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edenastego maja br., od Jgodziny 14.00  na murawie 
boiska w Tychowie 

rozegrano zawody sportowo-
pożarnicze gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Tychowo. 

Strażackie zmagania w Tychowie
Wzięły w nich udział 4 drużyny 
OSP z: Kowalek, Sadkowa, 
Tychowa oraz Osówka. 
Przychylna aura przyciągnęła na 
zawody nie tylko strażaków, ale 
również mieszkańców miasta 
i gminy. 

   Po uroczystym otwarciu 
zawodów przez Zastępcę 
Burmistrza Jacka Rudzińskiego, 
rozpoczęły się zmagania drużyn 
startujących w konkurencjach:
- rzut toporkiem do celu,
- rozwijanie i zwijanie węży 

- zespołowy bieg na nartach na 
  czas,
- strzał piłką do bramek różnej 
  wielkości, 
- tzw. „ bojówka” - zawodnicy 
  musieli odpalić motopompę, 
  rozwinąć strażackie węże oraz 

  strącić strumieniami wody 
  pachołki z tworzywa,
- strzał z hydronetki „Mały 
  strażak” do punktu 
  strzeleckiego,
- pokonanie toru przeszkód 
  w alko – goglach.

Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwał p. Paweł Pyda 
z Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Białogardzie. 

Wyniki końcowe 
przedstawiają się 
następująco:

1 miejsce: OSP Tychowo
2 miejsce: OSP Osówko
3 miejsce: OSP Kowalki 
  i Sadkowo – drużyna 
   połączona.
Puchary oraz pamiątkowe 
dyplomy wręczał drużynom 
Burmistrz Robert Falana. 
   Zawody były świetną okazją 
do wzajemnej rywalizacji 
i pokazu wyszkolenia bojowego 
strażaków. 
Dziękujemy startującym 
druhnom i druhom za obecność, 
miłą atmosferę i zabawę oraz 
za strażacki doping. 
   Dziękujemy również 
wszystkim zaangażowanym 
w organizację zawodów oraz 
firmie:  Zakład Wędliniarski 
Stefan i Irena Furmanek za 
okazane wsparcie. 
Organizatorami zawodów byli: 
Gminny Ośrodek Sportu 
i Gospodarki Komunalnej 
w Tychowie oraz Urząd Miejski 
w Tychowie.

R. Bosak-Szewczyk
R. Radziuk

 wielką przyjemnością Zinformujemy Państwa 
o tym, że Gmina Tychowo 

otrzymała promesę na zakup 
nowego wozu ratowniczo – 
gaśniczego, który zostanie 
włączony do służby w OSP 
Tychowo. 

Łączna kwota tej operacji to 
760 tys. zł. 
Montaż finansowy wygląda 
następująco: 
- Gmina Tychowo 200 tys.,
- Narodowy/Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska – 110 tys.,

- Krajowy System Ratowniczo - 
Gaśniczy/MSWiA - 450 tys.

romesę na zakup ww. wozu Pburmistrz Robert Falana 
odebrał podczas 

wojewódzkich obchodów „Dnia 
Strażaka” w Choszcznie. 
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Nadleśnictwo Tychowo 
oraz Gmina Tychowo 
byli 

współorganizatorami akcji: 
Rodzinne Sadzeniu Lasu 
przeprowadzonym z inicjatywy 
Lasów Państwowych pod nazwą 

„Jedno dziecko jedno drzewo”.    
 W pierwszej odsłonie projektu 
do udziału zaproszeni zostali 
rodzice, którym dziecko 
urodziło się w 2018 r. 
Wydarzenie miało miejsce 
w sobotnie przedpołudnie, 

11 maja br. Po uroczystym 
powitaniu gości przez Zastępcę 
Nadleśniczego Jarosława 
Wasilewicza oraz przez Jacka 
Rudzińskiego Zastępcę 
Burmistrza Tychowa nastąpiła 
główna część uroczystości: 

rodzice wraz ze swoimi dziećmi 
w asyście zaproszonych gości 
posadzili sadzonki dębu na 
terenie leśnictwa Bąbnica. 
Uroczystość poprowadziły 
przedstawicielki Nadleśnictwa 
Tychowo, panie: Katarzyna 

JEDNO DZIECKO, JEDNO DRZEWO…

18 maja br. odbył się już III 
Tychowski Bieg – w tegorocznej 
imprezie udział wzięły 82 osoby, 
w tym niepełnosprawny maratończyk 
z Manowa - Józef Szczeblewski.
Punktualnie o 12.00 wystartowała 
grupa biegnąca na dystansie 10 km, 
10 minut później – grupa pokonująca 
5 km oraz grupa Nordic Walking. 
Wytyczone trasy prowadziły 
tradycyjnie już przez tereny leśne, 
w tym roku przez najwyższe 
wzniesienie w okolicach Tychowa – 
Górę Obidowa (116 m n.p.m.).  
Pomiar czasu podobnie jak w latach 
poprzednich odbywał się 
elektronicznie za pomocą chipów. 
Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwał sędzia zawodów 
z iNet Technology z Białogardu.
    Wyniki prezentują się następująco:

Bieg na 10 km (kobiety):
I   miejsce – Małgorzata Cygan - 
Szczecinek - Borne biega (00:43:44) 
II  miejsce – Klaudia Czajczyńska – 
Ściechów (00:44:22)
III miejsce – Paulina Zagalska – 
Połczyn Zdrój (00:46:10)

Bieg na 10 km (mężczyźni):
I   miejsce - Eryk Witkiewicz – 
Białogard – 10 Białogard (00:37:48)
II  miejsce – Łukasz Wojtalik – 

Połczyn Zdrój – Połczyn biega 
(00:38:00)
III miejsce – Tomasz Szulc – 
Tychowo (00:40:27)

Bieg na 5 km (kobiety):
I   miejsce – Elżbieta Burszta - 
Karlino –10 Białogard (00:22:52)
II  miejsce - Ilona Dziemianko – 
Połczyn Zdrój (00:23:48)
III miejsce – Sylwia Emilit - Karlino 
– 10 Białogard (00:24:21)

