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a  s t a d i o n i e  m i e j s k i m Nw Tychowie 22 września 2018 r. 
odbyły się gminne dożynki. 

Na uroczystość przybyli rolnicy oraz 
przedstawiciele rządu i samorządu.
Obecnością swą zaszczycili: Poseł na 
Sejm RP Stefan Romecki, Radny 
Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego Jerzy Kotlęga,
Starosta Białogardzki Tomasz Hynda, 
Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego Henryk Budzyła wraz 
z Radnymi Powiatu Białogardzkiego 
Jerzym  Żukiem  i  Zbigniewem 
Brzozowskim, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski 
wraz z Radnymi Miejskimi, Zastępca 
Burmistrza Tychowa Jacek Rudziński, 
Sekretarz Gminy Tychowo Krystyna 
Dobrzańska,  Kierownik  ARiMR 
w Białogardzie Monika Puchta – Krokos, 
Z-ca Dyrektora Agencja Nieruchomości 
Rolnych Filia w Koszalinie Krzysztof 
Nieckarz,  Zastępca  Komendanta 
Powiatowego Policji w Białogardzie 
Damian  Kulczycki,  Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Białogardzie Jacek Szpuntowicz oraz 
Lech  Balewski  po  Kierownika 
Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Białogardzie, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Tychowo Jerzy Wicik, 
sołtysi, dyrektorzy szkół i kierownicy 
jednostek gminnych oraz licznie 
mieszkańcy gminy Tychowo.

ożynki rozpoczęły się Mszą DŚwiętą celebrowaną przez 
proboszcza parafii Mieszałki ks. 

Krzysztofa Stefana. Podczas mszy wierni 
podziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. 
Ks. Proboszcz poświęcił wieńce i chleby 
dożynkowe. Uroczystość poprowadziła 
Lucyna Michalak Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie, która na 
w s t ę p i e  p o p r o s i ł a  s t a r o s t ó w 
dożynkowych Państwa Ewę i Grzegorza 
Kaźmierczaków o przekazanie chleba 
dożynkowego na ręce gospodarza 
Burmistrza Tychowa Roberta Falany. 

o ośpiewaniu wieńców przez Pzespół ludowy Radość oraz 
Dobrowianki Burmistrz Tychowa 

wraz z  Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Tychowie, Zastępcą Burmistrza, 
Sołtysami i Starostami Dożynkowymi 
udali się do zgromadzonych na stadionie 
mieszkańców i podzielili się chlebem 
upieczonym z tegorocznych zbóż. 
Następnie Burmistrz wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
uhonorowali statuetkami „Rolnika Roku 
2018” rolników i osoby wspierające 
rolnictwo. Statuetkę za działalność na 
rzecz rozwoju rolnictwa na terenie 
Gminy Tychowo otrzymali:
1. Jan Mazurkiewicz  Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Białogardzie
2. Lech Balewski po Kierownika 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Białogardzie

3. Monika Puchta – Krokos Kierownik 
ARiMR Białogard

4. Wojciech Pacuła „KARPOL” 
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

DOŻYNKI GMINNE  W TYCHOWIE
W kategorii: MŁODY ROLNIK 2018
5. Mateusz Rydzkowski
6. Maciej Zacholski
7. Bartłomiej Zajączkowski
W kategorii ROLNIK ROKU 2018
8. Ewa i Grzegorz Kaźmierczakowie
9. Katarzyna i Daniel Jączkowscy
10. Anna i Wiesław Nowakowie
11. Danuta i Janusz Woźnicowie 

PAKK 1994
12. Jan Fijoł
13. Katarzyna i Arkadiusz Korolakowie
14. Maria i Roman Boroniowie
15. Ewa i Radomił Dadoniowie
16. Danuta i Stanisław Solińscy
17. Magdalena i Mariusz Brodowie
18. Henryk Piuto
19. Waldemar Wilkosz
20. Jolanta i Janusz Brodowie
21. Genowefa i Piotr Kuczmerowie
W kategorii: 
GOSPODARSTWO RODZINNE 
2018
22. Janina, Beata i Bernard, Daniel 

Kłosowscy
23. Anna i Witold, Karolina i Mariusz 

Rydzkowscy
24. Jan i Stanisława Borowczakowie, 

Łukasz i Joanna Borowczakowie, 
Rafał Borowczak

25. Tadeusz, Marian i Stanisław 
Mochoccy

Po części oficjalnej na scenie 
zaprezentowały się zespoły i wokaliści 
działający przy GOK w Tychowie tj.: 
Zespół Gama, Hałas, Mirage, Daria 
Szymanowska - tancerze GOK Tychowo, 
solistka Klaudia Barska. 
W trakcie części obrzędowej Dożynek 
wiersze recytowały: Zuzanna Kaszkur 
oraz Malwina Wrona.  
Pieśni obrzędowe wykonały zespoły: 
Dobrowianki i Radość. 
W części  artystycznej  na scenie 
zaprezentowali się: Zespół Iskierki ze 
Szkoły Podstawowej w Tychowie, Maria 
Galińska i Zofia Szyderska wykonały na 
akordeonach popularne przyśpiewki 
ludowe i Alicja Łukjaniec

omisja konkursowa dokonała Koceny wieńców dożynkowych 
oraz stoisk sołeckich. 

P ie rwsze  mie j sce  w  ka tegor i i 
„ ” Najładniejszy Wieniec Dożynkowy
otrzymał wieniec wykonany przez 
sołectwo Warnino. 
Drugie miejsce przyznano wieńcowi 
z  a trzecie sołectwa Czarnkowo
z , kolejne miejsca sołectwa Sadkowo
zajęły wieńce sołectw: Kowalki, 
Wicewo, Bukówko, Kikowo, Motarzyn.
Czeki wręczyła Dyrektor Banku 
Spółdzielczego Odział w Tychowie Pani 
Anna Młynarczyk. Bank ufundował 
nagrody finansowe dla sołectw za zajęcie 
I m-ca 1.000 zł, II m-ca 700 zł, III m-ca 
500 zł. Za IV miejsce statuetkę oraz 
słodkie upominki wręczyła V-ce Prezes 
Stowarzyszenia Środkowopomorska 
Grupa Działania Aleksandra Kowalczyk.
Pozostałym sołectwom nagrody za udział 
w konkursie wręczył Burmistrz Tychowa  
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej  
i Zastępcą Burmistrza. 

 k o n k u r s i e  n a W„Najładniejsze stoisko 
d o ż y n k o w e  g m i n y 

Tychowo sołectwa ” zwyciężyło stoisko 
Sadkowo sołectwem Kowalki  tuż przed 
i sołectwem Dobrowo. Pozostałe miejsca 
zajęły sołectwa Kikowo, Motarzyn, 
Zaspy Wielkie, Tyczewo, Warnino, 
Wicewo, Liśnica, Bukówko, Czarnkowo.
Nagrody i czeki wręczył Burmistrz 
Tychowa  Robe r t  Fa l ana  wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Pawłem Kowalskim i  Zastępcą 
Burmistrza Jackiem Rudzińskim.
Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe 
w wysokości: I m-ce 800 zł, II m-ce 600 
zł, III m - ce 400 zł.  Za udział 200 zł.
Ponadto na stadionie gościliśmy licznie 
stoiska z regionalnymi produktami, 
wyrobami  twórców  ludowych 
i rękodzielników, prezentowały się 
lokalne firmy oraz mnóstwo stoisk 
z atrakcjami dla dzieci. Stoiska wystawili 
m.in. :  Nadleśnictwo  Tychowo, 
Stowarzyszenie Środkowopomorska 
Grupa Działania, BS Białogard, KRUS 
Koszalin.

