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Koordynator: Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM.ADAMA MICKIEWICZA
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KLUB
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TYCHOWA
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KULTURY

W TYCHOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH

W TYCHOWIE

ORGANIZATORZY:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

10 listopada 2019 r.

12:00 - Msza  Święta za Ojczyznę połączona z koncertem niepodległościowym w wykonaniu chóru „Chwytaj Dzień”

13:00 - 15:00 - Rekonstrukcje wydarzeń - Zdobycie Szubina przez oddział Powstańców Wielkopolskich w 1919 r. 

   w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii PERUN.

   Teren - przed budynkiem GOK, ul. Wolności 7.

15:00 - 16:30 - Gra Miejska

16:30 - 17:00 - Finał Gry Miejskiej w Urzędzie Miasta w Tychowie
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   28 września br. w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie 
odbył się Koncert Charytatywny na 
rzecz potrzebującej naszego wsparcia 
mieszkanki gminy Tychowo -  Ani, która 
choruje na nowotwór. 
Podczas koncertu zebrano na jej leczenie 
i rehabilitację 
17.253,19 zł i 1000 koron szwedzkich. 
Koncert został zorganizowany 
z inicjatywy Komitetu Społecznego, 
w skład którego weszli: 
Burmistrz Tychowa Robert Falana, 
Radny Piotr Rakowski oraz Krystian 
Stelmach – Sołtys Kikowa. Koncert 

prowadziła: Zuzanna Kaszkur. 
   Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie zaprezentowali się: 
Aleksandra Buchwald z Koszalina, 
Zespół „Indigo” oraz grupa taneczna 
„Mirage” z GOK w Tychowie.
W trakcie koncertu odbyły się licytacje 
prowadzone przez Zastępcę Burmistrza 
Jacka Rudzińskiego, Piotra Rakowskiego 
i Krystiana Stelmacha.  
Podczas aukcji nabyć można było m. in.: 
vouchery na zabiegi fryzjerskie 
i kosmetyczne, lekcje języka 
niemieckiego, usługi wulkanizacyjne, 
obsługę muzyczno-konferansjerską, 

Lepsza mała pomoc, n  wielkie współczucieiż

 KONCERT CHARYTATYWNY DLA ANI 

wstęp do Parku Wodnego 
w Koszalinie, naukę tańca, 
zakupy w sklepach, jednodniowy 
pobyt w Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Świdwinie, 
przejażdżkę dla dwóch osób 
z Bractwem Motocyklowym 
„Żelaźni” z Białogardu a także 
złotą biżuterię, wyroby 
rękodzielników i wiele, wiele 
innych. Można było także 
zakupić ciasta ofiarowane przez 
mieszkańców naszej gminy, ale 
również przez mieszkańców gmin 
i miast sąsiednich. 
   Grono Darczyńców jest bardzo 
liczne, dziękujemy Wam bardzo 

serdecznie za wspaniałe serce!   
   Dziękujemy również 
wolontariuszom za 
zaangażowanie w organizację 
i realizację koncertu. Niech każdy 
dobry uczynek, dobre słowo 
wraca do Was i daje Wam 
satysfakcję, ponieważ 
w ofiarowaniu siebie 
najpiękniejsze jest to, że to, co do 
nas wraca jest zawsze lepsze od 
tego, co dajemy. 

W imieniu Komitetu Społecznego - 
Renata Bosak-Szewczyk

Zdjęcia: Anna Węglarska, GOK 
w Tychowie
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NOWY WÓZ 
DLA OSP TYCHOWO

 piątek, 27 września Wbr.  w Starostwie 
Powiatowym w 

Białogardzie miało miejsce 
uroczyste podpisanie umowy na 
dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Umowę 
podpisali: Burmistrz Tychowa 
Robert Falana, Skarbnik Gminy 
Leokadia Sas oraz 
Wicewojewoda 
Zachodniopomorski Marek 
Subocz. 
Umowa dotyczy realizacji 
zadania pn.:  „Przebudowa drogi 
gminnej dojazdowej do 
drogi wojewódzkiej nr 169 – 
ul. Targowej w Tychowie”.  
Wartość pozyskanego 
dofinansowania wynosi: 
136 488,07 zł.  
Wartość inwestycji  to: 
306.927,82 zł. 

ierwszego października Pbr. w Urzędzie Miejskim 
w Tychowie podpisano 

umowę z wykonawcą na 
wykonanie zadania.
Umowy podpisali: z ramienia 
Gminy Tychowo Robert Falana 
– Burmistrz Tychowa i Skarbnik 
Gminy – Leokadia Sas, 
natomiast z ramienia 
wykonawcy – właściciel 
wyłonionej w przetargu firmy 

PRZEBUDOWA ULICY TARGOWEJ W TYCHOWIE

odczas XIII Sesji Rady PMiejskiej w Tychowie 
uroczyście powitano 

w gronie sołtysów gminy 
Tychowo Panią Olgę Gugała – 
Sołtys sołectwa Bukówko. 
W obecności Radnych, 
Zastępcy Burmistrza Jacka 
Rudzińskiego, Sekretarz Gminy 
Krystyny Dobrzańskiej, 
Skarbnik Gminy Leokadii Sas, 
sołtysów i zaproszonych gości 
gratulacje nowo wybranej 
Sołtys składali Burmistrz 
Tychowa Robert Falana oraz 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Kowalski. 

„Proszę przyjąć nasze 
gratulacje z okazji wyboru  
Pani  na  sołtysa  sołectwa 
Bukówko na kadencję 2019 – 
2023. Wybór ten, to dowód 
uznania aprobaty społecznej 
dla Pani wiedzy, 
odpowiedzialności, 
doświadczenia, woli i chęci 
służenia pomocą innym. 
Jesteśmy przekonani, że 
obdarzona zaufaniem 
mieszkańców sołectwa będzie 
Pani z odpowiedzialnością, 
wytrwałością 
i zaangażowaniem sprawować 
funkcję sołtysa. 
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   21 października br. odebrany został  
fabrycznie nowy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
z napędem 4×4 kategorii 2 
(uterenowiony) dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tychowie.

a zakup wozu Gmina NTychowo otrzymała 
dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Montaż finansowy 
wsparły również: 
- dotacja udzielona przez Regionalną  
  Dyrekcję Lasów Państwowych 
  w Szczecinku w wys. 10 tys. zł,
- dotacja z Nadleśnictwa Tychowo 
   w wys.10 tys. zł,
- dotacja udzielona przez Starostwo 
  Powiatowe w Białogardzie w wys. 
  15 tys. zł.
Burmistrz wyraził serdeczne 
podziękowania za przekazane środki 
finansowe. Już wkrótce nowy wóz 
uczestniczył będzie w akcjach na 
terenie gminy Tychowo i nie tylko. 