Bieg na 5 km (mężczyźni)
I   miejsce Grzegorz Emilit  - Karlino 
– 10 Białogard (00:17:00)
II  miejsce Kamil Grzyb – Kikowo – 
10 Białogard (00:18:42)
III miejsce Adrian Kozłowski – 
Połczyn Zdrój  - Straż-OSP 
(00:22:14)

Marsz Nordic Walking 5 km 
(kobiety):
I   miejsce – Monika Knitter – 
Polanów (00:34:11)
II  miejsce – Magdalena Rycerska – 
Czaplinek (00:35:53)
III miejsce – Monika Falana – 
Tychowo (00:38:17)

Marsz Nordic Walking 5 km 
(mężczyźni):
I   miejsce: Jerzy Lubawiński – 
Świdwin – Face Nordic Walking 

Team (00:32:16)
II  miejsce – Józef Radke – Połczyn 
Zdrój ( 00:39:01)
III miejsce – Hubert Kluk – Sarnowo 
- Leśna Rodzinka (00:42:10)

Zwycięzcy otrzymali puchary, 
natomiast wszyscy uczestnicy 
pamiątkowy medal. Zasłużone 
gratulacje składali zawodnikom 
Burmistrz Tychowa Robert Falana 
oraz zastępca Burmistrza Tychowa 
Jacek Rudziński.
Organizatorzy – Gminny Ośrodek 
Sportu i Gospodarki Komunalnej 
w Tychowie, Gmina Tychowo oraz 
Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  – zapewnili 
uczestnikom poczęstunek.
Dziękujemy: Nadleśnictwu Tychowo 
za udostępnienie terenów do 
przeprowadzenia biegów, Państwu 
Annie i Dariuszowi Puckom za 
przygotowanie trasy, wolontariuszom                                
z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podborsku, 
strażakom OSP Tychowo, 
funkcjonariuszom Policji w 
Tychowie, Pani Dyrektor GOK 
Lucynie Michalak, Paniom Teresie 
Jakimiuk, Iwonie Wiśniewskiej 

Marcinkowska oraz Aleksandra 
Półtorak – Tomecka. 
Wszystkie rodziny, które wzięły 
udział w wydarzeniu, otrzymały 
certyfikat wraz z upominkiem. 
Posadzone przez nich drzewo 
będzie oznaczone tak, by po 
latach dziecko z pomocą leśnika 
mogło odnaleźć swoje drzewko. 
Wspólnie spędzony czas swoimi 
występami umiliły nam zespoły 
ludowe „Radość” oraz  
„Dobrowianki”.

elem zorganizowanego 

Cwydarzenia było 
ukazanie roli Lasów 

Państwowych w działaniach na 
rzecz środowiska 
i społeczeństwa oraz 
przybliżenie pracy leśników. 
Obok wymiaru przyrodniczego, 
który został zrealizowany 
poprzez sadzenie drzew, akcja 
ma wymiar symboliczny. Każde 
z posadzonych drzew 
symbolizuje nowe życie. 
Sadząc drzewka w ramach 

projektu, wspólnie z leśnikami 
i samorządowcami, rodzice 
upamiętniają narodziny dziecka, 
a także setną rocznicę 
odzyskania przez naszą Ojczyznę 
niepodległości. 
Rosnące dęby są świadectwem 
tego pięknego wydarzenia i będą 
tworzyć historię dla przyszłych 
pokoleń. Na miejscu 
posadzonych drzewek 
umiejscowiony został głaz 
pamiątkowy. Leśnicy 
Nadleśnictwa Tychowo drzewa 
otoczą specjalną opieką tak, aby 
towarzyszyły dorastaniu a potem 
dorosłemu życiu urodzonych 
w 2018 r. dzieci.     
Dziękujemy zespołom ludowym 
za przybycie i występy oraz 
pracownikom GOSiGK i GOK 
w Tychowie za pomoc 
w organizacji wydarzenia. 

Małgorzata Lenio 
– Nadleśnictwo Tychowo
Renata Bosak-Szewczyk 

– Urząd Miejski w  Tychowie

i Ewie Sukiennik, firmie „Semed” za 
zapewnienie opieki medycznej nad 
uczestnikami biegu. 
Za pomoc w organizacji zawodów 
dziękujemy również pracownikom 
GOSiGK i Urzędu Miejskiego w 
Tychowie. 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę zawodów, znakomitą 
rywalizację i wspólną zabawę. 
Do zobaczenia za rok!

Żaneta Zienkiewicz – Osiecka 
Kierownik GOSiGK w Tychowie

zdjęcia: R. Bosak-Szewczyk
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 piątek, 10 maja br. Ww Urzędzie 
Miejskim 

w Tychowie nastąpiło 
podpisanie umowy na 
wykonanie zamówienia pn. 
„Świadczenie usługi w zakresie 
dowozu i odwozu uczniów do 
i z placówek oświatowych 
z terenu gminy Tychowo od 
dnia 02.09.2019 r. do dnia 
30.06.2020 r. oraz od 
01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.”.

Umowę podpisali: Robert 
Falana Burmistrz Tychowa 
oraz Ryszard Drozdowski 
Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usługowo-
Handlowego „Mechanik” 
Sp. z o.o. w Tychowie.