 W „XVI Turnieju Sołectw 
Gminy Tychowo” 
wystartowało 14 drużyn 

z terenu gminy. Było ubijanie piany na 
czas, tor przeszkód, wspólne drużynowe 
chodzenie na drewnianych nartach. 
Ostatecznie XVI Turniej Sołecki 
wygrało sołectwo Borzysław. Miejsce II  
przypadło sołectwu Kowalki. Trzecie 
miejsce wywalczyło Sadkowo.
Kolejne miejsca zajęły  sołectwa 
Bukówko, Czarnkowo, Dobrowo, 
Kikowo,  Motarzyn,  Trzebiszyn, 
Modrolas, Wicewo, Warnino, Zaspy Wlk., 
Liśnica. Nagrody za II i III m-ce 
ufundowała Zachodniopomorska Izba 
Rolnicza, w której imieniu wręczyła czeki 
Przewodnicząca Anna Rydzkowska.
Pozostałym nagrody wręczył Burmistrz 
Tychowa wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej i Zastępcą Burmistrza.
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Z����� AFTER PARTY

o południu odbył się występ Pgwiazdy wieczoru zespołu 
„AFTER PARTY”, przy którym 

licznie bawili się mieszkańcy. 
Zwieńczeniem sobotniej imprezy była 
zabawa pod gwiazdami przy zespole 
WENA. Mimo deszczowego wieczoru 
mieszkańcy bawili się do późnych godzin 
nocnych. 
Serdeczne podziękowania za wsparcie 
oprawy dożynek kierujemy do:
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
z Sarbinowa, Banku Spółdzielczego 
w Białogardzie, Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej, Firmy Friedrichs Polska 
Sp. z o.o., Kwiaciarni Barbary Łowkis, 
Arla Foods SA, Pommernfisch Sp. z o.o. 
Dziękujemy pracownikom:
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie,
Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie, 
Urzędu Miejskiego w Tychowie, 
Szkoły Podstawowej w Tychowie, 
Strażakom OSP Sadkowo i Osówko, 
ks. Proboszczowi Parafii Mieszałki za 
nieocenioną pomoc przy organizacji 
dożynek.

M. B. 
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Robert Falana
Burmistrz Tychowa

 

            

   27 sierpnia br., uroczyście otwarto 
ścieżkę pieszo rowerową w Tychowie.
Gmina otrzymała dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego.
Celem projektu pt.: „Budowa drogi 
pieszo-rowerowej z centrum 
miejscowości Tychowo od skrzyżowania 
z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej 
do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca 
kolejowego” jest poprawa komfortu 
i bezpieczeństwa ruchu pieszo-
rowerowego a także lepsza komunikacja 
z dworcem kolejowym w Tychowie.
Uruchomiliśmy również Tychowski 
Rower Miejski zlokalizowany na dwóch 

stacjach rowerowych waz z 20 sztukami 
rowerów. Całkowity koszt inwestycji 
1.014.00 zł. Gmina Tychowo pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 85% 
kosztów kwalifikowalnych.
   Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: Burmistrz Tychowa Robert 
Falana, Zastępca Burmistrza Jacek 
Rudziński, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Kowalski, Urszula 
Miller-Grzybowska - Dyrektor Wydziału 
Rozwoju 
i Współpracy Terytorialnej z Koszalina 
oraz przedstawiciel mieszkańców 
Tychowa. Na uroczystości obecny był 
również Zbigniew Brzozowski Radny 
Rady Powiatu Białogardzkiego, Natalia 
Kłus-Szczeblewska – Kierownik 
Referatu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, inspektor w biurze ZIT 
Aleksandra Kosowicz,  Radni Miejscy 

Gminy Tychowo, dyrektorzy szkół 
i jednostek gminnych.
Goście mieli okazję przetestować 
rowery miejskie. Odbyła się 
przejażdżka nowo wybudowaną ścieżką 
do stacji zlokalizowanej przy dworcu 
PKP.
   Po części oficjalnej goście udali się 
do UM Tychowo, gdzie w sali 
konferencyjnej Burmistrz Tychowa 
opowiedział o zakończonej inwestycji, 
jej etapach i realizacji. Zaprezentował 
także plany na budowę ścieżki 
w kierunku miejscowości Borzysław.
Jest to kolejna inwestycja w ramach 
środków RPO WZ 204-2020 ZIT która 
będzie realizowana w naszej Gminie. 
Wartość projektu to ponad 2 miliony 
złotych! Dofinansowanie 85%.

M. Broda
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ţ Dofinansowanie na park 
w Dobrowie przyznane!

24 września br. otrzymaliśmy pismo 
z Urzędu Marszałkowskiego 
informujące nas, że projekt pn. 
„Zagospodarowanie terenu 
gminnego w miejscowości 
Dobrowo” został pozytywnie 
rozpatrzony. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie z PROW na lata 
2014–2020 w ramach działania 
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich". 
Dofinansowanie wynosi 500.000 zł. 
Realizacja projektu w 2019 r.

R Szanowni Państwo informujemy,
że Gmina Tychowo złożyła wniosek 
pn: „Przebudowa gminnych dróg 
ul. Targowej nr 345215Z i ul. 
Dolnej nr 345223Z w Tychowie” 
o przyznanie pomocy w konkursie na 
operacje typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 
Wniosek jest na etapie oceny. 
Wartość inwestycji: 2.137.847,00 zł. 
Poziom dofinansowania: 63,63 % 
kosztów inwestycji.

R  Informujemy, iż została
zatwierdzona aktualizacja Strategii 
ZIT KKBOF. 
W aktualizacji wpisaliśmy projekt 
inwestycyjny Gminy Tychowo 
zaplanowany do realizacji w ramach 
RPO WZ 2014-2020. 
Obecnie zaktualizowana Strategia ZIT 
KKBOF została przedłożona do 
ustawowego zaopiniowania przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
oraz Instytucję Zarządzającą RPO 
WZ 2014-2020. 
To bardzo dobra wiadomość, gdyż 
przeszliśmy kolejny etap i zbliżamy 
się do otrzymania dofinansowania dla 
nowej inwestycji polegającej na: 
Budowie drogi rowerowej 
z centrum miejscowości Tychowo 
do miejscowości Borzysław.
Projekt będzie kontynuacją 
wybudowanej z RPO WZ drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej 
w Tychowie. 
Ścieżką rowerową będziemy mogli 
podróżować z dworca PKP do 
miejscowości Borzysław. 
Szacowana wartość inwestycji 
2.409.063,78 zł. 
Dofinansowanie 85%, czyli:
 2.047.704,21 zł

W SKRÓCIE:

yzwań i pracy w tej kadencji Wbyło wiele.  Dziś  z  nie 
ukrywaną  sa tys fakc ją 

stwierdzam, że udało się zrealizować 
większość zaplanowanych inwestycji 
i działań. Kosztowało to wiele pracy 
i zaangażowania. Wymagało również 
pomocy wielu osób. Zaplanowane 
i przedyskutowane wspólnie z radnymi, 
sołtysami i radami sołeckimi oraz 
mieszkańcami Miasta i Gminy Tychowo 
zadania zostały zrealizowane. To, co 
cztery lata temu sobie założyliśmy 
w wieloletniej prognozie finansowej jest 
już wykonane bądź właśnie się realizuje. 
Oto kilka najważniejszych przykładów.
   Wybudowano i  uruchomiono 
n o w o c z e s n y  ż ł o b e k  g m i n n y 
sfinansowany z dotacji Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu Maluch. 