„Zakład Usług Drogowo – 
Mostowo – Transportowych” – 
Jan Kruszewski.  
Prace rozpoczęły się w pierwszej 
dekadzie października. 
Przewidywany termin 
zakończenia prac: koniec 
listopada br. 

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

 Na zdjęciach powyżej - od lewej: 
podpisanie umowy  o dofinansowanie.
oraz  podpisanie umowy 
z wykonawcą.

Po prawej: zdjęcia z przebudowy 
drogi.

Życzymy Pani satysfakcji 
i pomyślności w życiu 
osobistym i działalności 
społecznej.Ze swojej strony 
deklarujemy daleko idącą 
pomoc i współpracę dla dobra 
i rozwoju Waszego sołectwa 
i Naszej gminy” – powiedział 
Burmistrz Falana. 
Gratulujemy i życzymy 
pomyślności, wielu cennych 
inicjatyw oraz udanej 
współpracy z mieszkańcami 
sołectwa.

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy 

w Urzędzie Miejskim w Tychowie

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. 

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego 
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  w zakresach:

Cel ogólny  1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. 
                        w ramach przedsięwzięć:

1.1.3 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną 
         z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych 
         z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.
         Limit środków w naborze: 900 000,00 zł

Cel ogólny  2. Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. w ramach przedsięwzięć:

2.2.1. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na 
          obszarze LSR do 2022 roku. 
          Limit środków w naborze: 200 000,00 zł

Cel ogólny  3. Wsparcie aktywności  mieszkańców obszaru LSR do 2022 r.

2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej    
          na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na 
          obszarze LSR do 2022 roku.
          Limit środków w naborze:  300 000,00 zł

Termin składania wniosków: od 28 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r. 
                                                  do godz. 15.00

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej  
                                               ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo 
                                               w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Mieleńska  Lokalna  Grupa Rybacka zaprasza na szkolenia z pisania wniosku 
o dofinansowanie w ramach  Priorytetu 4 Programu  Operacyjnego  „Rybactwo i Morze 2014-
2020” 

Szkolenia odbędą się w Biurze MLGR w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27 w dniach: 
(środa) godz. 11.00 oraz (środa) godz. 11.00       30.10.2019 r.    13.11.2019 r. 

Informujemy o możliwości przeprowadzenia szkolenia z pisania wniosku o dofinansowanie 
w ramach  w Urzędzie Miejskim w Tychowie DYŻURU EKSPERCKIEGO
w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania (min. 5 osób).  
W celu uzgodnienia terminu szkolenia prosimy o kontakt z koordynatorem MLGR w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie tel.: 94 31 60 253
Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada br. 

Przypominamy, że podczas szkolenia wnioskodawca będzie miał możliwość  konsultacji 
swojego wniosku. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo, tel. 94 342-79-71 oraz drogą elektroniczną biuro@mlgr.pl
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 dniach: 19 i 20 Wpaździernika 2019 r. 
Klub Podróżnika 

działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tychowie, 
odwiedził Wrocław. 
Zwiedziliśmy Stare Miasto 
korzystając z ciekawych 
opowieści Przewodnika. 
Wieczorem zachwyciła nas 
pięknym wnętrzem Opera 
Wrocławska. Spędziliśmy w niej 
trzy godziny rozkoszując się 

piękną muzyką i scenografią 
opery: ”Cyganeria” 
G. Pucciniego. 
   Kolejny dzień przeznaczyliśmy 
na wizytę w Panoramie 
Racławickiej, aby obejrzeć 
słynne dzieło  lwowskiego  
malarza Jana Styki oraz  
znakomitego batalisty Wojciecha 
Kossaka. Obraz ukazujący Bitwę 
pod Racławicami zrobił 
wrażenie. 
W drodze powrotnej 

zatrzymaliśmy się w Trzebnicy, 
która słynie z pięknego 
Sanktuarium św. Jadwigi. 
    Wycieczka dostarczyła nam 
wielu pozytywnych emocji. 
Wróciliśmy do Tychowa 
zrelaksowani, bogatsi w wiedzę  
na temat Wrocławia oraz 
z  bagażem pięknych wrażeń 
artystycznych. 

L. Michalak – Dyrektor GOK 

w Tychowie, opiekun Klubu 

Podróżnika

Wyróżnienie – Nikola   
       Mazurkiewicz (Smęcino)
Wyróżnienie – Paweł Adamczyk 
       (Kowalki)

Uczniowie VII - VIII
I miejsce – Sebastian Witkowski 
      (Kowalki)
II miejsce -  Maja Szydłowska 
       (Sadkowo)
Gratulujemy!                                                                          

Anna Węglarska – promocja 

i reklama GOK w Tychowie

KLUB PODRÓŻNIKA 
– wycieczka do Wrocławia

   Październik to miesiąc 
poświęcony obchodom Dnia 
Seniora. Doceniamy naszych 
doświadczonych życiem 
seniorów. Dziękujemy za 
wszystkie rady i mądrości 
życiowe. Wyrażamy wdzięczność 
za ciepło i serdeczność, która od 
nich bije każdego dnia. 
Panie świetliczanki wraz 
z dziećmi odwiedzają seniorów 
w domach. Wręczają im laurki 
lub upominki przygotowane 
przez dzieci ze świetlic 
wiejskich.
  18 października w świetlicach 
w: Smęcinie,  Kikowie i Pobądzu 
odbyło się spotkanie 

Dzień Seniora 
w świetlicach wiejskich 

z seniorami. Przybyli na nie 
zaproszeni goście: Zastępca 
Burmistrza Tychowa Jacek 
Rudziński oraz Sekretarz Gminy 
Tychowo Krystyna Dobrzańska. 

Złożyli oni Seniorom 
najserdeczniejsze życzenia.
   Dziękujemy paniom 
świetliczankom, radom 
sołeckim, sołtysom oraz 

rodzicom za trud włożony 
w przygotowanie Dnia Seniora 
w świetlicach wiejskich.