W SKRÓCIE:
PODPISANIE UMOWY NA TRANSPORT DZIECI DO SZKÓŁ 

OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

R

17 maja br. w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie 
podpisano dwie umowy 
z Wykonawcami na realizację 
zadań na terenie gminy 
Tychowo. 
    Umowę na wykonanie 
inwestycji pn. 
„Zagospodarowanie terenu 
gminnego w miejscowości 
Dobrowo, gm. Tychowo”, 
w formule – zaprojektuj 
i wybuduj podpisali: Robert 
Falana – burmistrz Tychowa, 
Leokadia Sas – skarbnik 
Gminy Tychowo oraz 
wykonawca 
p. Zbigniew Sawicki F.H.U. 
SAVI – POL z Karścina.  
W ramach zadania zostaną 
zaprojektowane i wykonane 

w szczególności następujące 
prace: 
- wyrównanie terenu i inne 
  prace ziemne;
- budowa nawierzchni ścieżek;
- budowa stawu wraz 
  z montażem fontann; 
- odbudowa rowu 
  melioracyjnego;
- zagospodarowania istniejących 
  terenów zielonych wraz 
  z nasadzeniami,
- budowa nawierzchni pod 
  altanami;
- montaż sceny oraz oświetlenia.
Wartość inwestycji: 
1.099.930,00 zł.
Przewidywany termin 
zakończenia prac to 31 sierpnia 
2020 r. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie z PROW 

Przypominamy, że od nowego 
roku szkolnego 2019/2020 
Gmina Tychowo będzie zlecać 
dowóz dzieci firmie 
zewnętrznej. Transport będzie 
odbywał się na podobnych 
zasadach jak dotychczas.
Rodzice nie będą ponosić 

żadnych kosztów dowozu 
swoich dzieci. 
Ponadto Gmina Tychowo, 
w związku ze zleceniem usługi 
przewoźnikowi zewnętrznemu, 
obniży koszty ponoszone 
z tytułu transportu z ok. 
1.000.000 zł na ok. 230.000 zł 
rocznie.

na lata 2014–2020 w ramach 
działania "Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich" w wysokości  
500.000 zł. 
    Druga umowa dotyczy 
realizacji zadania pn. 
„Usuwanie barszczu 
Sosnowskiego z terenu Gminy 
Tychowo”. 
Podpisy na umowie złożył, obok 
Burmistrza Tychowa oraz 
Skarbnik Gminy, wykonawca – 
p. Piotr Cielecki z firmy 
„Inżynieria przyrody” ze 
Szczecina. 
Prace związane z usuwaniem 
barszczu Sosnowskiego 
przeprowadzone zostaną na 37 
działkach położonych w rejonie 
Dobrowa, Dobrówka 
i Modrolasu o łącznej 
powierzchni 862,5 ar i potrwają 
do końca sierpnia 2019 r. 
Koszt realizacji zadania: 
30.739,50 zł. 
Gmina Tychowo aplikuje 
o dofinansowanie do kosztów 
realizacji tego zadania 
w wysokości 75 % kosztów 
kwalifikowalnych 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

R PODPISANIE UMÓW Z WYKONAWCAMI NA REALIZACJE

ZADAN NA TERENIE GMINY TYCHOWO
,,

 wyborach Wprzeprowadzonych 
na początku 

kwietnia br. Pani Anna 
Sokołowska została 
jednogłośnie wybrana 
Sołtysem Sołectwa Wicewo na 
drugą już kadencję.W skład 
Rady Sołeckiej weszli: Anna 
Benke, Renata Bosak - 
Szewczyk, Wojciech 
Chojnacki, ,Barbara Hojnor, 
Danuta Matwijczak oraz Iwona 
Wiśniewska.

UROCZYSTA VII SESJA 
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

    Podczas VII Sesji Rady 
Miejskiej w Tychowie 
30 kwietnia br. Pani Sołtys Anna 
Sokołowska z rąk burmistrza 
Roberta Falany oraz 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Tychowie Pawła 
Kowalskiego odebrała serdeczne 
gratulacje oraz życzenia 
wszelkiej pomyślności 
i wytrwałości w pracy 
społecznej, wielu cennych 
inicjatyw oraz udanej 

współpracy z mieszkańcami. 
Gratulacje oraz życzenia złożyli 
również Zastępca Burmistrza 
Jacek Rudziński, a także obecni 
podczas sesji Radni, Sołtysi 
i zaproszeni goście.
Ponowny wybór Pani Anny 
Sokołowskiej jest dowodem 
ogromnego uznania 
mieszkańców i aprobaty 
społecznej dla pracy i chęci 
służenia pomocą innym. 
Gratulujemy!

Powitanie nowego Sołtysa Sołectwa Wicewo

Gmina Tychowo 
zakwalifikowała się do 
dofinansowania 
w tegorocznym naborze 
w ramach Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym - Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) - 
edycji 2019 prowadzonego 

przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. W ich skład 
wchodzą ogólnodostępne 
plenerowe miejsca sportu, 
rekreacji i odpoczynku dla 
całych rodzin, urządzenia siłowni 
zewnętrznej, sprawnościowy plac 
zabaw dla dzieci, strefa relaksu 
i gier, zagospodarowanie zieleni. 

Nowy obiekt powstanie 
w Tychowie przy 
ul. Mroczkiewicza. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 
100 000 zł przy dofinansowaniu 
na poziomie 50 %.

R PROGRAM OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI 2019

ROZSTRZYGNIETY! ,

,
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   17 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tychowie odbył się Koncert 
z okazji Dnia Matki, który stał się już 
tradycją. Burmistrz Tychowa Robert 
Falana wraz z p. Dyrektor GOK Lucyną 
Michalak złożyli życzenia pomyślności 
wszystkim mamom oraz innym członkom 
rodzin, które przybyły obejrzeć występy 
swoich pociech.

odczas tego jakże wzruszającego Pwydarzenia na scenie dla swych 
mam i bliskich zaprezentowały 

się dzieci i młodzież z Gminy Tychowo: 
Zespół muzyczny Indigo z GOK 
w Tychowie, dzieci z Gminnego 
Przedszkola „Dębowa Chatka” 

w Tychowie przygotowane przez 
p. Małgorzatę Łopińską – Kubiczek, 
Elżbietę Uchal i Beatę Frańczak 
zatańczyły Krakowiaka, Maja Wojtyłko 
i Hanna Falana z klasy I a Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w 
Tychowie recytowały wiersze pt. „Małpa 
w kąpieli” A.Fredro i „Nasze drzewo” 
N. Usenko, uczniowie także z klasy I a 
wykonali piosenkę pt. „Jesteś mamo 
skarbem mym”, opiekun p. Anna Knaś – 
Opar. Na scenie wystąpiła zerówka – 
„Smerfy” z układem baletowym pod 
kierunkiem p. Doroty Galińskiej. 
Młodzi artyści z GOK zaprezentowali: 
układy taneczne – Grupa CHAOS, 

HAŁAS i MIRAGE, instruktor p. Kacper 
Wojcieszek, piosenki w wykonaniu 
solistek: Nikoli Jóźwiak w utworze pt. 
„Nieodkryty Ląd” Marty Podulki, 
Eweliny Falany w utworze pt. „Titanium” 
Davida Guetta, Klaudii Barskiej 
w utworach „Keep the faith” i „Shallow”, 
instruktor p. Katarzyna Kalbarczyk. 
    Dziękujemy serdecznie za współpracę 
wszystkim placówkom oświatowym 
i indywidualnym osobom, które 
przyczyniły się do przygotowania tego 
pięknego wydarzenia. 