Tą odważną decyzją do dyspozycji 
rodziców utworzono 20 miejsc dla dzieci 
w wieku do lat 3. Gmina, corocznie na 
utrzymanie żłobka otrzymuje 
z ministerstwa dotację, w związku z tym 
opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz 
z wyżywieniem nie przekracza 500 
złotych. 
W gminnych szkołach dba się o wysoki 
poziom kształcenia i komfortowe 
warunki do nauki. 
W niedogrzanym przez lata budynku 
byłego  gimnazjum w Tychowie 
wymieniono nieefektywne ogrzewanie na 
najnowocześniejsze obecnie pompy 
ciepła z 85 % dotacją z POIiŚ. Zimne sale 
i korytarze to już przeszłość!  
W Tychowie działa gminne przedszkole, 
które od kilku lat przyjmuje każde 
zapisane podczas rekrutacji dziecko. 
Nie ma tu problemu z kolejkami do 
przedszkola, choć z roku na rok liczba 
chętnych wzrasta. 
W SP Dobrowo od trzech lat działa odział 
przedszkolny – utworzony na prośbę 
mieszkańców. W gminie poradzono sobie 
doskonale z reformą edukacji – żadna 
placówka nie została zlikwidowana, nie 
było także zwolnień wśród pracowników 
oświaty.  

mina Tychowo efektywnie 

Gkorzysta z funduszy unijnych na 
p o p r a w ę  i n f r a s t r u k t u r y 

d r o g o w e j .  W  n o w y m  o k r e s i e 
programowania już z pierwszego 
konkursu ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski w 2015 r. pozyskano 
środki na budowę dwóch dróg gminnych 
w Tychowie – łącznie blisko 3 mln. zł. 
Za  te  p ieniądze  przebudowano 
ul. Mroczkiewicza i ul. Kolejową 
w Tychowie. Powstały nowe, urokliwe 
a przede wszystkim bezpieczne drogi 
z chodnikami, miejscami parkingowymi 
i oświetleniem. Z dotacji z RPO WZ przy 
ul. Dworcowej powstała ścieżka pieszo 
rowerową. Teraz ścieżką rowerową 
można podróżować z Trzebiszyna poprzez 
miasto Tychowo do dworca kolejowego.
Wraz z budową  uruchomiliśmy dwie 
stacje bezobsługowej wypożyczalni 
rowerów tworząc w ten sposób pierwszy 
w  Gminie  Tychowo  i  Powiecie 
Białogardzkim „Tychowski Rower 
Miejski”.

olejna duża zmiana, która Kdokona się niebawem nieopodal 
centrum Tychowa to 

zagospodarowanie podmokłego terenu 
przy zabytkowym parku. Podpisaliśmy 
umowę na finansowanie tego zadania.
Trwają procedury przetargowe. W 2019 r. 
zrewitalizujemy nieużytek, który  połączy 
się z istniejącym parkiem. Powstaną tu 
oczka wodne, chodniki oraz strefy 
odpoczynku i relaksu. 

    Z końcem września zatwierdzono nasz 
kolejny projekt. Otrzymamy środki na 
zagospodarowanie terenu w Dobrowie. 
W centrum wsi powstanie strefa rekreacji 
z małym zbiornikiem wodnym i sceną do 
wykorzystania na lokalne imprezy czy też 
„Dobrowiecką Nutę”.  
   Z własnych środków budżetowych 
sukcesywnie remontowane są drogi.
Buduje się nowe chodniki i oświetla ulice. 
Wyremontowano drogi w Wicewie, 
Dobrowie (osiedla mieszkalne) i Tychowie. 
Obecnie trwa gruntowna przebudowa 
drogi w miejscowości Bukówko.
Powstan ie  tu  również  chodnik 
i oświetlenie prowadzące z centrum 
miejscowości do przystanku 
autobusowego zlokalizowanego przy 
drodze wojewódzkiej.
  W mieście prężnie działa Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Biblioteka 
Publiczna. GOK jest instytucją oferującą 
szeroki zakres wydarzeń artystycznych, 
okolicznościowych i rozrywkowych, 
a także rozległy wachlarz wydarzeń 
kulturalnych. 
    Dla najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy rozbudowujemy infrastrukturę 
sportowo – rekreacyjną. Powstają place 
zabaw, boiska oraz siłownie „pod 
chmurką”. Wybudowaliśmy plac zabaw 
przy SP w Tychowie, siłownię i plac 
zabaw przy ul. Kochanowskiego oraz 

zagospodarowaliśmy teren rekreacyjny 
przy ul. Akacjowej. Powstały tam boiska 
do piłki siatkowej i piłki nożnej.
Budujemy Otwartą Strefę Aktywności 
w Dobrowie.
     W ramach pożytku publicznego gmina 
wspiera działalność klubów sportowych. 
Współpracujemy ze stowarzyszeniami:
„Amicus”, „Ecce Homo” oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Razem, które 
realizują mnóstwo projektów na rzecz 
lokalnej społeczności i osób
niepełnosprawnych.
   Prowadzimy aktywną współpracę 
międzynarodową z gminami i szkołami 
z Niemiec i Ukrainy. W 2015 r. podpisano 
umowę partnerską z niemiecką Gminą 
Neverin. Od tej pory współpraca 
przebiega dynamicznie  na wielu 
płaszczyznach. Realizuje się wiele 
transgranicznych projektów z programu 
Interreg VA i Polsko Ukraińskiej Rady 
Wymiany Młodzieży.

a kolejne lata podpisane są już Numowy o dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych. 

Złożony został wniosek o dofinansowanie 
z PROW na przebudowę dróg przy ul. 
Targowej i Dolnej w Tychowie, ścieżkę 
rowerową do Borzysławia, budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz na rewitalizację 
terenu po byłym basenie w Tychowie. 

Robert Falana
Burmistrz Tychowa

O���� B���������

OTWARCIE   CENTRUM   REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO
 W TRZEBISZYNIE 

   1 września 2018 r. uroczyście otwarto 
„Centrum rekreacyjno – turystyczne 
w Trzebiszynie”. 
Gmina Tychowo otrzymała 
dofinansowanie w ramach poddziałania   
19.2 objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Środki otrzymaliśmy poprzez 
Środkowopomorską Grupę Działania 
w Koszalinie.
   Na uroczystość przybyła Aleksandra 
Kowalczyk Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia Środkowopomorska 
Grupa Działania z Koszalina, Henryk 
Budzyła Przewodniczący Rady Powiatu 

Białogardzkiego, Paweł Kowalski 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie, Radni Miejscy Gminy 
Tychowo, sołtysi, dyrektorzy szkół 
i jednostek gminnych oraz 
mieszkańcy.Burmistrz Tychowa Robert 
Falana powitał gości oraz poprosił 
dzieci o przecięcie wstęgi. 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Sołtys 
poświęcił nowy budynek. Przekazał też 
na ręce Sołtysa Trzebiszyna krzyż do 
świetlicy. Zespół Radość zaśpiewał 
specjalnie na tę okoliczność 
przygotowaną przyśpiewkę. 
Dzieci recytowały wiersze, w których 

dziękowały za nowy budynek 
i podkreślały wagę zajęć świetlicowych.
Mieszkańcy przygotowali poczęstunek 
dla gości. 
Po uroczystości otwarcia rozpoczęto 
w Sołectwie Trzebiszyn świętowanie 
zakończenia wakacji. Wspominano 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Pogadankę historyczną przygotował na 
tę okoliczność Paweł Urbaniak 
z Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy pomagali 
w przygotowaniu uroczystości.

Takie spotkania w naszej gminie 
odbywają się coraz częściej – 
powiedział burmistrz Falana. 
Co chwilę obserwuję jak społeczności 
lokalne z poszczególnych sołectw 
organizują się i działają we wspólnym 
dobrze pojętym interesie. Budują wiaty 
piknikowe i boiska. Dbają o place 
sołeckie i organizują pikniki. To jest 
właśnie kwintesencja samorządności! 
Gmina pomaga, ale inicjatywa i chęć 
do działania jest w samych 
mieszkańcach i za to im wszystkim 
dziękuję – dodał burmistrz.
Wartość projektu to  ok. 317.000,00 zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 63,63 % kosztów 
kwalifikowalnych.
Mamy nadzieję, że nowo powstały 
budynek znakomicie spełniać będzie 
funkcję rekreacyjno - turystyczną dla 
Sołectwa Trzebiszyn. 
Będzie on miejscem spotkań, integracji 
mieszkańców oraz wypoczynku dzieci  
młodzieży. Z pewnością będzie to 
miejsce przyjazne mieszkańcom, gdzie 
najmłodsi będą mieli szansę edukacji 
oraz integracji z innymi.

M. Broda
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    W dniach: 31 sierpnia – 2 września 2018 r. zespól wokalny 
Gama oraz solistka Klaudia Barska z naszego Ośrodka Kultury 
wraz z instruktorką, Katarzyną Kalbarczyk oraz Joanną Biskot 
w roli tłumacza, przebywały na Festiwalu w miejscowości 
Rűhlow.
Wyjazd był możliwy dzięki współpracy naszej Gminy 
z miastem Neverin w Niemczech. Dziewczęta miały okazję 
posłuchać wykonawców muzyki rockowej. Występ przed 
publicznością niemiecką był dla nich nowym doświadczeniem.