Anna Węglarska – promocja 

i reklama GOK w Tychowie

   2 września 2019 r. 
rozpoczęliśmy realizację 
projektu: Zakładamy Klub 
Seniora w Gminie Tychowo. 
Zadanie zostało sfinansowane 
w ramach programu:„Społecznik 
na lata 2019-2021 – Program 
Marszałkowski”.  Projekt jest 
skierowany do mieszkańców 

Gminy Tychowo w wieku 60+. 
Jego zadaniem jest organizacja 
czasu wolnego seniorów. 
Realizatorzy projektu to grupa 
nieformalna w składzie: Lucyna 
Michalak, Alicja Jączkowska, 
Jerzy Boczkowski. 
Wniosek mógł zostać 
zrealizowany dzięki wsparciu 

Stowarzyszenia Rozwoju Razem 
w Tychowie. 
   Z funduszy uzyskanych 
w ramach dofinansowania 
projektu zakupiono: zestaw 
obiadowo – kawowy, szklanki,  
komplety sztućców, garnki 
i patelnie, czajnik, fartuszki, 
mikrofalówkę, kijki do  nordic 

 KLUB SENIORA 
W GMINIE TYCHOWO

walking. Seniorzy spotykają się 
w każdy wtorek, o godzinie 
17.00 w świetlicy w Tychowie. 
Włączyli się w realizację 
projektu realizowanego przez 
GOK – Tychowo dla 
Niepodległej. Przygotowują 
prace plastyczne o tematyce 
niepodległościowej. 
Odbyło się spotkanie 
z pielęgniarką  na temat: 
Jak dbać o zdrowie w wieku 
starszym? 
Z wielkim zapałem wykonują 
prace rękodzielnicze. 

Autor i koordynator projektu: 

Lucyna Michalak. 
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   14 października 2019 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tychowie odbył się konkurs 
plastyczny „Ziemniaki – Cudaki” 
zorganizowany dla dzieci 
i młodzieży uczęszczających do 
świetlic wiejskich.
Komisja postanowiła przyznać 
nagrody w następujących 
kategoriach:

Przedszkole 
I miejsce – Paulina Adamczyk  
            (Kowalki) 
II miejsce – Basia Czarnecka 
            (Warnino)
II miejsce –Hubert Kłosowski 
            (Warnino)
III miejsce –  Zuzanna 
            Dorosińska (Sadkowo)
III miejsce – Damian Adamczyk 
            (Kowalki)
Wyróżnienie- Alan Pietrzak 
            (Słonino)

Uczniowie klas I-III
I miejsce – Wiktoria Szotowicz    
         (Sadkowo)
II miejsce – Fabian Dorosiński 
         (Sadkowo)  
II miejsce – Maja Wojtyłko 
         (Borzysław)
II miejsce- Wiktor Hertel 
         (Pobądz) 
III miejsce- Przemysław Pietrzak 
         (Słonino)
III miejsce- Wiktor Wrzesiński 
         (Słonino)

Uczniowie IV-VI 
I miejsce -Michał Jaworski 
         (Kowalki)
I miejsce –  Maria Szumska 
         (Warnino)
II miejsce – Aleksandra 
         Witkowska (Kowalki)
II miejsce- Kacper Tabaka 
         (Kowalki)
III miejsce- Sandra Pietrzak 
         (Słonino)

„Ziemniaki cudaki”
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   17 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tychowie 
odbyły się dwa spektakle pt. 
"Calineczka" w wykonaniu 
aktorów Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego z Koszalina. 
Spektakl obejrzały dzieci wraz 
z nauczycielami z placówek 
oświatowych: Gminne 

Spektakl „Calineczka”

   W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tychowie zorganizowano 
wystawę z okazji obchodów 200. 
rocznicy Stanisława Moniuszki. 
Rok  2019  -  ustanowiono 
bowiem  ROKIEM  
MONIUSZKI. Decyzję taką 
podjął   Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej, ale także został 
ogłoszony przez UNESCO na 
wniosek Polski, Litwy 
i Białorusi.
Wystawa miała  na celu 
przybliżenie życia i twórczości 

wybitnego polskiego 
kompozytora. Wykorzystano 
plansze udostępnione przez 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Zwiedzający mogli też 
wysłuchać fragmentów 
kompozycji  Stanisława 
Moniuszki. 
Wystawa była czynna w dniach: 
23 września – 18 października 
2019 r. 

L. Michalak – Dyrektor GOK 

w Tychowie  

   18 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tychowie 
odbył się konkurs pt. „Jesienne 
dekoracje” zorganizowany dla 
świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Tychowo. Wyniki 
konkursu:
I miejsce - świetlica 
    w Kowalkach (na zdjęciu)
II miejsce - świetlica 
    w Borzysławiu
II miejsce - świetlica 
   w Trzebiszynie
III miejsce - świetlica 

Przedszkole "Dębowa Chatka" 
w Tychowie, Szkoła 
Podstawowa im. H .Sienkiewicza 
w Bobolicach, Szkoła 
Podstawowa w Dargini, Szkoła 
Podstawowa w Dobrowie, 
Szkoła Podstawowa im. 
A. Mickiewicza w Tychowie.

Anna Węglarska – promocja 
i reklama GOK w Tychowie

    w Dobrowie
III miejsce - świetlica 
    w Sadkowie
Wyróżnienia - świetlica 
  w Tychowie, świetlice w:
 Słoninie, Kikowie, Warninie,  
Smęcinie, Pobądzu.
    Dziękujemy dzieciom, 
rodzicom oraz paniom 
świetliczankom za trud włożony 
w przygotowanie dekoracji. 
Gratulujemy!!!