Izabela Wesołowska, promocja 
i reklama GOK w Tychowie

Dzień Matki 2019



5WIESCITYCHOWSKIE

 dniach: 30 kwietnia W– 4 maja 2019 r. 
Klub Podróżnika 

działający przy Domu Kultury 
wybrał się na Morawy i do 
Wiednia. Morawski Kras urzekł 
nas pięknymi krajobrazami oraz 
śliczną Jaskinią Punkevni, gdzie 
niewątpliwą atrakcją okazał się 
spływ łódeczkami po podziemnej 
rzeczce Punkvi. Z wielką ochotą 
wjechaliśmy następnie kolejką 
linową na Przepaść Macocha. 
Wiedeń nas oczarował. 
Zapamiętamy szczególnie: 
Wzgórze Kahlenberg, Hofburg 
z okazałym skarbcem, pałac 
i park  Schönbrunn. Mieliśmy też 
okazję delektować się wiedeńska 
kawąi ciastem.    
     Na Morawach zobaczyliśmy 

ponadto: pałac  oraz ogrody 
w Lednicach, Slavkowo – 
miejsce bitwy „Trzech cesarzy”, 
Brno i Velehrad. Nie obyło się 
też bez wizyty w jednej 
z czeskich winnic, gdzie 
mogliśmy skorzystać ze 
specjalnie dla nas przygotowanej 
prezentacji na temat produkcji 
wina i nalewek, która połączona 
była z degustacją tych 
najlepszych. Było pysznie 
i … zabawnie :)
Europa jest piękna! Podróże 
kształcą i wzbogacają nas 
niewątpliwie. 
Polecamy każdemu :)

L. Michalak – Opiekun Klubu 
Podróżnika, Dyrektor GOK 

w Tychowie 

Klub Podróżnika 
     12 maja 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tychowie 
odbyło się interesujące spotkanie 
autorskie. Bohaterką była Joanna 
Warecha, dziennikarka 
telewizyjna, publicystka, 
reportażystka, dokumentalistka, 
członkini Światowego 
Stowarzyszenia Kobiet 
w Mediach, aktywna działaczka 
na rzecz środowiska 
popegeerowskiego, które było 
głównym tematem audiencji. 
Dziennikarka utożsamiając się ze 
społeczeństwem PGR-owskim 
przedstawiła druzgocący problem 
tych ludzi. Wyreżyserowała 
poruszający film dokumentalny 
pt. „PGR OBRAZY i KSIĄŻKI 
„PGR OBRAZY … HISTORIE 
ZLIKWIDOWANYCH” 

o ludziach z małej PGR-owskiej 
wsi, z której sama się wywodzi. 
Film został wyświetlony na 
dużym ekranie Ośrodka Kultury. 
Na zakończenie Joanna wręczyła 
chętnym uczestnikom autorską 
książkę. 
   Spotkanie wraz z Joanną 
Warechą poprowadziła Danuta 
Lebioda Zastępca Dyrektora 
Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej w Koszalinie, która 
z Anną Rydzkowską 
Przewodniczącą Rady 
Powiatowej PB 
Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej zainicjowały 
wydarzenie. Serdecznie 
dziękujemy.

Izabela Wesołowska, promocja 
i reklama GOK w Tychowie

Spotkanie 
z Joanną Warechąna Morawach i w Wiedniu

    18 maja 2019 r. Zespoły 
Ludowe Radość i Dobrowianki 
wróciły z WYRÓŻNIENIAMI 
z XII Wojewódzkiego 
Festiwalu Pieśni Ludowej 
organizowanego w Drawnie. 
W tym samym dniu grupa 
teatralna BANDA  zdobyła 
WYRÓŻNIENIE podczas 
Wojewódzkich Prezentacji 
Amatorskich Zespołów 

Teatralnych w Świdwinie. 
    19 maja grupy taneczne 
Hałas i Mirage wzięły udział 
w powiatowych eliminacjach 
Wojewódzkiego Przeglądu 
Zespołów Tanecznych 
w Koszalinie. 
Był to weekend pełen wrażeń! 
Gratulujemy sukcesów!

Izabela Wesołowska, promocja 
i reklama GOK w Tychowie

Weekend 
pełen sukcesów!

    25 kwietnia 2019 r. w Galerii 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie odbył się Wernisaż 
Wystawy Artystycznej pt. 
„Wylewna dusza” autorstwa 
Eleny Kołotiuk. Uroczyste 
otwarcie wystawy rozpoczęło się 
wokalnym występem Alicji 
Łukjaniec i Klaudii Kubiczek. 
Pani Dyrektor GOK - Lucyna 
Michalak wraz z artystką 
zaprosiły gości również do 
wysłuchania wierszy 
przygotowanych przez 
Małgorzatę Maślak, przy 
akompaniamencie Szymona 
Gołdyna. 

„Wylewna dusza” 
Eleny Kołotiuk  

Interesującą dyskusję z Eleną 
o jej pasji i technice, dzięki której 
powstają prace poprowadził 
Zygmunt Wziątek. Po rozmowie 
Pani Dyrektor GOK 
podziękowała i wręczyła kwiaty 
artystce, a artystka zaprosiła 
wszystkich do obejrzenia 
krótkich autorskich filmów 
przedstawiających sposób, w jaki 
wykonuje swoją sztukę. 
Relację radiową z autorką 
wystawy przeprowadziła Pani 
Renata Pacholczyk z Polskiego 
Radia Koszalin.

