
romantyczne wersy. Wielu z nas znane
były utwory w wykonaniu Grechuty
(„Niepewność”), Niemena („Dobranoc”),
jednak dla większości zaskoczeniem była
rapowana Inwokacja („Pan Tadeusz”),
hiphopowo- folkowe „Stepy
Akermańskie”, mocno rockowa „Reduta
Ordona”, folkowe wykonanie „Burzy”,
a także niezwykle energetyczny hip-hop –
taniec przy utworze z tekstem ballady
„Alpuhara” (z poematu „Konrad
Wallenrod”).
Uczniowie klasy IVb i IVc przedstawili
inscenizację bajki „Przyjaciele”, która
szczególnie spodobała się najmłodszym
uczniom naszej szkoły.
Część artystyczną zakończyliśmy
piosenką (znów hip-hop!) zachęcającą do
sięgania do dzieł Adama Mickiewicza.
Po zakończeniu części artystycznej Pan
Dyrektor Andrzej Kozłowski i Pani
Dyrektor Beata Ostysz wręczyli
zaproszonym gościom pamiątkowe
dyplomy z podziękowaniami za
bezinteresowną pomoc, wsparcie
i współpracę z naszą szkołą. Następnie
głos zabrał Burmistrz Tychowa – pan
Robert Falana.
Uroczystą akademię z okazji Dnia
Patrona Szkoły przygotowali uczniowie
pod kierunkiem p. Elizy Antosz, p. Beaty
Bekisz i p. Renaty Chwały.
W przygotowaniach pomagały
p. Agnieszka Młynarczyk oraz
p. H. Białek (poczet sztandarowy), sprzęt
nagłaśniający obsługiwał H. Cygan.
Serdecznie dziękujemy!
Eliza Antosz

Konkurs Ekologiczny - ,,NIE dla smogu!”.
Po zakończeniu części artystycznej
głos zabrał Pan Dyrektor Andrzej
Kozłowski, który podkreślił wagę tego, iż
żyjemy w wolnych, bezpiecznych
czasach.
W danym dniu wręczono również
nagrody, dyplomy, puchary oraz inne
upominki, które uczniowie naszej szkoły
wywalczyli w odbywających się
w ostatnim czasie konkursach.
R. Chwała, A. Janicka-Głusek

Problem smogu wraca każdego roku
z większą siłą. Pośród wielu działań
prewencyjnych jednym z koniecznych
wydaje się praca u podstaw i uświadamianie
od najmłodszych lat, że każdy z nas ma
realny wpływ na ochronę jakości powietrza.
W związku z tym dnia 23 kwietnia br.
w naszej szkole odbył się Szkolny
Konkurs Ekologiczny, pt. ,,NIE dla
smogu!”, adresowany dla uczniów klas
IV. Każda z tych klas wytypowała swoich

trzech reprezentantów, którzy zmierzyli
się ze sobą w 5 kategoriach: krzyżówka,
rebus, wykreślana, deﬁnicja smogu oraz
spostrzegawczość.
Celem konkursu była promocja idei
ochrony naszego powietrza oraz zachęcenie
uczniów do zdobywania wiedzy
ekologicznej i rozwijania zainteresowań
przyrodniczych.
Wyniki konkursu:
· I miejsce – klasa IVc
(reprezentanci: Galińska
Maria, Kukuła Maja,
Tobiasz Amelia);
· II miejsce – klasa IVa
(Jankowska Amelia,
Malinowski Szymon,
Repke Julia);
· III miejsce – klasa IVb
(Żerdziński Jakub, Filasek
Emila, Andrzejewska
Martyna).
Gratuluję i życzę dalszych
sukcesów!
Organizator:
Kinga Kowalska