Anna Węglarska, promocja 

i reklama GOK Tychowo

„Jesienne dekoracje”
wyniki konkursu

Wystawa w GOK poświęcona 

Ceny biletów: normalny 17 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 15 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 13 zł za każde dziecko. 
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem.  
Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl  w zakładce KINO

 Kołobrzegu odbyły Wsię Finały Krajowe 
Licealiady 

w drużynowej lekkiej atletyce. 
W dniu 19 września na nowym 
stadionie zaprezentowały się 
uczennice i uczniowie 
z najlepszych szkół w Polsce 
po etapach powiatowych 
i wojewódzkich. 
W skład drużyny wchodziło 
16 dziewcząt lub 16 chłopców. 
Większość zespołów było 
utworzonych na bazie szkół 
sportowych i dużych ośrodków 
z silnymi klubami 
lekkoatletycznymi. 
W tym doborowym 
towarzystwie bardzo dobrze 
spisały się uczennice ZSP 
Tychowo, kończąc zawody 

na ósmej pozycji. 
Indywidualnie reprezentantki 
Tychowa najlepiej spisały się 
w rzucie oszczepem, zajmując 
drugie, trzecie i piąte miejsce 
(Małgorzata Maślak, Kornelia 
Kalinowska i Olga Poszytek). 

 pchnięciu kulą Wsrebrny medal 
wywalczyła Wiktoria 

Macioszek. 
W skład drużyny wchodziły 
również: Paulina Rzepnikowska 
i Daria Jagielska w biegu na 100 
m, Dominika Żołędowska w 
biegu na 200 m, Magdalena 
Grzybowska w biegu na 400 m, 
Daria Szymanowska 
i Małgorzata Zawojska w biegu 
na 800 m, Klaudia Borzęcka 
w rzucie dyskiem, Marcelina 

Uczennice ZSP Tychowo 
ósme w Polsce

    W Powiecie Białogardzkim 
zainaugurowano rozgrywki 
w ramach Licealiady. 
Pierwsze Mistrzostwa Powiatu 
w roku szkolnym 2019/2020 
odbyły się w drużynowej lekkiej 
atletyce. W zawodach, tak jak 
w latach poprzednich, 
triumfowały uczennice 
i uczniowie Zespołu Szkól 
Ponadpodstawowych im. prof. 
Jana Radomskiego w Tychowie. 
Dziewczęta uzyskały znakomity 
wynik 950 punktów i o 300 
punktów wyprzedziły kolejną 
szkołę. Przewaga chłopców była 
mniejsza i wyniosła niespełna 
100 punktów. 
Najwartościowsze wyniki wśród 
dziewcząt osiągnęły Małgorzata 
Maślak w rzucie oszczepem 
i Wiktoria Macioszek 
w pchnięciu kulą, a wśród 
chłopców Kamil Grzyb w biegu 
na 400 m i Jakub Krawczyk 
w rzucie oszczepem. 
W skład reprezentacji szkoły 
wchodzili również: Paulina 
Rzepnikowska, Kacper 
Dołasiński i Patryk Kołotiuk 
w biegu na 100 m, Dominika 

Pierwsze zwycięstwa 
Z  życia ZSP w Tychowie

w roku szkolnym 2019/2020
Żołędowska, Jakub Czeszun 
i Patryk Kot w biegu na 200 m, 
Magdalena Grzybowska w biegu 
na 400 m, Alicja Pstrowska, 
Daria Szymanowska, Małgorzata 
Zawojska, Michał Dygas, Jakub 
Roj i Daniel Gryga w biegu na 

800 m, Natalia Moczarska, Daria 
Jagielska, Piotr Wetklo, Miłosz 
Śliwczyński i Ariel Kozak 
w skoku w dal, Jakub Gromada 
i Jakub Jaworski w pchnięciu 
kulą, Kornelia Kalinowska 
i Olga Poszytek w rzucie 

oszczepem oraz Klaudia 
Borzęcka w rzucie dyskiem. 
Na zdjęciu: zespoły dziewcząt 
i chłopców z trenerem Józefem 
Grabarczykiem oraz z pucharami 
dla zwycięzców.

Józef Grabarczyk

Krawczak i Aleksandra 
Błażejewska w pchnięciu kulą 
oraz Natalia Moczarska 
i Dagmara Benke w skoku 

w dal. Trenerem zespołu jest 
Józef Grabarczyk. 

Autor tekstu: Józef Grabarczyk

Stanisławowi Moniuszce
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Z  życia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie 

   14 października obchodziliśmy  
Dzień Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji w szkole odbył się 
apel podczas którego Pani 
Dyrektor złożyła życzenia 
wszystkim pracownikom Szkoły. 
Uczniowie pod opieką 
opiekunów Samorządu 
Uczniowskiego i wychowawców 
przygotowali występy 
artystyczne. Dzieci  wykazały się 
zdolnościami wokalnymi, 
recytatorskimi oraz tanecznymi. 

Dzień Edukacji Narodowej
Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się prezentacja zdjęć 
nauczycieli z dzieciństwa. 
Wszyscy nauczyciele oraz 
pracownicy szkoły zostali 
obdarowani słodkimi 
upominkami przygotowanymi 
przez Mały i Duży Samorząd 
Szkolny.
Uczniowie prezentując swoje 
talenty wyrazili podziękowania 
dla wszystkich pracowników 
szkoły za ich trud i pracę. 

Na szkolnej scenie 
zaprezentowały się Anastazja 
Tobiasz, Antonina Chołodniak, 
Agata Pastorczyk, Julia 
Jankowska, Anna Sypek, 
Magdalena Kujawska, Natalia 
Maliszewska, Natalia Zając, 
Agata Oryl, Mikołaj Kubiczek 
i Agata Pawelska.
To był bardzo miły dzień. 

Opiekunowie Małego i Dużego 

Samorządu

      W dniach 23 – 27. września 
2019 r. byliśmy w Szkole 
Liderów – Euroweek w Różance. 
Odbyliśmy bardzo długą podróż 
– dwoma pociągami. Jechaliśmy 
cały dzień, ale sama podróż była 
fajną przygodą. Już pierwszego 
dnia po zakwaterowaniu 
uczestniczyliśmy w zajęciach 
z wolontariuszami. Poznaliśmy 
Rodrigo z Meksyku, Arturo 
z USA, Laurę z Kolumbii, 
„Tomato” z Indonezji i Nan 
z Wietnamu.

WRÓCILIŚMY Z EUROWEEKU!
Zajęcia zaczynały się o 9:30 
i trwały do późnych godzin 
wieczornych – nawet do 21:00. 
Pracowaliśmy w dwóch grupach 
wiekowych – klasy 5 – 6 i 7 – 8. 
Było nas bardzo dużo, bo uczyły 
się z nami dzieci z Wrocławia 
i Bolechowic.Podczas zajęć 
tworzyliśmy ciekawe projekty, 
przygotowywaliśmy scenki 
rodzajowe na różne tematy, 
opowiadaliśmy historie prawdziwe 
i nieprawdziwe – wszystko 
w języku angielskim. 