Izabela Wesołowska, promocja 
i reklama GOK w Tychowie

Z  życia Przedszkola Dębowa Chatka” w Tychowie

    Dnia 26 kwietnia 
przedszkolaki  z Gminnego 
Przedszkola „ Dębowa Chatka” 
w Tychowie wzięły udział w XII 

     5 kwietnia po raz pierwszy 
w naszym przedszkolu odbyło 
się „SPOTKANIE 
WIELKANOCNE” dla 
wszystkich chętnych 
mieszkańców naszej gminy. 
Piękna pogoda pozwoliła na 
zorganizowanie tej imprezy na 
powietrzu. Można było zakupić 
ozdoby wielkanocne wykonane 
przez dzieci i ich rodziców oraz 
przez panie z przedszkola. 
Zorganizowano także stoisko 
gdzie można było nabyć palmy 
wielkanocne albo wykazać się 
własnymi zdolnościami 
i wykonać je samodzielnie, 
chętnych nie brakowało. Dużą 
popularnością cieszyło się stoisko 
gdzie można było pod 
kierunkiem pani Ani ozdobić 
jajko wielkanocne metodą 
dekupaż. 
Panie wychowawczynie 
zorganizowały dzieciom zabawy 
na powietrzu, np. wyścigi 

z jajkiem, trafianie jajkiem do 
celu, kto pierwszy przetoczy 
jajko do bramki i inne. Przez 
całą imprezę towarzyszył 
przedszkolakom wielkanocny 
zajączek, który  podrzucał 
dzieciom czekoladowe jajka. 
Każdy uczestnik tego spotkania 
mógł posmakować 
wielkanocnych potraw, pysznego, 
białego barszczu, kiełbaski, jajek 
oraz chrzanu. Bardzo dziękujemy 
rodzicom za pomoc 
w zorganizowaniu tego 
przedsięwzięcia, szczególnie tym 
paniom które miały pieczę nad 
wszystkimi stoiskami. 
Dzięki Waszej pomocy 
SPOTKANIE WIELKANOCNE 
było udane. 
Serdecznie dziękujemy także 
sponsorom, państwu I. i S. 
Furmanek, państwu K. i M. 
Rydzkowskim, pani S. Czerwiak 
oraz panu I. Szyderskiemu. 

Iwona Wiśniewska 

    W zeszłym roku z okazji 
100-lecia Niepodległości Polski 
na terenie przedszkola zostały 
posadzone tulipany w barwach 
biało-czerwonych, które w tym 

roku zakwitły i cieszą oko 
naszych wychowanków a także 
ich rodziców i bliskich. 

M. Łopińska - Kubiczek

    Dzieci z Gminnego 
Przedszkola „Dębowa Chatka” 
w Tychowie  26.04.2019 r. 
przyłączyły się do akcji 
zainicjowanej przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę pod nazwą 
„Sadzimy”. 
Tego dnia wychowankowie 
przedszkola odwiedzili 
Nadleśnictwo w Tychowie gdzie 
wzbogaciły zasób wiadomości 
o przyrodzie na temat sposobu 

sadzenia i dbania o drzewa. 
Każde z dzieci otrzymało 
sadzonkę, którą zabrały do 
domu by posadzić je 
z rodzicami. Wyrosłe drzewo 
zapewni nam tlen, oczyści 
powietrze, złagodzi zmiany 
klimatu, a w przyszłości stanie 
się siedliskiem wielu 
organizmów, a może nawet 
stworzy komuś dom.      

Małgorzata Łopińska-Kubiczek

KONKURS RECYTATORSKI 
Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim dla 
Przedszkolaków „Słowiki” 
organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie im. 
Kubusia Puchatka w Karlinie. 
Przedszkole reprezentowały 
dzieci, które podczas eliminacji 

TULIPANY 

SPOTKANIE 
WIELKANOCNEdo konkursu zorganizowanego 

w placówce,  zajęły I miejsce 
z każdej grupy wiekowej.  
Grupa 3 latki -  Amelka 
Rydzkowska , grupa 4 latki - Iga 
Kosmalska, grupa 5 latki Zuzia 
Kujawska .  
    Tematyką  były wiersze 
polskich autorów. Uczestnicy   
świetnie zaprezentowali swoje 
umiejętności prezentując 
przygotowane utwory literackie. 
Zuzanna  zajęła I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej 
zaprezentowała utwór D. Gellner  
pt. „ Szły raz myszy ”... Dzieci 
biorące udział w przeglądzie 
otrzymały dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.
     Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 
Dziękujemy rodzicom za 
przygotowanie wierszy 
i wsparcie ich podczas konkursu.

D. Potoczna

Przedszkolaki  
w Nadleśnictwie Tychowo
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Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

szyscy jesteśmy Wodpowiedzialni z nasza 
planetę, za jej kondycję 

i prawidłowe funkcjonowanie każdej 
biocenozy i każdego ekosystemu! 
Dlatego 14 maja 2019 wychowankowie 
Szkoły Podstawowej w Tychowie 
przypomnieli wszystkim zasady oraz 
sens segregacji śmieci, podkreślili 
celowość i znaczenie oszczędzania 
zasobów naturalnych. 
   Uczniowie przygotowali na ten dzień 
plakaty i transparenty o tematyce 
ekologicznej. Wszelkie prace, bez 
wyjątku były ciekawe, kolorowe 
i bardzo pracochłonne. 
Plakaty mówiły o segregacji śmieci, 

o zanieczyszczeniach gleby, wody 
i powietrza, o recyklingu 
i ekologicznych zachowaniach. 
Wszystkim uczniom oraz 
wychowawcom gratulujemy postawy 
i serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie, pracę i zrozumienie 
istoty ochrony środowiska naturalnego.
 Ważnym elementem obchodów był 
happening ulicami naszego miasta. 
Był to kolorowy i radosny spacer 
promujący ekologiczne zachowania 
i zachęcający mieszkańców naszej 
gminy do ochrony planety.
    Zachęcamy wszystkich do ochrony 
przyrody i do usuwania negatywnych 
skutków działalności człowieka. 