DZIEŃ ZIEMI W SP TYCHOWO
Od 1970 roku cały świat obchodzi Dzień
Ziemi, by złożyć podziękowanie naturzei
wskazać niebezpieczeństwa, które
zagrażają naszej planecie i środowisku
naturalnemu.
24 kwietnia 2018 roku uczniowie SP
Tychowo również świętowali ten ważny
dzień, by dołożyć małą cegiełkę do
ochrony przyrody i środowiska
naturalnego.
W szkole odbył się I Międzyklasowy
Turniej Wiedzy Ekologicznej w formie
eventu ekologicznego dla uczniów V-VII
SP oraz uczniów II-III Gimnazjum.
Reprezentanci klas odpowiadali na
pytania wiedzowe z zakresu ekologii,
przyrody, recyklingu i ochrony przyrody.
Walczyli także o punkty dla swoich klas
w konkurencjach sportowych, w których
musieli posegregować, jak najszybciej
wielką torbę śmieci do pojemników
o odpowiednim kolorze lub drużynowo
jak najszybciej wyzbierać wszystkie
śmieci do kosza. Walka była zacięta, bo
przecież każdy chciał zdobyć tytuł
najlepszego ekologa.
Punktem kulminacyjnym naszej zabawy
była prezentacja transparentów z hasłami
proekologicznymi: jak oszczędzać
energię, surowce naturalne, czy jak
prawidłowo segregować śmieci.
Pomiędzy kolejnymi konkursami
uczniowie oglądali ﬁlmiki i prezentacje
edukacyjne - jak oszczędzać wodę
i energię elektryczną w naszych domach,
jak oszczędnie gospodarować surowcami
mineralnymi, by być godnymi
mieszkańcami naszej planety.

Jak każdy konkurs również tutaj byli
zwycięzcy – najlepsza okazała się klasa
IIb, miejsce II zdobyła klasa IIa, miejsce
III to klasa IIIa.
Zwieńczeniem naszej ekologicznej
zabawy był kolorowy happening ulicami
miasta. Spacerowaliśmy z kolorowymi
transparentami, by promować postawy
i zachowania ekologiczne i zachęcać do
życia po stronie natury.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
uczniom, członkom LOP oraz
nauczycielom, którzy pomogli przy
organizacji tego wydarzenia.
Z ekologicznym pozdrowieniem do
zobaczenia za rok!!!
Karolina Szyderska i Wojciech
Szatkowski

Na zdjęciu: przedstawienie z okazji
„Dnia Ziemi” z dn. 26.04.2018 r.

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po
to, by miliardy ludzi pochyliły się nad
losem planety, na której żyją. Moment
ekologicznej reﬂeksji ma nas uchronić
przed popełnianiem kolejnych błędów.
26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole
odbył się uroczysty apel z okazji Dnia
Ziemi. Apel dla klas I-IV przygotowali
i przedstawili uczniowie z klasy IVa i IVb
wraz z wychowawczyniami panią
Katarzyną Wroną oraz panią Donatą
Frańczak we współpracy z Kołem
Ekologicznym, którego opiekunką jest
pani Kinga Kowalska. Zaśpiewane
piosenki oraz scenka ekologiczna pt.
„Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”
miały za zadanie przekazać uczniom
wiedzę na temat zagrożeń, jakie dla
zdrowia człowieka oraz środowiska mogą
stanowić elektrośmieci porzucone w lesie
lub wyrzucone do śmietnika razem
z innymi odpadami. Uczniowie
dowiedzieli się także, dlaczego nie należy
chomikować starych sprzętów w domu
oraz jak trzeba prawidłowo z nimi
postępować, aby chronić środowisko.
W tym dniu wszystkie dzieci z klas I-III
ubrane były w odcieniach koloru
zielonego a także został rozstrzygnięty
konkurs ekologiczny: ,,NIE dla smogu!”
organizowany dla klas IV.
Tegoroczne obchody Dnia Ziemi
uwrażliwiły dzieci na problemy
środowiska przyrodniczego oraz wdrażały
do aktywnej postawy na rzecz ochrony
przyrody.
Opiekun Koła Ekologicznego
Kinga Kowalska

Targi szkolne
W czwartek, 26 kwietnia 2018 r., na
terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie
odbyły się targi szkolne, mające na celu
przybliżenie naszym uczniom ofert
pobliskich szkół ponadgimnazjalnych.
W targach wzięli udział trzecioklasiści
z tychowskiego gimnazjum oraz
gimnazjaliści z Dobrowa.
Z zaprezentowaniem swoich ofert
przybyło aż 14 szkół. Przedstawiciele
szkół zapoznali uczestników spotkania
z kierunkami kształcenia w danej szkole
oraz zasadami rekrutacji na rok szkolny
2018/2019. Ponadto opowiedzieli
o swoich szkołach, zajęciach
pozalekcyjnych, konkursach oraz
o możliwościach praktyk zagranicznych,

a także wielu projektach unijnych
i dodatkowych kursach, dzięki którym
ich podopieczni w przyszłości mogą
zdobywać nowe umiejętności. Każda ze
szkół miała do zaproponowania zupełnie
coś innego. Pomimo krótkiego czasu
prezentacji (10 minut) uzyskano wiele
cennych porad, które z pewnością
zostaną uwzględnione przez uczniów
podczas wyboru szkoły.
Trzecioklasiści, poważnie myślący już
o sprawie wyboru swojej przyszłej szkoły,
chętnie podchodzili do stanowisk szkół
i rozmawiali z nauczycielami oraz
starszymi uczniami.
Nie zabrakło wśród nich absolwentów
naszego wygaszanego Gimnazjum im.