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

Wyjazd 
do Niemiec

   25 sierpnia br. na Placu Sołeckim 
w Dobrowie, odbył się Przegląd Zespołów 
Ludowych „Dobrowiecka Nuta” połączony 
z biesiadą. Uczestniczyły w nim zespoły: 
D o b r o w i a n k i ,  R a d o ś ć ,  J a g o d y 
z Niedalina, Jarzębiny ze Świeszyna, 
Popowianie z Popowa, Zalesie z Mścic. 
Występowała też solistka Klaudia Barska, 
mieszkanka Dobrowa. 
   W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz 
Tychowa Robert Falana, Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Miejskiej: 
Andrzej Możdżyński i Zdzisław Polek, 
Radni Rady Miejskiej w Tychowie: 
Marian Borowczak i Robert Radziuk, 
Sołtys Dobrowa Agnieszka Szablińska, 
członkowie Rady Sołeckiej Dobrowa, 
Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego 
w Koszalinie: kpt. Piotr Rynkiewicz, 
por. Grzegorz Rybiński oraz mieszkańcy 
Dobrowa i Gminy Tychowo.
Wszyscy chętnie wysłuchali prezentacji 
pieśni ludowych i piosenek biesiadnych, 
które  przygotowali  poszczególni 
wykonawcy. Burmistrz Robert Falana 
wręczył kierowniczkom zespołów 
podziękowania za udział oraz pamiątki 
wykonane przez Małgorzatę Ziesemer 
z zespołu Dobrowianki. 

Dobrowiecka Nuta
Cała uroczystość została przygotowana 
przez: Zespół Dobrowianki, Radę Sołecką 
Dobrowa, Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie. 
   Przyśpiewki zespołów przeplatane były 
konkurencjami dla dzieci oraz dorosłych 
mieszkańców.  Zbigniew  Cabaj , 
mieszkaniec Dobrowa, wielokrotny mistrz 
Europy i Świata w podnoszeniu ciężarów 
przygotował ciekawe konkurencje 
sprawnościowe.
   Animacje da dzieci przygotowały 
opiekunki  świetlic  z  Borzysławia 
i  Sadkowa: Marta Krawczyk oraz 
Agnieszka Skałecka. Można było malować 
na streczu, pobawić się piankoliną, malować 
twarze oraz wziąć udział w konkurencjach 
sportowych. 
Firma Blinex zapewniła dmuchane zamki, 
p o p c o r n , w a t ę  c u k r o w ą  o r a z 
przesympatycznych bohaterów bajek: 
Szreka i Fionę, którzy towarzyszyli 
dzieciom dzielnie w zabawach. Lodziarnia 
Petrykowski z Koszalina przywiozła pyszne 
lody o  wyszukanych smakach.
Dla wszystkich przygotowano darmową 
grochówkę, która w tym dniu okazała się 

   Pod koniec sierpnia i na początku 
września 2018 r. dzieci z Gminy Tychowo 
uroczyście pożegnały tegoroczne wakacje. 
Zostały zaplanowane przeróżne imprezy 
i atrakcje, by umilić czas kończących się 
wakacji.  W Sadkowie, Warninie, Kikowie, 
Trzebiszynie i Wicewie do organizacji 
imprez przyczynili się Sołtysi, Rady 
Sołeckie, panie świetliczanki z GOK 
w  Ty c h o w i e  o r a z  m i e s z k a ń c y 
miejscowości. 
W Sadkowie pożegnanie rozpoczęło się 
wycieczką rowerową i ogniskiem na 
boisku sportowym, gdzie następnie dzieci 
mogły bawić się na dmuchańcu, malować 
na streczu i skorzystać z kolorowego 
makijażu. W Warninie młodzi uczestnicy 
również mogli bawić się na dmuchańcu.
Powodzen iem  c ie szy ły  s i ę  t eż 
konkurencje sportowe i przeciąganie liny, 
loterie i upominki dla dzieci. Każdy mógł 

Pożegnanie wakacji 2018 w świetlicach wiejskich Gminy Tychowo
upiec kiełbaskę na ognisku i smakować 
słodkiego poczęstunku. Wykonywano 
wspólne zdjęcia, by uwiecznić ten miły 
czas. Podobnie w Kikowie dzieci brały 
udział w różnych zabawach 
i konkurencjach, korzystały także 
z kolorowego,  dmuchanego zamku. 
W Wicewie na każdego czekała duża 
zakręcona frytka, różne sportowe gry 
i zabawy, wspólne zdjęcia oraz ognisko 
z kiełbaskami.  
W Trzebiszynie zakończenie wakacji było 
w tym roku bardzo wyjątkowe, bo 
żegnając wakacje dzieci przywitały 
piękną, nowo wybudowaną świetlicę. 
W tym dniu świętowano również Dzień 
Chłopa. Wszystkie uroczystości połączone 
opiewały w różne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. W Pobądzu odbyła się Noc 
Filmowa, podczas  której dzieci obejrzały 
film pt. „Piękna i Bestia”. Nie zabrakło 

bardzo potrzebna. Pogoda nas nie 
rozpieszczała. Padał deszcz i było chłodno. 
Ciepła zupa pozwalała się rozgrzać.
Wieczorem zorganizowano zabawę 
taneczną, która zakończyła się o godz. 24.00.
  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w przygotowaniu tej uroczystości: 
zespołowi Dobrowianki, pracownikom 
GOK oraz GOSiGK, Zakładowi Karnemu 
w Dobrowie, Bankowi Spółdzielczemu 
w Białogardzie, Zdzisławowi Polkowi, 
Marianowi Borowczakowi,  Radzie 
Sołeckiej Dobrowa, Sołtys Dobrowa 
Agnieszce  Szablińskiej,  Grażynie 
i Krzysztofowi Kubiszom, Hilaremu 

i  Jadwidze  Sadurskim,  Grażynie 
i Mirosławowi Surdykom, Małgorzacie 
i  Dariuszowi Jagodzińskim, Irenie 
i Stefanowi Furmankom, Małgorzacie 
Ziesemer, Beacie Barskiej, Weronice 
Gusek, Zbigniewowi Cabajowi, Rafałowi 
Mulawie. Dziękujemy też: załodze 
Semedu, którzy zabezpieczali medycznie 
imprezę, firmie LEX CRIMEN, która 
czuwała nad bezpieczeństwem uczestników 
zabawy orazfunkcjonariuszom Posterunku 
Policji w Tychowie, Białogardzkiej 
Te lewiz j i  Kab lowej  za  re lac ję 
z uroczystości. Mieszkańcom Dobrowa 
dziękujemy za współpracę i ciepłe przyjęcie 

wszystkich gości, którzy odwiedzili ich 
miejscowość.  Zespoły  składając 
podziękowania organizatorom, wyrażały 
uznanie dla mieszkańców za serdeczność 
i uczestnictwo w biesiadzie.  
   Dobrowiecka Nuta to piękna impreza, 
która służy kultywowaniu tradycji 
ludowych oraz integracji mieszkańców.
Przygotowują ją niezwykle zaangażowane 
członkinie zespołu Dobrowianki przy 
pomocy ludzi oraz instytucji, którzy chcą 
je wesprzeć i docenić ich trud i oddanie dla 
społeczności lokalnej. 
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie 

Fot. I. Wesołowska

różnych zabaw, konkurencji i słodkiego 
poczęstunku.  Pani  świetliczanka 
przeczytała dzieciom straszną opowieść pt. 
„Szmaciana laleczka i jąkała”. 
W Słoninie wakacje pożegnano na 
sportowo. Dzieci rozegrały mecz piłki 
nożnej,  brały udział  w zabawach 
sportowych przygotowanych przez panią 

świeliczankę, a po rozgrywkach zjadły 
smaczne kiełbaski.  
W Tychowie natomiast uczestnicy zajęć 
w świetlicy wraz z panią świetliczanką 
przygotowali na zakończenie wakacji 
piękne, dekoracyjne gazetki i brali udział 
w różnych zabawach i  zajęciach 
artystycznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się 
w przygotowanie uroczystości dla dzieci 
z Gminy Tychowo. Miłe zakończenie 
wakacji, na pewno umiliło dzieciom powrót 
do szkoły.