    9 maja 2019 r. w Szkole 
Podstawowej im. A. Mickiewicza odbył 
się Ogólnopolski Konkurs Języka 

Angielskiego „ALBUS” organizowany 
przez CES (Centrum Edukacji 
Szkolnej), którego szkolnymi 

     14 maja uczniowie zerówki wzięli udział w 1,5 godzinnych 
warsztatach edukacyjnych, które realizowane były w ramach 
projektu pt „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań 
prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa 
zachodniopomorskiego”.
   Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z różnymi 
gatunkami ryb zamieszkujących rzeki przymorskie woj. 
zachodniopomorskiego oraz bioróżnorodnością dolin rzecznych. 
W ramach projektu uczniowie otrzymali książeczki-
kolorowanki edukacyjne „Łosoś i spółka” oraz „Podwodne 
przygody węgorza Grzegorza”. Każde z dzieci otrzymało 
również koszulkę edukacyjną z logo programu oraz kolorową 
grafiką. Na koniec warsztatów uczestniczyły w grze 
„Łososiowa przygoda” i „Węgorze na szlaku”. 

RM

    Turniej BRD powiatu białogardzkiego 
odbył się w Szkole Podstawowej 
w Tychowie. Młodzież ze szkół 
podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych z całego powiatu 
zmagała się w czterech konkurencjach: 
testach z wiedzy ogólnej bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, testach ze znajomości 
skrzyżowań, po czym pokonywano 
rowerem przygotowany tor przeszkód 
i miasteczko ruchu drogowego. 
    Zawodnicy podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe (do lat 12 i powyżej) 
wykazali się bardzo dobrą znajomością 
przepisów ruchu drogowego, z pełnym 
profesjonalizmem udzielali pierwszej 
pomocy, z dużym zaangażowaniem 
pokonywali rowerem wyznaczony tor 
przeszkód i miasteczko. Rywalizacja 
była zacięta. Powiatowy turniej w grupie 
młodszej wygrali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej z Kościernicy, w grupie 
starszej tradycyjnie, jak co roku, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tychowie. 

    29 marca grupa Nutek wraz 
z wychowawcą wzięła udział 
w wielkanocnych warsztatach.
 Organizatorem zajęć byli pracownicy 
Działu Oświatowego Muzeum 
w Koszalinie. Tematem lekcji były 

wielkanocne palmy i pisanki. 
Odbył się pokaz zdobienia jajek 
tradycyjnymi technikami. Dzieci zostały 
zapoznane również z wystawą „Dzieje 
kuźni pomorskiej”, otwarta w stodole 
pochodzącej z 1882 roku.  

RM

      Wolontariusze ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Tychowie przyłączyli się do 
ogólnopolskiej akcji pod patronatem 
Muzeum POLIN w Warszawie - 
„Żonkile dla powstańców” 
zorganizowanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Tychowie. 

19 kwietnia 2019 r. Kaja Kaziszyn, 
Laura Bogatko i Aleksandra Młynarczyk 
i Dominik Sypek wręczali przechodniom 
papierowe żonkile – symbol pamięci 
o powstaniu w warszawskim getcie. 
Wolontariusze pamiętają o bohaterach.

Karolina Szyderska

MY RÓWNIEŻ UCZCILIŚMY ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI!

SZANUJMY NASZĄ PLANETĘ - 
NASZ DOM, A ONA Z PEWNOŚCIĄ 
ODWDZIĘCZY SIĘ NAM DOBRYMI 
PLONAMI I ZDROWIEM!!!

Karoliną Szyderska, AJG

Żonkile dla powstańców

K������ J����� A����������� „ALBUS” 
organizatorkami były Panie: Katarzyna 
Wrona i Agnieszka Młynarczyk. 
W konkursie udział wzięło 29 uczniów 
klas IV – VII. Test konkursowy składał 
się z 26 zadań zamkniętych z 4 
możliwościami odpowiedzi (A – D), 
z których tylko jedna była prawidłowa 
i trwał 50 minut. Obecnie oczekujemy 
na oficjalne wyniki konkursu.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom 
za udział w konkursie i zachęcamy do 
brania udziału w kolejnych, ponieważ 
warto rozwijać swoje umiejętności.                                                                           

Szkolni organizatorzy konkursu: 
A. Młynarczyk, K. Wrona

Wyjazd do Muzeum 
w Koszalinie 

Etap powiatowy i wojewódzki turnieju BRD 
Nasza zwycięska drużyna to: Oliwier 
Gołuchowski, Kacper Szumski, Filip 
Chołodniak i Adam Zienkiewicz 
(zawodnik rezerwowy).  Opiekunami 
uczniów zaś byli: Pani Anna Janicka – 
Głusek i Pan Wojciech Szatkowski, 
duchowego wsparcia udzieliła Pani 
Hanna Białek. 

21 maja odbyły się eliminacje 
wojewódzkie turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, w którym 
uczestniczyło 21 drużyn z całego 
województwa zachodniopomorskiego. 
Walka była zacięta. Nasi uczniowie 
uplasowali się na 7. pozycji. 
Serdecznie gratulujemy!!!