Niejednokrotnie zadania 
wymagały od nas pomysłowości 
i kreatywności. Współpraca 
z wolontariuszami była dla nas 
bardzo ciekawym 
doświadczeniem. Poznaliśmy ich 
kulturę, tradycje i obyczaje. 
Mimo intensywnej pracy udało 
nam się pojechać na basen 
i trochę się zrelaksować. 
Zawarliśmy dużo nowych 
znajomości i przyjaźni, ciężko 
było nam się rozstać i wracać do 
szkolnej codzienności. 
Udział w Euroweeku był dla nas 
sprawdzeniem i rozwinięciem 
swoich językowych umiejętności. 
Wszyscy otrzymaliśmy 
pamiątkowe certyfikaty. Bardzo 
chcielibyśmy wrócić tam za rok. 

Uczestnicy Euroweek – uczniowie klas 
6 – 8 Szkoły Podstawowej 

im. A. Mickiewicza w Tychowie 
z opiekunami: p. Agnieszką Młynarczyk, 

p. Katarzyną Wroną 
i p. Barbarą Grabarczyk                

 
WYJAZD DO LIPIA

   Już po raz kolejny nasza szkoła 
skorzystała z możliwości 
wyjazdu do Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Lipiu. Tym 
razem udało się do tej 
miejscowości 38 uczniów z klas 
V-VIII.
Po przyjeździe, zakwaterowaniu 
i pysznym śniadaniu uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach 
,,Łosoś i spółka” w tymże 
ośrodku. Tematem przewodnim 

było kształtowanie zachowań 
prośrodowiskowych społeczności 
lokalnej województwa 
zachodniopomorskiego. 
Uczniowie poznali fascynujący 
świat rzek przymorskich i ich 
bioróżnorodność. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie, kolejne 
zajęcia odbyły się w terenie. 
Okolice Ośrodka nawet wczesną 
jesienią mają swoje uroki. 
Bukowy las, rzeka, mchy, 

porosty... Nawet wiatr zamilkł 
w wąwozach, których zbocza 
okalały graby, buki, świerki... 
Po takiej wyprawie obiad bardzo 
szybko zniknął z talerzy. 
Następnie uczniowie, podzieleni 
na dwie grupy, uczestniczyli 
w zajęciach w laboratorium 
i w sali bioróżnorodności. 
Drugi dzień rozpoczął się 
spotkaniem ze strażnikami 
rybackimi nad rzeką Parsętą 
w miejscowości Osówko. 
Panowie w ciekawy sposób 
przedstawili temat ,,STOP 
kłusownictwu”. Każdy 
z uczestników  wie, co to jest 
kamera pułapka czy noktowizor. 
Ognisko, przepyszna grochówka 
oraz liczne gry w terenie 
zakończyły nasz pobyt w Lipiu. 
Wyjazd z pewnością przyczynił 
się do podniesienia wiedzy 
uczniów z zakresu ekologii, 
a także do integracji młodzieży.
Kinga Kowalska, Karolina Szyderska

IX Ś������� D���� 
T�������� M������� 
    7 października 2019 r. 
nasza szkoła uczestniczyła, 
po raz trzeci, w Światowym 
Dniu Tabliczki Mnożenia 
organizowanym pod hasłem: 
„Młodsi sprawdzają, czy 
starsi tabliczkę mnożenia 
znają!” Akcja miała na celu 
zachęcić wszystkich do 
przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia. 
W dniach 30.09-04.10.2019 
r. przypominaliśmy tabliczkę 
mnożenia - w domu 
i w szkole,  a następnie 
07.10.2019 r. odbywały się 
egzaminy z tabliczki 
mnożenia. 
Uczestnicy wybierali los 
z 5 przypadkami mnożenia. 
Jeżeli podali wszystkie poprawne 
odpowiedzi, zdobywali tytuł 
Eksperta Tabliczki Mnożenia 
(z ang. MT EXPERT). 
Do egzaminu przystąpili 
uczniowie kl. 3 – 8 SP oraz 
chętni nauczyciele. 
Ekspertami w tabliczce mnożenia 
zostało 69 uczniów i 6 
nauczycieli. Tego dnia odbywał 
się również konkurs 
międzyklasowy dla uczniów 
kl. 4 - 8 gry w „Piłkarza 
matematyka”, w której 
uczniowie, oprócz znajomości 
tabliczki mnożenia, mogli 
sprawdzić swoje umiejętności 
strzeleckie. 

I m- ce zajęła drużyna kl. 6c, 
II m-ca ex aequo zajęły klasy 5a, 
5b i 8a. Było mnóstwo fajnej 
zabawy. 
    Dziękuję za współorganizację 
IX ŚDTM p. D. Frańczak, 
p. A. Kratkowskiej oraz uczniom 
kl. VIII - J. Mikołajczak, 
B. Farmasowi, M. Soból, 
A. Biegańskiej, A. Pietrzak za 
pomoc w egzaminowaniu kl. III,  
a wszystkim uczestnikom za 
miło i pożytecznie spędzony 
dzień.
Zapraszamy do aktywnego 
uczestniczenia w kolejnej edycji 
ŚDTM - 2 października 2020! 

Lokalny koordynator: Renata Chwała
Na zdjęciu: Eksperci z 6c 

   W minionym tygodniu 
w grupie Pszczółek 
podejmowaliśmy tematy 
zdrowego odżywiania się 
i  dbania o swoje zdrowie. 
Dzieci przyniosły na zajęcia 
swoje ulubione warzywa 
i owoce, z których wspólnie 
robiliśmy pyszny sok. 
Pszczółki zapoznały się 
z urządzeniem do robienia 
soków „ sokowirówką”. 
Soki bez cukru 
i konserwantów smakowały 
wyśmienicie. 

Rozmawiając o zdrowej 
żywności szukaliśmy 
alternatywnych sposobów na 
zastąpienie niezdrowych 
produktów na wartościowe. 
Pszczółki przyniosły do szkoły 
jabłka, z których zrobiliśmy 
pyszne i zdrowe chipsy za 
pomocą suszarki do owoców 
i warzyw. Suszone owoce 
wszystkim bardzo smakowały. 
Z  pewnością będziemy 
częściej robić takie przysmaki.