Izabela Wesołowska
 promocja i reklama GOK w Tychowie

Na zdjęciu po lewej: Warnino, 
po prawej - Kikowo 
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TYCHOWO PONOWNIE WYRÓŻNIONE
Z  życia ZSP w Tychowie

   18 września, podczas zebrania z rodzicami, odbyły się 
warsztaty ze specjalistami z Poradni Psychologiczo – 
Pedagogicznej w Białogardzie.
Tematem warsztatów było „Motywowanie uczniów do 
nauki”. 
Przedstawiono znaczenie środowiska rodzinnego w życiu 
dziecka. Wskazywano rodzicom metody wspomagania 
swoich dzieci oraz zaprezentowano literaturę na temat 
motywacji. 

AJG

WARSZTATY 
DLA RODZICÓW 

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

Biały Kieł

06.10.2018 r. - godz. 16.00

07.10.2018 r. - godz. 16.00 

Dubbing PL

Film od lat 7

06.10.2018 r. - godz. 18.30
07.10.2018 r. - godz. 18.30
13.10.2018 r. - godz. 18.30
14.10.2018 r. - godz. 18.30 

Film od 15 lat

Mały Festiwal Filmowy w Tychowie
   We wrześniu 2018 r.  po raz pierwszy 
zorganizowano w Tychowie Mały Festiwal Filmowy 
„Integracja Ty i Ja”. Towarzyszył on XV 
Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu, który jest 
organizowany w Koszalinie. Poświęcony on jest 
osobom niepełnosprawnym. Hasło przewodnie 
tegorocznej edycji brzmiało: Rodzina bez retuszu. 
  5 września wyświetlono film „Luis, Luis” dla 
uczniów szkół podstawowych. Po nim zaproszono 
widzów na przedstawienie „A niech to gęś kopnie!” 
w wykonaniu sekcji teatralnej GOK - Banda, 
w reżyserii Beaty Bekisz. 
   6  września  uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie obejrzeli film” 
Oko Minotaura”. Tego samego dnia, po południu, 
wyświetlono go dla mieszkańców i zaproszonych 

gości. Po filmie, który pokazywał historię 
młodego, niewidomego mężczyzny, 
odbył się panel dyskusyjny na temat: 
Niepełnosprawni bez barier. Wzięli 
w nim udział: Paweł Kowalski – 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie, Zofia Jarzębska – Prezes 
Stowarzyszenia Amicus,  Bożena 
Kaźmierczak, Wioleta Karasiewicz, 
Anna Szyszko, Andrzej Chrzanowski, 
Robert Sitkiewicz. Panel prowadziła 
L. Michalak – Dyrektor GOK. 
Głos  w  dyskusj i  zabieral i  też 
mieszkańcy zgromadzeni na widowni.
Temat jest bardzo ważny. 
Należy rozmawiać o problemach rodzin 

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

Krzysiu, gdzie jesteś?

15.09.2018 r. - godz. 17.00

16.09.2018 r. - godz. 17.00 

Dubing PL

ZAKONNICA

08.09.2018 r. - godz. 17.30
                      - godz. 20.00
09.09.2018 r. - godz. 17.30
                      - godz. 20.00
10.09.2018 r. - godz. 18.00
15.09.2018 r. - godz. 20.00
16.09.2018 r. - godz. 20.00 

Napisy PL   Film od 12 lat

   We wrześniu 2018 r. po raz pierwszy 
zorganizowano w Tychowie Mały 
Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.
Towarzyszył on XV Europejskiemu 
Festiwalowi Filmowemu, który jest 
o r g a n i z o w a n y  w 
Koszalinie.Poświęcony on jest osobom 
niepełnosprawnym.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji 
brzmiało: Rodzina bez retuszu. 
  5 września wyświetlono film „Luis, 
Luis” dla uczniów szkół podstawowych.
Po nim zaproszono widzów na 
przedstawienie „A niech to gęś kopnie!” 
w wykonaniu sekcji teatralnej GOK - 
Banda, w reżyserii Beaty Bekisz. 
   6 września uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie 
obejrzeli film” Oko Minotaura”. Tego 
samego dnia, po południu, wyświetlono 

Mały Festiwal Filmowy w Tychowie
go dla mieszkańców i zaproszonych 
gości. Po filmie, który pokazywał 
historię  młodego,  niewidomego 
mężczyzny, odbył się panel dyskusyjny 
na temat: Niepełnosprawni bez barier. 
Wzięli w nim udział: Paweł Kowalski – 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Tychowie, Zofia Jarzębska – Prezes 
Stowarzyszenia Amicus, Bożena 
Kaźmierczak, Wioleta Karasiewicz, 
Anna Szyszko, Andrzej Chrzanowski, 
Robert Sitkiewicz. Panel prowadziła L. 
Michalak – Dyrektor GOK. 
Głos  w  dyskusj i  zabieral i  też 
mieszkańcy zgromadzeni na widowni.
Temat jest bardzo ważny. 
Należy rozmawiać o problemach rodzin 
z dziećmi niepełnosprawnymi, trzeba im 
pomagać  i  pozwol i ć  żyć  bez 
odizolowania,  w zintegrowanym 
społeczeństwie. 

   7 września, w ostatni dzień Festiwalu, 
po południu, wyświetlono mieszkańcom 
dwa filmy: „Niebo jest wszędzie 
niebieskie” oraz „Nie ukryjesz się przed 
prawdą”. Wystawiono też dla dorosłej 
widowni spektakl: „A niech to gęś 
kopnie". 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wzię l i  udz ia ł  w  tym  ważnym 
przedsięwzięciu.

L. Michalak 
 Dyrektor GOK w Tychowie

Fot. Izabela Wesołowska

TYCHOWO PONOWNIE WYRÓŻNIONE
Z  życia ZSP w Tychowie

Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

  3 września odbyła się inauguracja 
nowego roku szkolnego 2018/2019.
Podczas uroczystości Pani Dyrektor 
Katarzyna Kalbarczyk powitała 
oddziały zerówki, klasy pierwsze i całą 
brać uczniowską. Życzyła wszystkim 
wytrwałości w dążeniu do założonych 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
celów, radości z nauki i sukcesów. 
Podobne życzenia złożyli zaproszeni 
goście. 
  We wtorek 4 września uczniowie 
uczestniczyli  we  mszy  świętej 
rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

AJG

   18 września, podczas zebrania 
z rodzicami, odbyły się warsztaty ze 
specjalistami z Poradni Psychologiczo – 
Pedagogicznej w Białogardzie.
T e m a t e m  w a r s z t a t ó w  b y ł o 
„Motywowanie uczniów do nauki”. 

WARSZTATY DLA RODZICÓW 
Przedstawiono znaczenie środowiska 
rodzinnego w życiu dziecka.
Wskazywano  rodzicom metody 
wspomagania swoich dzieci oraz 
zaprezentowano literaturę na temat 
motywacji. 

AJG

  3 września odbyła się inauguracja 
nowego roku szkolnego 2018/2019.
Podczas uroczystości Pani Dyrektor 
Katarzyna Kalbarczyk powitała 
oddziały zerówki, klasy pierwsze i całą 
brać uczniowską. 
Życzyła  wszystkim wytrwałości 
w dążeniu do założonych celów, radości 
z nauki i sukcesów. Podobne życzenia 
złożyli zaproszeni goście. 
We wtorek 4 września uczniowie 
uczestniczyli  we  mszy  świętej 
rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

AJG

Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 

   Szkolny Związek Sportowy corocznie 
ocenia poziom organizacji imprez 
sportowych w woj. zachodniopomorskim. 
W roku szkolnym 2017/2018 ponownie 
bardzo wysoko została oceniona 
organizacja zawodów w sztafetowych 
biegach przełajowych, które odbyły się 
19 października 2017 roku w Tychowie.
Trzeba dodać, że tak pozytywne oceny 
i dużo pochlebnych opinii o Tychowie 
nie były by możliwe bez zaangażowania 
uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły, a także bardzo licznego grona 
współorganizatorów i sponsorów.
Bardzo istotna jest przychylność Władz 
Powiatu Białogardzkiego, które, jak 
zawsze, poza wsparciem organizacyjnym, 
znajdują w swoim budżecie środki na 
wsparcie finansowe.
Tradycją zawodów w Tychowie jest 
przygotowanie około 1500 nagród 
o różnej wartości dla wszystkich 
uczestników zawodów. Lista sponsorów 
obejmuje kilkadziesiąt firm, instytucji 
i osób prywatnych. W minionym roku 
po raz pierwszy zawody zostały wsparte 
dofinansowaniem ze środków Gminy 
Tychowo.