AJG 

Łosoś i spółka 

    Bardzo dobrze zaprezentowali się 
uczniowie naszej szkoły 
w konkursach przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych 
i dotychczasowych gimnazjów 
zorganizowanych przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty.
   Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowali się i uzyskali tytuł 
finalisty następujący uczniowie:
- Miłosz Furmanek uczeń klasy 
   VIII B w Konkursie historycznym. 
   Opiekunem ucznia był pan 
    Andrzej Kozłowski
- Jagoda Toporek uczennica klasy 
   VIII B w Konkursie Języka 
   polskiego. Opiekunem uczennicy 
   była pani Eliza Antosz
- Kaja Jakubiec uczennica klasy 
   VIII B w Konkursie Języka 
  angielskiego. Opiekunem uczennicy 

  była pani Ewa Dobrzańska
- Laura Bogatko uczennica klasy 
   III B gimnazjum w Konkursie 
   Języka polskiego. Opiekunem 
   uczennicy była pani Józefa 
   Pawłowicz
- Kacper Gaweł uczeń klasy III A 
   gimnazjum w Konkursie 
   historycznym. Opiekunem ucznia 
   był pan Andrzej Kozłowski
O dużym pechu może mówić Kacper 
Gaweł, któremu zabrakło tylko 
jednego punktu do uzyskania tytułu 
laureata.
     Serdecznie gratuluję uczniom, 
a także ich nauczycielom 
wspaniałych wyników  i życzę 
dalszych sukcesów.

   Dyrektor szkoły 
Katarzyna Kalbarczyk

Sukcesy uczniów 
SP Tychowo w konkursach 

przedmiotowych
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Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

Pierwsza wizyta  3-latków w bibliotece
    W piątkowy poranek, 10 
maja, naszą bibliotekę odwiedzili 
niesamowici goście - grupa 3-
latków z Gminnego Przedszkola 
,,Dębowa Chatka'' w Tychowie. 
Była to pierwsza wizyta 
,,Krasnoludków'' w tym miejscu. 
Pani bibliotekarka opowiedziała 
maluszkom co trzeba zrobić, aby 
zostać czytelnikiem biblioteki 
oraz w jaki sposób należy dbać 
o książki. 

Zaprezentowano również 
ciekawe książeczki- zabawki, 
które bardzo spodobały się 
dzieciom. Przedszkolaki 
z uwagą wysłuchały opowiadania 
o pierwszej wizycie Kici Koci 
w bibliotece, za co zostały 
nagrodzone małą niespodzianką. 
Na zakończenie maluszki 
odwiedziły również dział dla 
dorosłych, który zrobił na nich 
duże wrażenie.

W magicznej krainie baśni…
  9 maja, tradycyjnie w Tygodniu 
Bibliotek, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej odbył się ,,Bajkowy 
Pokaz Mody''. Bajkowe stroje 

zaprezentowały dzieci 
z Gminnego Przedszkola 
,,Dębowa Chatka'' w Tychowie. 
Najpopularniejszym przebraniem 

wśród dziewczynek były 
oczywiście księżniczki 
z różnych bajek, natomiast 
wśród chłopców prym wiedli 

Kiermasz Książki

13 maja przed budynkiem 
biblioteki zorganizowano 
Kiermasz Książki. Tego dnia 
mieszkańcy naszej gminy mogli 
zaopatrzyć się w ciekawe tytuły 
książkowe. Kiermasz Książki to 

cykliczna, plenerowa akcja, 
organizowana przez bibliotekę 
już od kilku lat. Promuje ideę 
drugiego obiegu literatury 
i przypomina, że dobra książka 
nie ma daty ważności.

Lekcja biblioteczna ,,Gdzie mieszaka książka?''
    8 maja w całej Polsce 
obchodzony jest Dzień Bibliotek 
i Bibliotekarzy, a przy okazji 
rozpoczynają się obchody 
Tygodnia Bibliotek. Tego dnia 
oddział dziecięcy Gminnej 
Biblioteki Publicznej odwiedziły 
dzieci z kl. ,,0'' Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Tychowie. Celem spotkania 
było zapoznanie dzieci z 
biblioteką publiczną oraz 
wzbudzenie zainteresowania 
książką. Podczas zajęć uczniowie 
poznali magiczne miejsce, 
w którym mieszka tak wiele 

wspaniałych książek. Dla wielu  
dzieci była to pierwsza wizyta 
wśród tak dużej ilości książek. 
Uczniowie bardzo aktywnie brali 
udział w zajęciach – odpowiadali 
na zadawane pytania 
i z ciekawością oglądali 
zaprezentowane książki. 
W skupieniu wysłuchali również 
opowiadania Anity Głowińskiej 
pt. ,, Kicia Kocia w Bibliotece''. 
Na zakończenie, każdy wykonał 
bajecznie piękną zakładkę do 
książki, która stała się miłą 
pamiątką spotkania.

Wycieczka do biblioteki

13 maja, w poniedziałkowe 
przedpołudnie, oddział 
dziecięcy biblioteki 
odwiedziły przedszkolaki – 
grupa ,,Pszczółki'' wraz 
z wychowawcą Panią Iwoną 

Wiśniewską. Dzieci zapoznały 
się z ciekawym 
księgozbiorem biblioteki oraz 
dowiedziały się jak zostać 
czytelnikiem. 

Gminne Eliminacje 51. Turnieju Recytatorskiego ,,Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne''
   25 kwietnia 2019 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej odbyły się 
gminne eliminacje 51. Turnieju 
Recytatorskiego ,,Ptaki, ptaszki 
i ptaszęta polne'”. Udział w nich 
wzięli uczniowie w 3 kategoriach 
wiekowych: ptaszęta- kl. I-III, 
ptaszki - kl. IV-VI oraz ptaki- kl. 
VII-VIII, gimnazjum. Zmagania 
z trudną sztuką recytacji oceniało 
jury w składzie: pani Józefa 
Pawłowicz, pani Ewa Bloch oraz 
pan Jerzy Boczkowski. 
Uczestnicy konkursu 
zaprezentowali wybrane utwory 
oraz umiejętności, nad którymi 
pilnie pracowali z rodzicami 
i nauczycielami ze swoich szkół. 
Wybór nie był łatwy, gdyż 

wszyscy pokazali wysoki poziom 
recytacji. Uczestnicy przeglądu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz małe upominki. Gminę 
Tychowo podczas eliminacji 
powiatowych reprezentowały  
następujące osoby:
KATEGORIA PTASZĘTA:
Szukalska Maria
Kłosowski Patryk
KATEGORIA PTASZKI:
Szyderska Zofia
Hołota Martyna
KATEGORIA PTAKI:
Budniewska Bogumiła
Pastorczyk Małgorzata
    Miło nam poinformować, że 
Małgosia Pastorczyk laureatka 
eliminacji gminnych 

I Gminny Konkurs recytatorski ,,RECYTAKI''

i powiatowych, zakwalifikowała 
się do eliminacji wojewódzkich, 
które odbędą się 5 czerwca 
w Koszalińskiej Bibliotece 

Publicznej. Trzymamy 
kciuki i życzymy 
powodzenia!