J. Rudzińska i M. Kasperowicz

Zdrowo u Pszczółek

   W piątek, 19 kwietnia 2019 
roku, wzorem lat ubiegłych nasza 
szkoła włączyła się w akcję 
,,Sprzątanie świata”.
Celem akcji jest budowanie 
świadomości ekologicznej, nauka 
segregacji śmieci, kształtowanie 
nawyków ekologicznych oraz 
działanie na rzecz ochrony 
środowiska. Tego dnia uczniowie 
wraz z nauczycielami udali się 

„Sprzątanie świata”
w teren. Wyposażeni w worki 
i rękawiczki ruszyli do walki 
o czysty teren wokół szkoły, jak 
i obszar całego miasta Tychowo.
Wszyscy pracowali solidnie 
i z zapałem, mając świadomość, 
że chcą dbać o swoją przyszłość, 
dbając o stan środowiska. 
Taka akcja jest dowodem na to, 
że lubimy wspólnie działać.

Kinga Kowalska i Karolina 
Szyderska  

  Piłkarze ze Szkoły Podstawowej 
w Tychowie wywalczyli tytuł 
wicemistrza powiatu 
białogardzkiego. 
W bardzo licznie obsadzonym 
turnieju (10 zespołów) uznali 
wyższość tylko szkoły z Karlina 
(gospodarz zawodów). Gra toczyła 
się w trzech grupach, systemem 
„każdy z każdym”. 
Nasz zespół w swojej grupie 
zdecydowanie wygrał oba mecze 
(z SP w Karwinie 12:0 i MOW 
w Podborsku 4:2) i pewnie 
zameldował się wśród trzech 

MISTRZOSTWA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
najlepszych zespołów turnieju.  
W fazie finałowej nasi piłkarze 
przegrali z SP w Karlinie (1:3) 
oraz zwyciężyli w meczu z SP nr 5 
w Białogardzie (1:0). Szkoła 
Szkołę Podstawową w Tychowie 
reprezentowali: Paweł Kosmalski  
(7 bramek), Bartosz Farmas 
(5 bramek), Bartosz Stańczak 
(4 bramki), Michał Roszczyk 
(1 bramka), Szymon Mazurkiewicz 
(1 bramka), Kamil Jankowski, 
Patryk Goździk, Bartłomiej Pałyga, 
opieka szkoleniowa – Arkadiusz 
Jabłoński. Arkadiusz Jabłoński

  5 października 2019 r. odbył się 
I Białogardzki Bieg Szlakiem 
Gryfa. Uczestnicy mieli do 
pokonania 5 km lub 10 km trasy
 z przeszkodami t.j. błoto, rowy, 
sztuczne przeszkody. 
Organizatorzy zadbali również 
o najmłodszych miłośników 
aktywnego spędzania czasu 
i przygotowali Bieg Szlakiem 
Gryfa Kids, również 
z przeszkodami. 

Sukces na Szlaku Gryfa
W tej konkurencji godnie 
reprezentowała naszą szkołę 
uczennica klasy IB, Karolinka 
Rudzińska. Startowała 
w kategorii 7-11 lat i wywalczyła 
I MIEJSCE.
Serdecznie gratulujemy Karolinie 
i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.Kto wie, może to 
pierwsze kroki do wielkiej 
kariery :)

M. Niemiec
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W dniach 9, 10, 11, 12 
grudnia 2019 r. na terenie 
gminy Tychowo 
przeprowadzona będzie 
zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu 
elektrycznego 
i elektronicznego oraz opon 
od pojazdów osobowych. 
Zbiórka prowadzona będzie 
sprzed nieruchomości 
zamieszkałych we wszystkich 
miejscowościach gminy 
(odpady pochodzące 
z prowadzenia działalności 
gospodarczej np.: opony, nie 
będą odbierane. 
Nie będą odbierane również 
odpady remontowo-
budowlane). 
Ze względów logistycznych 
właściciele nieruchomości 
położonych w miejscach 
z utrudnionym dojazdem 
(siedliska położone w lesie 
lub z dala od centrum 
miejscowości), którzy mają 
do oddania odpady 
wielkogabarytowe proszeni są 
o wcześniejsze zgłoszenie 
tego faktu do Urzędu 
Miejskiego w Tychowie pod 
nr tel. 94 316 02 76 lub 

osobiście w pok. nr 20 
w terminie do 05.12.2019 r. 
do godziny 12:00.

TERMINY ZBIÓRKI:
9 grudnia:
Borzysław, Bukowo, 
Bukówko, Dobrowo, 
Dobrówko, Modrolas, 
Podborsko, Retowo, 
Skarszewice Słonino, 
Trzebiszyn, Zaspy Wielkie.
10 grudnia:
Buczki, Czarnkowo, 
Dobrochy, Drzonowo 
Białogardzkie, Dzięciołowo, 
Giżałki, Kowalki, Pobądz, 
Smęcino, Solno, Tyczewo, 
Warnino, Wełdkowo, 
Wełdkówko.
11 grudnia: Tychowo                                                       
12 grudnia:
Doble, Kikowo, Krosinko, 
Liśnica, Motarzyn, Osówko, 
Rudno, Sadkowo, Stare 
Dębno, Nowe Dębno, 
Sławomierz, Trzebiec, 
Wicewo, Zastawa, Żukówek.

Wystawione przez 
mieszkańców odpady 
odbierane będą sukcesywnie 
z poszczególnych 
miejscowości. W związku 
z powyższym w przypadku 
dużej ilości wystawionych 

odpadów, w niektórych 
miejscowościach ich odbiór 
może nastąpić nieco później. 
Ze względu na to, że zbiórki 
prowadzone będą od 
wczesnych godzin porannych 
mieszkańcy proszeni są 
o wystawienie odpadów 
w godzinach popołudniowych 
dnia poprzedzającego ich 
odbiór. Właściciele 
nieruchomości, od których 
nie zostaną odebrane odpady 
w terminie i w sposób 
opisany powyżej, proszeni są 
o telefoniczne zgłoszenie tego 
faktu do Urzędu Miejskiego 
w Tychowie pod nr 94 316 02 
76. Informacje należy 
przekazać do piątku, 13 
grudnia 2019 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. 

ZBIÓRKA ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH, 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

UWAGA  MIESZKAŃCY !!!