   W uznaniu zasług w organizacji 
dotychczasowych edycji Mistrzostw 
Województwa Zachodniopomorskiego 
w sztafetowych biegach przełajowych 
S z k o l n y  Z w i ą z e k  S p o r t o w y 
w Szczecinie po raz jedenasty rolę 
gospodarza tej imprezy powierzył 
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tychowie (od 2005 roku tylko 
trzykrotnie ta impreza odbywała się 
w innych miejscowościach). Zawody 
zaplanowano na dzień 25 października 
2018 roku o godzinie 10.55 na terenie 
parku przy ulicy Parkowej. 
   Mamy nadzieję, że w roku bieżącym 
Tychowo ponownie  zapisze  się 
w świadomości Gości ze wszystkich 
powiatów naszego województwa jako 
miejsce gdzie warto przyjeżdżać i skąd 
się wywozi same pozytywne wrażenia.
Liczymy również na wsparcie sponsorów. 
Wszys tk ich  za in te resowanych 
przekazaniem środków finansowych lub 
nagród rzeczowych dla uczestników 
zawodów prosimy o kontakt pod 
numerem tel.: 943115506 lub na adres 
e-mail zs-t@wp.pl

 Józef Grabarczyk

   Reprezentantki Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
prof. Jana Radomskiego w  Tychowie 
w pracowitym okresie wakacyjnym 
zanotowały serię startów.
Najważniejszym z nich był udział 
w Mistrzostwach Polski U-18. Zawody w 
ramach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży odbyły się w Chorzowie 
w dniach 26-28 lipca. Świetnie w nich 
zaprezentowały się reprezentantki ULKS 
Tychowo. Małgorzata Maślak zdobyła 
srebrny medal, rzucając oszczep na 
odległość 48,60 m. W tej samej 
konkurencji Kornelia Kalinowska zajęła 
siódme miejsce, posyłając oszczep na 
odległość 41,46 m. W pchnięciu kulą 
Wiktoria Macioszek z wynikiem 12,45 m 
ukończyła zawody na dziewiątym 
miejscu. Dodatkowym wyróżnieniem dla 
Tychowa było powierzenie trenerowi 
Józefowi Grabarczykowi funkcji 
kierownika reprezentacji województwa 
zachodniopomorskiego  podczas 
zawodów. 
    W Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 
w Siedlcach w terminie 23-25 sierpnia 

Wakacyjne sukcesy lekkoatletek
2018 r. najlepiej z Tychowianek spisała 
się Małgorzata Maślak, która zdobyła 
złoty medal w rzucie oszczepem 
z przewagą 6 m nad drugą zawodniczką. 
W Mistrzostwach Województwa 
Zachodniopomorskiego młodzików 
czternastoletnia Klaudia Borzęcka 
zdobyła brązowy medal w rzucie dyskiem 
z odległością 18,76 m, co jest jej 
najlepszym wynikiem w sezonie. 
W pchnięciu kulą ta sama zawodniczka 

zajęła czwarte miejsce z wynikiem 
8,11 m. Bardzo obiecująco również 
zaprezentowała się trzynastoletnia 
Małgosia Pastorczyk, która w biegu na 
600 m osiągnęła wynik 1 min. 49,05 s.
  Na zdjęciu od lewej: Małgosia Maślak, 
trener Józef Grabarczyk, Kornelia 
Kalinowska i Wiktoria Macioszek na 
m u r a w i e  S t a d i o n u  Ś l ą s k i e g o 
w Chorzowie.

Józef Grabarczyk

Kamerdyner

z dziećmi niepełnosprawnymi, trzeba im 
p o m a g a ć  i  p o z w o l i ć  ż y ć  b e z 
odizolowania,  w zintegrowanym 
społeczeństwie. 
   7 września, w ostatni dzień Festiwalu, po 
południu, wyświetlono mieszkańcom dwa 
filmy: „Niebo jest wszędzie niebieskie” 
oraz „Nie ukryjesz się przed prawdą”.
Wystawiono też dla dorosłej widowni 
spektakl: „A niech to gęś kopnie". 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wzię l i  udz ia ł  w  tym  ważnym 
przedsięwzięciu.

L. Michalak 
 Dyrektor GOK w Tychowie

Fot. Izabela Wesołowska
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Z  życia sołectw

  Uroczyste „Pożegnanie wakacji" 
w Sołectwie Wicewo odbyło się 
3 września 2018 r. 
Impreza zorganizowana została 
z inicjatywy mieszkańców,
współorganizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w Tychowie.
Spotkanie było adresowane zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych mieszkańców 
sołectwa. Swoją obecnością nie zawiedli 
nas najmłodsi mieszkańcy. 
Odwiedzili nas również burmistrz 
Robert Falana i sołtys Starego Dębna 
Marian Łupina.
   Popołudnie upłynęło na grach 
i  zabawach  d la  na jmłodszych 
prowadzonych przez Katarzynę 
Oczkowską  oraz  na  wspólnym 
pieczeniu kiełbasek przy ognisku. 
Nie zabrakło oczywiście smakowitej 

POŻEGNANIE WAKACJI W WICEWIE
FRYTY. Pogoda była wyśmienita.
   Jednak impreza nie byłaby tak udana, 
gdyby nie zaangażowanie i wkład pracy 
wszystkich tych, którzy poświęcili się 
jej organizacji.
Serdecznie dziękujemy:
§ K a t a r z y n i e  O c z k o w s k i e j  z a 

prowadzenie konkurencji i zabaw dla 
dzieci 

§ Aleksandrze Bereza za użyczenie 
prądu

§ Wojciechowi Chojnackiemu za 
wykoszenie trawy na placu sołeckim

§ Iwonie i Leszkowi Wiśniewskim,
Edycie i Tomaszowi Gasidło,
 Bernardowi Biegańskiemu, 
 Danucie Oczkowskiej, 
 Danucie Guziejewskiej, 
 Barbarze Hojnor, 

Joannie Wrońskiej – Jakubiec - naszej 
świetliczance oraz dzieciom za pomoc 
w przygotowaniach i sprzątaniu po 

zakończonej imprezie. Dziękujemy 
także mieszkańcom Osówka, Wicewa 

i Trzebca za współpracę, przybycie 
oraz wspaniałą atmosferę :)

Sołtys Wicewa  i Rada Sołecka

Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

Po wakacyjnej przerwie rusza działalność klubów czytelniczych.
Pierwsze spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych 

odbędzie się  25 września 2018 r. o godz. 15.00 
natomiast spotkanie 

Klubu Młodych Miłośników Książki 

5 października 2018 r. 
(w każdy pierwszy piątek miesiąca) o godz. 15.30

Osoby dorosłe, które chciałyby dołączyć do grona klubowiczów, 
prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki 

(tel. 94-314-68-92 lub 
e-mail: ).biblioteka.tychowo@vp.pl

Halina Rożek

Agnieszka Tomczyk

  7 września 2018 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej już po raz trzeci 
odbyło się Narodowe Czytanie pod 
patronatem Pary Prezydenckiej. 
W tym roku czytaliśmy ,Przedwiośnie'' 
Stefana Żeromskiego. Utwór ten 
doskonale wpisuje się do kanonu 
polskiej literatury patriotycznej. 
W rolę lektorów wcielili się: Pan 
Burmistrz i Zastępca Burmistrza, 

Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz Czytelnicy. 
Z uwagi na to, iż ,,Przedwiośnie” jest 
obowiązkową lekturą szkolną, oprócz 
mieszkańców Gminy na spotkanie 
zaproszono młodzież. Chętne osoby, 
które chciałyby wziąć udział w czytaniu 
tekstów Antologii Niepodległościowej, 
prosimy do kontaktu z biblioteką. 