Jana Pawła w Tychowie. Rozmawiając
z nimi, mogliśmy być pewni szczerej oraz
rzetelnej opinii na temat danej szkoły.
Całe wydarzenie zakończyło się o godz.
13.00, po czym z materiałami w postaci
ulotek promujących szkoły uczniowie
powrócili na lekcje. Do końca dnia
przewodnim tematem rozmów była
zmiana placówki, z którą muszą się już
niedługo zmierzyć.
Serdeczne podziękowania za pomoc
w organizacji kieruję w stronę:
pani Donaty Frańczak, pana Wojciecha
Galińskiego, uczniów klas II i III
Gimnazjum w Tychowie.
Organizator targów:
Anna Gołuchowska
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Kącik literacki

Zachęcamy do publikowania
swojej twórczości
na łamach „Tychowskich Wieści”

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

Z życia Sołectw

Mamo
Szukam Ciebie po całej dolinie
Szukam w lesie i w starym młynie
Może czekasz na leśnej ambonie
Odnajdę, przytulę, ucałuję Twoje dłonie
One mnie kołysały w kołysce drewnianej
Do Ciebie się tuliłam, do Twej sukni lnianej
Podawałaś mi mleko cieplutkie od krowy
Nosząc na plecach uczyłaś polskiej mowy
Piekłaś chleb w chlebowym piecu
Zielone gałązki wtykałaś za ikony
A gdy w niedzielę zabiły dzwony
Boso szłyśmy po piaszczystym trakcie
Daleko, kilometrów -naście
Wśród grzybowych lasów i cieni drzew
olbrzymich
Maleńka biegłam, aby dojść do miasta
W mieście wychowana, powróciłam na wieś
Tylko Ciebie Mamo odnaleźć nie mogę
Czuwaj nade mną, nad moją niedolą
Prowadź za rękę, by ukoić mój ból
Może Cię spotkam w Dolinie Parsęty
Przyniosę Ci zioła i garść świeżej mięty.

Władysława Ziętara

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
ZBIÓRKA
ODPADÓW WILELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 11, 12 i 13 czerwca 2018 r.
n a t e r e n i e g m i n y Ty c h o w o
przeprowadzona będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon (opony
o średnicy większej niż 100 cm należy
bezwarunkowo pociąć na mniejsze
kawałki. Opony niepocięte nie będą
odebrane).
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 czerwca 2018 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
11 czerwca:
B o r z y s ł a w, B u c z k i , B u k o w o ,
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.

12 czerwca: Tychowo
13 czerwca:
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, 15 czerwca 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 !!!
W związku z nieprawidłowym
wystawianiem odpadów wielkogabarytowych
przez mieszkańców gminy Tychowo informujemy,
że podczas zbiórki odbierane będą tylko meble,
zużyty sprzęt RTV i AGD, dywany, materace.
Prosimy o nie wystawianie odpadów remontowo – budowlanych.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w godzinach popołudniowych dnia
poprzedzającego ich odbiór przed posesją.
Przedmioty wystawione w innym miejscu nie zostaną odebrane.

S

W

Dnia 22.04.2018 w naszym sołectwie
odbył się Światowy Dzień Ziemi oraz
Dzień Rodziny. Dzieci z sołectwa
posprzątały nasze wsie oraz posadziły
kwiaty.
Spotkanie odbyło się przy wiacie
sołeckiej w Wicewie. Przybyli do nas
mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni
goście: Burmistrz R. Falana, zastępca
Burmistrza J. Rudziński, a także Dyrektor
GOK L. Michalak wraz z mężem.
Największą atrakcja dla dzieci były zamki
dmuchane z Firmy Blinex. Dzieci mogły
skosztować pysznych gofrów oraz
zakręconego ziemniaka, a także piekły
kiełbaski przy ognisku. Dla wszystkich
dzieci były przygotowane konkursy, gry
i zabawy. Przy pięknej pogodzie,
wspólnych grach i zabawach mieszkańcy
miło spędzili czas.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
rodzicom za pomoc w przygotowaniu
oraz sprzątaniu po zakończonym

spotkaniu. Za pomoc i okazane wsparcie
dziękuję także:
§ paniom: J. Jasianowskiej
i J. Wrońskiej – Jakubiec
§ OSP Rogowo za udział w spotkaniu
§ panom A. Ruszczakowi
§ i A. Grzegolcowi za wybetonowanie
paleniska przy wiacie sołeckiej
§ M. Stańczak i R. Blinkiewiczowi za
ufundowanie waty cukrowej dla dzieci