   23 września 2019 r. odbyło się  
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Uczestnicy dyskutowali 
tym razem o książce Małgorzaty 
Kalicińskiej pt. ,,Zwyczajny 
facet''. Zwyczajny facet. 
To znaczy jaki? Czy zwyczajny 
to znaczy uległy, cichy, cierpliwie 
znoszący humory żony, 
jednocześnie zarabiający spore 
pieniądze, dbający o dom 
i dzieci? Czy też uganiający się 
za kobietami, zdradzający 

i opętany nałogami? 
Gdzie kończy się stereotypowość, 
a zaczyna normalność? Prawda 
jak zwykle leży pośrodku. 
Autorka wyznała, że napisała tę 
książkę, ponieważ czuła taką 
potrzebę. Poruszyła w niej temat 
znęcania się psychicznego. I nie 
chodzi tu o znęcanie się 
mężczyzny nad kobietą, a wręcz 
przeciwnie. To mąż był 
szykanowany przez własną żonę. 

Problem obecny w naszym 
otoczeniu, jednak zbyt rzadko się 
o nim mówi.
Podczas kolejnego spotkania 
DKK przeniesiemy się do 
,,Pensjonatu pod Bukami'' 
i poznamy wiele ciekawych 
historii, które się tam 
wydarzyły…

Halina Rożek – Dyrektor GBP, 
moderator Dyskusyjnego Klubu 

Książki

    4 października 2019 r., 
w godzinach wieczornych, 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tychowie już po raz czwarty 
zorganizowano Noc Bibliotek. 
To ogólnopolska akcja, której ideą 
jest pokazanie jak wielki potencjał 
kulturowy i społeczny mają 
biblioteki i jak bardzo się 
zmieniają na przełomie lat. 
Spotkanie rozpoczęło się od 
przeczytania przez dzieci wiersza 
Joanny Mueller pt. 
,,Wieszowiązałki''. Wiersz ten 
czytany był tego dnia we 

wszystkich bibliotekach biorących 
udział w akcji. Następnie 
wspólnie stworzyliśmy straszną 
opowieść pt.,,W głębi ciemnego 
lasu'' do której dzieci wykonały 
piękne ilustracje. Dzieci wykonały 
również lampiony, które zabrały 
ze sobą do domów. 
Kulminacyjnym punktem imprezy 
było poszukiwanie ukrytego w 
bibliotece skarbu. Jednak było to 
nie łatwe zadanie, gdyż najpierw 
trzeba było wykonać szereg 
przeróżnych zadań i łamigłówek. 
Bardzo wyczekiwanym 

elementem było opowiadanie 
o zmroku strasznych opowieści 
oraz nocna wycieczka z latarkami 
po pomieszczeniach biblioteki. 
Na koniec spotkania, odbyła się 
projekcja filmu pt. ,,Ptyś i Bill'' 
w reżyserii Alexandre Charlot. 
Film ten w ciepły, humorystyczny 
sposób zilustrował tegoroczne 
hasło akcji ,,ZNAJDŹMY 
WSPÓLNY JĘZYK''. 

Halina Rożek- Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tychowie

Agnieszka Tomczyk

NOC BIBLIOTEK 2019

    Szóstego października br. 
w Motarzynie odbyło się 
rodzinne grzybobranie. Celem 
spotkania było spędzenie czasu 

na świeżym powietrzu, pośród 
natury. Pogoda dopisała i grzyby 
także. Najlepszymi zbieraczami 
borowików zostali państwo 

Joanna i Jacek Rudzińscy.
   Dziękuję wszystkim za 
przybycie i miłe spędzenie czasu.

Sołtys Teresa Jakimiuk

Grzybobranie w Motarzynie
Z  ŻYCIA SOŁECTW
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Materiały do listopadowego wydania „Tychowskich Wieści” 

przyjmujemy do 18 listopada 2019 r.
Materiały do grudniowego wydania „Tychowskich Wieści”

prosimy nadsyłać do 10 grudnia 2019 r. 

Tychowskie Wieści

Kącik literacki
uszyłam ci sweter

zobacz
ile włosów zapuścić można w samotności
możesz gładzić je
na dłoni ważyć
a potem sprawdzać
ile satyny z pościeli ubyło
i ile wojen było
moich z poduszkami 
*
Zbyt często wspominam
twoje ciepłe powroty
Gdy w progu bosa
strzepywałam śnieg z kurtki
Pewna że już dawno cię oswoiłam
tym co najpiękniejsze
co pod skórą się włóczy

         Aleksandra Wasilewska

Utwory do publikacji na łamach 

„Tychowskich Wieści”

można przesyłać na adres Redakcji: 

wiesci@tychowo.pl

zakochany kwiat 

szepnął kwiat
do pszczółki z rana
kochana
przynieś mi pyłku
od tego pana
nie mogę podejść
do niego sama
jestem w nim zakochana 
jest tak daleko 
i patrzy na mnie
wiem że wciąż myśli 
o mej sukni barwnej
perfumowanej powabnej
o sylwetce zgrabnej
by choć na chwilę
stać się motylem
nuci mi serenady
szepcze namiętnie
z oddali
ktoś kosi trawnik

Izabela Budnik „Sonia”

Podziękowania

   W związku ze zbliżającym się 
dniem Wszystkich Świętych, 
informujemy Państwa 
planujących odwiedziny na 
grobach najbliższych o zmianie 
organizacji ruchu oraz 
rozlokowaniu parkingów dla 
samochodów osobowych 
w okolicach komunalnego 
w Tychowie.
  Dojazd do cmentarza możliwy 
będzie ulicą Słoneczną – ruch 
jednokierunkowy (wjazd od 
ulicy Wolności) oraz od ulicy 
Koszalińskiej – wjazd na ulicę 
Ogrodową. 

Do skrzyżowania z ulicą 
Słoneczną obowiązywać będzie 
ruch dwukierunkowy.
   Ulicą Słoneczną można 
dojechać: w prawo do parkingu 
z kostki brukowej, na wprost – 
na parking tymczasowy 
o podłożu trawiastym.
   Wyjazd z ulicy Słonecznej nie 
będzie możliwy (znak B-2 
zakaz wjazdu).
  Wyjazd z parkingów  przy 
cmentarzu odbywać się będzie 
przez ulicę Ogrodową do 
wyjazdu na ulice Koszalińską.
Na ulicy Ogrodowej z obydwu 

stron obowiązywać będzie 
zakaz zatrzymywania i postoju.