Halina Rożek

NARODOWE
CZYTANIE

   Miło nam poinformować, że Gminna 

Biblioteka Publiczna zakwalifikowała 

się do projektu ” ,,Z książką na start

w ramach ogólnopolskiej kampanii 

,,Mała książka- wielki człowiek”.

  Zachęcamy rodziców oraz dzieci 

urodzone w 2015 r. (trzylatki) do 

przeżycia wspaniałej czytelniczej 

przygody. 

W związki z tym zapraszamy do 

Biblioteki po odbiór 

DARMOWYCH WYPRAWEK 

CZYTELNICZYCH. 

Akcja ma zachęcić rodziców do 

odwiedzania biblioteki i codziennego 

czytania z dzieckiem.

 Projekt finansowany jest ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Halina Rożek

Agnieszka Tomczyk

   W miesiącu wrześniu Gminną 
Bibliotekę Publiczną dwukrotnie 
odwiedziły  dzieci  z  Gminnego 
Przedszkola ,,Dębowa Chatka''- grupa 
Żabki i Wiewiórki. 
Podczas spotkania przeprowadzono 
krótka pogadankę na temat książek, 
podkreślając ich szczególną rolę 
w czasie, gdy dziecięcy świat został 
zdominowany przez tablety, komputery 
i telewizję. To właśnie książka wpływa 
na emocjonalny i społeczny rozwój 
dziecka. 
Maluchom przeczytano pouczającą 
,,Historię o MYSZY, która chciała być 
LWEM'' oraz wyjaśniono jak zostać 
czytelnikiem Biblioteki.
Na zakończenie każdy Przedszkolak 
otrzymał małą niespodziankę. 

Halina Rożek

SPACERKIEM PO KSIĄŻKI...

,,Z KSIĄŻKĄ 
 NA START”

D���������� 
K����� C������������

mailto:biblioteka.tychowo@vp.pl
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Z  życia sołectw

   Pierwszego września w Trzebiszynie 
obchodziliśmy już po raz IX „Dzień 
Chłopa”. 
Ten dzień był dniem wyjątkowym, 
ponieważ tego dnia nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanej świetlicy. 
Uroczystość ta przyciągnęła wielu 
mieszkańców naszego Sołectwa oraz 
gości z poza niego.
Spotkanie to rozpoczął Burmistrz 
Robert Falana witając mieszkańców 
oraz zaproszonych gości. Następnie 
najmłodsi mieszkańcy Trzebiszyna 
przecięli wstęgę.
  Zespół Radość przygotował piosenkę 
specjalnie na tą uroczystość, a następnie 
dzieci wystąpiły w przygotowanym 
wcześniej przedstawieniu. Później 
wszyscy udali się na poczęstunek 
przygotowany przez Panie z Trzebiszyna.
Po otwarciu świetlicy, dla najmłodszych 
mieszkańców było przygotowanych 
wiele atrakcji. 

Dzień Chłopa w Trzebiszynie
Odbyły się konkursy i zabawy dla 
dzieci, które poprowadziła opiekunka 
świetlicy Marzena Gałecka. 
Dzieci wraz z rodzicami brały udział 
w wielu konkurencjach: slalom z piłką, 
łowienie ryb, przeciąganie liny. 
W trakcie zabaw była możliwość 
przejażdżki  Ursusem C-325 na 
przyczepce oraz żukiem. Wszyscy 
mieszkańcy mogli sobie również 
p o s m a k o w a ć  f r y t y  i  g o f r ó w 
przyrządzanych przez Sołtys Wicewa 
A n n ę  S o k o ł o w s k ą  o r a z  m i e l i 
zapewnione słodkie poczęstunki. 
W s z y s t k i e  d z i e c i  z a  u d z i a ł 
w konkursach i  zabawach były 
nagrodzone upominkami i słodyczami 
podarowanymi przez sponsorów. 
Na koniec Pan Paweł Urbaniak 
przygotował krótką pogadankę na temat 
historii Polski oraz pokazał różne 
akcesoria wojskowe. 

 Po imprezie dla najmłodszych 
przyszedł czas na zabawę dla dorosłych.  
Do późnych godzin nocnych śpiewał 
nam Pan Zbigniew Szafrański, przy 
którego piosenkach wszyscy świetnie 
się bawili. W między czasie przygrywał 
nam również zespół Radość.  
Na wszystkich czekały gorące dania 
mięsne z grilla, którego dzielnie 
pilnowali chłopaki z Trzebiszyna. Był 
również bigos oraz żurek. 
Podczas zabawy został zaprezentowany 
pokaz  zdjęć  z  życia  Sołectwa 
w przeciągu kilkudziesięciu lat 
przygotowany przez Ilonę i Arkadiusza 
Jeremicz. Wszyscy uczestnicy zabawy 
byli bardzo zadowoleni.

Sołtys Mateusz Więcek

 15 września br., w sobotę, odbył się 
piknik z okazji zakończenia lata dla 
wszystkich dzieci i mieszkańców. 
Była to znakomita okazja, by wspólnie 
spędzić czas i pobawić się przy muzyce.
Dla dzieci dodatkową atrakcją były 
dmuchane zamki. Nie zabrakło również 
pysznych ciast przygotowanych przez 
mieszkańców, gofrów i zakręconego 
ziemniaka. Odwiedził nas także 
Burmistrz Tychowa. 
  Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom,  którzy  pomogli 
w przygotowaniach. 
Dziękujemy paniom za upieczenie 
pysznych ciast oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
pikniku.
Serdecznie dziękujemy również Sołtys 
Wicewa Annie Sokołowskiej oraz  
Paniom z Wicewa za przygotowanie 
stoiska z pysznymi goframi 
i zakręconym ziemniakiem. 

Sołtys i Rada Sołecka Starego Dębna

P����� � S����� D�����

  sobotę  25 września br. na Stadionie WMiejskim w Tychowie odbył się 
Młodzieżowy Międzygminny Turniej 

w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrz Tychowa 
i  Miejsko – Gminnego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych z Białogardu.
  W turnieju wzięła udział młodzież z sąsiednich 
gmin - Huragan Żytelkowo, Błonie Barwice, Zryw 
Kretomino, Mechanik Bobolice, Głaz I, Głaz II. 
Grano systemem  każdy z każdym.
 Najlepszą  drużyna okazała się ekipa z Kretomina, 
drugie miejsce zajął Głaz I z Tychowa, III miejsce 
Huragan Żytelkowo, następnie Błonie Barwice, 
Mechanik Bobolice i Głaz II Tychowo. 
 Najlepszym  strzelcem turnieju został Sypek 
Dominik z drużyny Głaz Tychowo, najlepszym 

bramkarzem  okazał się Żak Krystian z Błonie 
Barwice, a najlepszym zawodnikiem  turnieju 
została Filipowicz Marta z Huragan Żytelkowo. 
Uroczystego otwarcia turnieju jak i wręczenia 
nagród dokonał osobiście  Burmistrz Tychowa 
Robert  Falana wraz z  Janem  Kaleja  - 
przedstawicielem LZS z Białogardu. 
   W tym miejscu  składam serdeczne 
podziękowania za pomoc i profesjonalne 
p r z e p r o w a d z e n i e  z a w o d ó w  P a w ł o w i 
Drozdowskiemu oraz Jadwidze i Janowi Kaleja, 
którzy zabezpieczyli dla wszystkich piłkarzy ciepły 
posiłek oraz statuetki dla najlepszych zawodników.
Turniej na stałe zagości w kalendarzu imprez 
sportowych w Tychowie.                                                                                       

R. Radziuk

 MŁODZIEŻOWY MIĘDZYGMINNY 
TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ SPORT
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Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 
przyjmujemy do 19 października 2018 r.