§ ﬁrmie Blinex za możliwość
korzystania z dmuchańców dla dzieci

§ panu T. Gasidło za drewno na ognisko
§ M. Sołtysowi za pomoc
w przygotowaniach do spotkania

§ p. Oczkowskiemu za agregat
prądotwórczy, który był nam
niezbędny podczas spotkania.
Sołtys Wicewa
Anna Sokołowska

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

B

Dnia 12.04.2018 r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Radomskiego w Tychowie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych
Biegach Przełajowych, w których wziął
udział zespół dziewcząt i chłopców ze
Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie.
Nasi biegacze pokonali dystans 800 m
(młodsza grupa) oraz 1000 m (starsza
grupa) bardzo ambitnie, co pozwoliło
zając pierwsze miejsce.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Szerzeń
Kamil – 2 miejsce, Gałan Marek – 3
miejsce, Jaworski Dawid – IV miejsce,
Sukiennik Adam – V miejsce. Pańpuch
Dominik – 6 miejsce, Piecuch Adam – 7
miejsce.
Dzięki zdobyciu Mistrzostwa Powiatu
chłopcy mięli możliwość
zaprezentować się w Finałach
Wojewódzkich Drużynowych Biegów
Przełajowych, które odbyły się
17.04.2018 r. w Gryﬁnie. W zawodach
tych nasz zespół zajął wysokie VIII
miejsce pokonując wiele szkół z całego

Województwa Zachodniopomorskiego.
Skład zespołu chłopców: Pańpuch
Dominik, Roszczyk Przemysław,
Wieczorek Igor, Szulc Oliwier, Piecuch
Adam, Farmas Bartosz, Szerzeń Kamil,
Czeszun Kacper, Jaworski Dawid,
Wojtyłko Radosław, Sukiennik Adam,
Gałan Marek.
Dziewczęta drużynowo zajęły II miejsce
w Powiecie. Naszą szkołę reprezentowały

SPORT

SREBRO
W GOLENIOWIE
21 kwietnia br. w Goleniowie odbyły się XVI Igrzyska
Sportowo – Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych
woj. zachodniopomorskiego.
Zawodnik LZS Gryf Dobrowo Zbigniew Cabaj
w konkurencji przeciągania liny z młodszymi kolegami
zdobył srebrny medal. Drużyna wystąpiła w bardzo
młodym składzie. Zbyt mała waga ciała zadecydowała o
przegranej w ﬁnale o złoty medal.
Trener

Turniej o Puchar
Burmistrza Tychowa
w Tenisa Ziemnego
Na obiekcie ,, Orlik 2012” w Tychowie w dniach 1-3 maja
odbył się otwarty Turniej w Tenisa Ziemnego o Puchar
Burmistrza Tychowa.
Wyniki końcowe turnieju
1. Miejsce Czupa Konrad
2. Miejsce Giedrojć Grzegorz
3. Miejsce Chrzanowski Tomasz
R.Radziuk

Podziękowania
Jest pod niebem jedna rzecz, przed którą musimy się pochylić: geniusz. Jest jedna rzecz,
przed którą musimy uklęknąć: dobroć.
(E. De Amicis)

Składamy ogromne podziękowania
za wsparcie nansowe zakupu luster na kółkach dla sekcji
tanecznych naszego Ośrodka Kultury:
Panu Axelowi Wechsler- Pommernsch Tychowo,
Kołu Łowieckiemu Czajka
oraz Olafowi Korner- Friedrichs Doble.
L. Michalak - Dyrektor GOK,
K. Wojcieszek – instruktor tańca,
członkowie grup tanecznych: Hałas, Mirage, Mama – Dziecko.

następujące uczennice: Grupa starsza:
Tatiana Jabłońska, Soból Marta,
Biegańska Alicja, Dobrosława Sieczka,
Wiktoria Witkowska, Hubert Oliwia.
Grupa młodsza: Oliwia Dębna, Wiktoria
Zakrzewska, Zuzia Radziuk, Oliwia
Mazurkiewicz, Dominika Wrzesińska,
Ewelina Gasidło, Joanna Kubacka.
Barbara Grabarczyk
i Paweł Drozdowski
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