Dodatkowe parkingi dla 
samochodów osobowych 
rozlokowano przy ulicach:
- obok dawnego ośrodka 
   zdrowia na ul. Bobolickiej,
- przed Urzędem Miejskim –
  ul. Bobolicka;
- przed budynkiem nieczynnego 
  sklepu Groszek – przy ul. 
  Bobolickiej;
- w zatoczce parkingowej przy 
   Aptece na ul. Wolności;
 - na placu manewrowym 

w  pobliżu szkoły podstawowej 
  przy ul. Dworcowej;
- w zatoczkach parkingowych 
  z obu stron ulicy Wolności;
- parking przy ulicy Strefowej,
- parking przy ulicy Kościelnej 
  z tyłu budynku GOK-u.

 Informacja graficzna na mapce.

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

Administracja Cmentarza 
Komunalnego w Tychowie
        (GOSiGK Tychowo)

UWAGA !!! ������ ����������� �����
� ������� ��������� � T�������
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ZMIANA 
ORGANIZACJI RUCHU
NA DZIEŃ 01.11.2019 r. 

   Zarządcą Cmentarzy 
Komunalnych w Tychowie oraz 
w Kowalkach jest Gminny 
Ośrodek Sportu i  Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie 
ul. Bobolicka 17. 
Działamy na podstawie:                                         
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz.U. 
2000 r. nr 23, poz. 295 z poźn. 
zm.)
2. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 marca 
2008 r. w sprawie wymagań, 
jakie muszą spełniać cmentarze, 
groby i inne miejsca pochówku 
zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 
r. nr 48, poz. 284)
3. Uchwała nr VII/69/11 Rady 
Miejskiej w Tychowie dnia 31 
sierpnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu 
cmentarzy komunalnych Gminy 
Tychowo oraz uchwały nr 
VII/70/11 w sprawie opłat za 
korzystanie z cmentarzy 
i urządzeń cmentarnych na 
cmentarzach komunalnych 
Gminy Tychowo.
   Tą informacją pragniemy 
przypomnieć podstawowe 
zasady funkcjonowania naszych 
cmentarzy:

1. Grobu, od chwili 
pochowania zmarłego, nie 
można użyć do ponownego 
pochowania przed upływem 20 
lat (nie dot. grobów 
głębinowych). Po tym okresie 
należy opłacić kolejne 20 lat 
lub wielokrotność. 
W przypadku nie uiszczenia 
opłaty grób ulega likwidacji 
a miejsca powraca do zarządcy. 
Po wniesieniu stosownych opłat 
istnieje możliwość 
przywrócenia grobu. Zarządca 
nie ma obowiązku szukania 
osób odpowiednich do 
uregulowania opłaty, obowiązek 
ten spoczywa na osobach 
zainteresowanych. Pomimo 
tego podejmujemy takie 
działania, wysyłając informacje. 
W przypadku braku opiekuna 
na grobach umieszczane są 
nalepki o treści „grób 
przeznaczony do likwidacji 
z powodu braku opłaty,            
a następnym krokiem jest jego 
likwidacja. Zdjęcia takich 
grobów umieszczone są na 
tablicy ogłoszeń na terenie 
cmentarza a na grobach 
umieszcza się nalepki 
z planowanym terminem 
likwidacji.
Pobierane opłaty przeznacza się 
na utrzymanie cmentarzy: 
wywóz śmieci, woda, prace 
porządkowe i inne.  

2. Wszelkie prace budowlane 

należy zgłosić i uzgodnić na 
2 dni przed rozpoczęciem prac.  
Bez zgody nie wolno też 
stawiać ławek, robić chodników 
przy grobach, sadzić i wycinać 
drzew i krzewów. Po wszelkich 
pracach należy uporządkować 
teren, za co odpowiedzialny jest 
opiekun grobu. Nagrobek nie 
może przekraczać wymiarów 
grobu, w przypadku nie 
dostosowania się zarządca 
może zażądać przebudowy. 

3. Cmentarz jest ubezpieczony 
od nieszczęść czy wypadków 
dotykających ludzi w tym 
czasie tam przebywających, ale 
nagrobki nie są ubezpieczone, 
należy uczynić to 
indywidualnie. Zarządca 
cmentarza nie ponosi 
odpowiedzialności za 
uszkodzenia nagrobków oraz 
jego zagospodarowanego 
otoczenia, które powstały 
z przyczyn niezależnych od 
zarządcy, w szczególności za 
uszkodzenia będące 
następstwem zdarzeń losowych 
– zjawisk atmosferycznych, 
awarii wodociągowych oraz za 
uszkodzenia spowodowane 
zapadnięciem się ziemi wokół 
grobu, niezależnie od 
przyczyny ich powstania.

4. Zwracamy się z apelem do 
wszystkich opiekunów i osób 
odwiedzających o wspólną 
troskę, zachowanie porządku, 
ciszę i powagę miejsca. Śmieci 
segregujemy składując je do 
odpowiednich pojemników. 
Nie wyrzucamy śmieci za 
ogrodzenie, pod drzewo czy 
sąsiedni grób, co się często 
zdarza. Za opiekę i estetyczny 
wygląd grobu odpowiada jego 
opiekun.

5. Prosimy o nie stawianie 
zbędnych rzeczy (wypalonych 
zniczy, sztucznych kwiatów, 
itp.) na stelażach nagrobnych.
6. Prosimy o informowanie 
GOSiGK o zamiarze 
przeprowadzenia ekshumacji 
swoich zmarłych z podaniem 
danych o dotychczasowym 
położeniu grobu oraz o nowym 
planowanym miejscu. Szczątki 
lub prochy po ekshumacji 
można dochować do 
istniejącego grobu tylko, gdy 
jest on opłacony – ekshumacje 
odbywają się w okresie od 
15 października do 15 kwietnia.

Więcej informacji można 
znaleźć na tablicy ogłoszeń 
znajdującej się na terenie 
cmentarza lub w biurze 
GOSiGK w Tychowie.

Zarządca cmentarzy
GOSiGK Tychowo

INFORMACJA
Dziękujemy Państwu: 

Katarzynie i Bartłomiejowi Mesjaszom (i ich Synkowi)

za stół magnetyczny do gry. 

Powędrował do świetlicy w Słoninie.

L. Michalak- Dyrektor GOK w Tychowie, 

Grażyna Kotus – opiekunka świetlicy oraz 

bardzo zadowolone dzieci i młodzież. 