Tychowskie Wieści

Podziękowania

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania 
Sławomirowi Derleckiemu za bezinteresowną pomoc 

i wsparcie świetlicy w Słoninie oraz Paniom: 
Annie Malcherek i Beacie Kaleta – za bezinteresowną pomoc 

i zaangażowanie na rzecz świetlicy w Pobądzu. 

Agnieszka Wrzesińska – opiekunka świetlicy w Słoninie, 
Marta Tomczyk – opiekunka świetlicy w Pobądzu. 

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

***
Składamy podziękowania i wyrazy wdzięczności: 

Zoi Lis, Helenie  Janus, Janinie  Szewczyk, 
Katarzynie  Szewczyk, Zdzisławie  Matysiak, 

Danucie  Matwijczak oraz Urszuli Palinowskiej 
za zaangażowanie w przygotowania do Dożynek Gminnych. 

Panie w ramach zajęć w świetlicy w Osówku wykonywały elementy 
Pamiątek Dożynkowych. 

Joanna Wrońska – Jakubiec – opiekunka świetlicy w Osówku, 
Lucyna Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

***
Składam podziękowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie oraz druhom – 
strażakom  z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie za szybką 

i sprawną pomoc w usunięciu  szerszeni z budynku, w którym 
znajduje się  świetlica wiejska  w Smęcinie. 

Lucyna Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie 

1 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie 
Centrum Rekreacyjno - Kulturalnego w Trzebiszynie.

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę mieszkańców Trzebiszyna, 
którzy poświęcając swój czas i wkładając wiele wysiłku 

uczynili ten dzień wyjątkowym.  Dziękuję wszystkim za 
przygotowanie poczęstunku na otwarcie świetlicy, udekorowanie jej,

 a także za przygotowanie namiotu na zabawę.

Dziękuję również naszemu radnemu Robertowi Radziukowi, który 
jak co roku nie zawiódł i dołożył wszelkich starań, aby ten dzień 

i wieczór był jak najbardziej udany.

Dziękuję Annie Sokołowskiej za przygotowywanie frytasów i gofrów 
dla mieszkańców oraz Pawłowi Urbaniakowi za lekcję historii.

Podziękowania również  dla sponsorów, dzięki którym dzieci 
zostały obdarowane różnymi upominkami i słodyczami. 

Podziękowania dla Zbigniewa Szafrańskiego za oprawę muzyczną 
i dla zespołu Radość za umilanie czasu przygrywkami biesiadnymi.

Dziękuję również Teresie i Jarosławowi Jakimiuk, Ewelinie Czubek, 
Henrykowi Budzyła oraz Księdzu Proboszczowi Andrzejowi 

Sołtysowi za upominki przekazane na świetlicę.

Dziękuję także wszystkim tym, którzy przyczynili się 
w wybudowanie nowej świetlicy, która będzie nam służyła 

przez następne kilkadziesiąt lat.

Sołtys Mateusz Więcek

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy 

Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Sołectwa Kikowo 
za bardzo uroczyste zakończenie wakacji zorganizowane naszym dzieciom. 

Było ognisko i kiełbaski, dmuchane zamki oraz inne zabawy. 
Dzieci otrzymały również  atrakcyjne upominki  do szkoły. 

Rodzice 

Składamy również podziękowania  Pani Danucie Kowalczyk  - byłej już 
świetliczance z naszej świetlicy w Kikowie, za wspaniałą opiekę nad 

naszymi dziećmi. Organizowane były wycieczki piesze i rowerowe, pieczenie 
ciasteczek, przyrządzanie różnorodnych potraw, a także wspaniałe zabawy. 

Dzięki Pani nasze dzieci bardzo dużo się nauczyły. 
Serdecznie Pani dziękujemy!

                                                            Rodzice   

MLGR ogłasza nabór IV/2018 wniosków 
o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, 
który będzie trwał 

od 08.10.18 r. do 08.11.18 r., 
Zapraszamy wnioskodawców - przedsiębiorców  na 
szkolenie do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Tychowie 

8 października o godz. 11.30
Szkolenie dotyczyć będzie pisania wniosków o dofinansowanie.

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka  

R������ J���� A��������
w dniu 21 października 2018 rok

Obwód głosowania świetlica wiejska
 WARNINO nr 9BUS

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. WEŁDKÓWKO, GIŻAŁKI 11.00 15.00

Obwód głosowania świetlica wiejska 
DOBROWO 28B

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. TYCHOWO 9.15 14.15

2. BUKOWO 9.30 14.30

3. RETOWO 9.35 14.35

4. ZASPY WIELKIE 9.45 14.45

5. SŁONINO 9.55 14.55

6. BUKÓWKO 10.00 15.00

7. DOBROWO 10.15 15.15

Obwód głosowania Szkoła Podstawowa 
im. A. Mickiewicza ul. Dworcowa 11

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. DOBROCHY 9.00 13.00

BUS

Obwód głosowania Szkoła Podstawowa 
im. A. Mickiewicza ul. Dworcowa 11

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. TYCHOWO 9.45 14.45

2. TRZEBISZYN 9.50 14.50

3. TYCHOWO 10.00 15.00

4. SKARSZEWICE 10.20 15.20

5. MODROLAS 10.25 15.25

6. PODBORSKO 10.35 15.35

7. BORZYSŁAW 10.40 15.40

8. TYCHOWO 10.45 15.45

9. DRZONOWO 10.55 15.55

10. TYCHOWO 11.00 16.00

Obwód głosowania świetlica wiejska
 WARNINO nr 9

BUS

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. TYCHOWO 9.00 13.00

2. DZIĘCIOŁOWO 9.30 13.30

3. SMĘCINO 9.45 13.45

4. WEŁDKOWO 9.50 13.50

5. WARNINO 10.10 14.00

Obwód głosowania świetlica wiejska
 WARNINO nr 9

AUTOBUS

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. TYCHOWO 9.30 14.30

2. BUCZKI 9.50 14.50

3. POBĄDZ 10.00 15.00

4. TYCZEWO 10.10 15.10

5. WARNINO 10.20 15.20

6. KOWALKI 10.25 15.30

7. CZARNKOWO 10.35 15.35

8. WARNINO 11.00 16.00

Obwód głosowania świetlica wiejska
 SADKOWO

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. TYCHOWO 8.15 14.15

2. DOBLE 8.30 14.30

3. MOTARZYN, ŻUKÓWEK 8.35 14.35

4. SADKOWO 8.45 14.45

5. OSÓWKO KOL. 9.00 15.00

6. OSÓWKO 9.05 15.05

7. WICEWO 9.10 15.10

8. TRZEBIEC 9.15 15.15

9. RUDNO 9.30 15.30

10. STARE DĘBNO 9.40 15.40

11. SADKOWO 9.45 15.45

12. LIŚNICA 9.55 15.55

13. SADKOWO 10.00 16.00

L.p. Miejscowość I kurs II kurs

1. SADKOWO 11.45 17.45

2. KIKOWO 12.00 18.00

3. KROSINKO 12.05 18.05

4. TYCHOWO 12.10 18.10

Obwód głosowania Szkoła Podstawowa 
im. A. Mickiewicza ul. Dworcowa 11

Kącik literacki

Zachęcamy do prezentowania swojej twórczości 
na łamach „Tychowskich Wieści” 

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

Jesień nad Parsętą
Październik, jesień złota
Sumak piękny, grzyby w lesie
Z opóźnieniem jabłko spada
Rzeka bajkę opowiada
Złotej rybki brak jej w wodzie
Może troć pod prąd popłynie
Czysta rzeka
Daje radość dla człowieka
Ktoś siedzi nad jej brzegiem
Mocząc wędkę w toń patrzy
Okoń, płotka, pstrąg
Na haczyk złapać się nie dają
Trzeba zaprosić je na serek
W końcu złapał wymiarową

Niesie do domu zadowolony
Pies ją wywąchał
Zjadł rybkę po kryjomu
Pan spojrzał krzywym okiem
Pies go trącił bokiem
I ogonem podziękował
Oblizał się, że mało
Więcej rybek by się zdało
Nie starczyło dziś dla Pana
Pojdzie jutro łowić z rana.  
Władysława Ziętara