     14 maja 2019 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej po raz 
pierwszy przeprowadzono Gminny 
Konkurs Recytatorski ,,RECYTAKI'' 
skierowany do dzieci 
uczęszczających do klas ,,0''. 
   W przeglądzie udział wzięło 19 
osób. Recytowano wiersze polskich 
poetów. Powołana komisja dokonała 
następującego wyboru:

I miejsce Anastazja Tobiasz
II miejsce Magdalena Janus
III miejsce Gabriela Łygońska
Przyznano również 3 wyróżnienia:
Karolina Rudzińska, Maria 
Głowińska, Tymon Beśka.
Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały piękne, 
pamiątkowe dyplomy oraz małe 
upominki.

Warsztaty z ilustratorką

    15 maja gościliśmy w naszej 
bibliotece ilustratorkę - Justynę 
Mioduszewską. W warsztatach 
uczestniczyły dzieci w wieku 5-12 
lat. Na początku spotkania, 
uczestnikom przybliżono na czym 
polega praca ilustratora i za 
pomocą jakich technik wykonuje 
się najczęściej ilustracje do książek. 
Wspomniano również o jednej 
z nowoczesnych metod tworzenia 
rysunku, mianowicie
 o zastosowaniu tabletów 
graficznych. Ciekawy tekst 
w połączeniu z barwną ilustracją 
sprawia, że książki dla dzieci stają 

się bardzo interesujące. Dzieciom 
opowiedziano historię 
o Czerwonym Kapturku, którą 
większość oczywiście znała. 
Podczas warsztatów Pani Justyna 
zachęciła dzieci, aby stworzyły 
ilustrację do wcześniej 
przygotowanego tekstu. Każdy 
przy użyciu wycinanek, flamastrów, 
kredek, plakatów, gazet i własnej 
wyobraźni, wykonał jedną stronę 
bajki, po czym wszystkie zostały 
zebrane w jedną książkę, która 
stała się miłą pamiątką tegoż 
spotkania. 

superbohaterowie. Tego dnia 
w bibliotece zrobiło się 
naprawdę kolorowo 
i wesoło. Po małym 
poczęstunku oraz wesołym 
tańcu, komisja konkursowa 
ogłosiła wyniki. Widząc tak 
piękne przebrania, komisja 
jednogłośnie uznała, że 
wszystkim dzieciom należą 
się nagrody za trud włożony 
w przygotowanie stroju 
i występ na czerwonym 
dywanie. Wszystkie maluchy 
zostały nagrodzone również 
gromkimi brawami. 
Doskonała atmosfera, piękne, 
barwne stroje przygotowane 
przez rodziców 
i opiekunów w przedszkolu, 
to wszystko spowodowało 
niezapomniane chwile, które 
na długo pozostaną 
w pamięci.

Autorkami tekstów oraz zdjęć są p. Halina Rożek oraz p. Agnieszka Tomczyk



8 WIESCITYCHOWSKIE

 W dniach 03, 04, 05 i 06 
czerwca 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 31 maja 2019 r. 

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

06 czerwca:
Doble, Kikowo, Krosinko, 
Liśnica, Motarzyn, Osówko, 
Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, 
Nowe Dębno, Sławomierz, 
Trzebiec, Wicewo, Zastawa, 
Żukówek.
Wystawione przez mieszkańców 
odpady odbierane będą 
sukcesywnie z poszczególnych 
miejscowości. 
W związku z powyższym 
w przypadku dużej ilości 
wystawionych odpadów, 
w niektórych miejscowościach 
ich odbiór może nastąpić nieco 
później. 
Ze względu na to, że zbiórki 
prowadzone będą od 
wczesnych godzin porannych 
mieszkańcy proszeni są 
o wystawienie odpadów 
w godzinach popołudniowych 
dnia poprzedzającego ich 
odbiór. Właściciele 
nieruchomości, od których 
nie zostaną odebrane odpady 
w terminie i w sposób opisany 
powyżej, proszeni są 
o telefoniczne zgłoszenie tego 
faktu do Urzędu Miejskiego 
w Tychowie 
pod nr tel.: 94 316 02 76. 
Informacje należy przekazać do 
piątku, 07 czerwca 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 !!!

UWAGA 
MIESZKAŃCY!!!
W dniu 04.05.2019 r. 
w Tychowie odbył się odbiór 
tworzyw sztucznych i szkła. 
Zgodnie z harmonogramem 
odpady należało wystawić przed 
posesję do godziny 6:00. 
Niestety, część mieszkańców 
wystawiła odpady zbyt późno, 
dlatego też odpady w wielu 
miejscach nie zostały odebrane 
przez firmę ATF. 
Nieodebrane odpady zostaną 
odebrane podczas następnego 
wywozu, tj. 31.05.2019 r.
Przypominamy, że odpady 
w dniu ich odbioru należy 
wystawić przed posesję 
do godziny 6:00 rano.
    Jednocześnie przypominamy, 
że od 1 marca 2019 r. 
obowiązuje nowa stawka 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
wynosząca:
- 12,00 zł za osobę, 
w przypadku selektywnej 

zbiórki odpadów,
- 24,00 zł za osobę, gdy odpady 
nie są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny.
   Zawiadomienia o zmianie 
stawki zostały dostarczone 
mieszkańcom gminy 
w miesiącu lutym 2019 r. 
     W związku z powyższym od 
marca 2019 r. należy 
dokonywać opłat w kwocie 
podanej w zawiadomieniu. 
Część mieszkańców naszej 
gminy dokonuje opłat według 
starych stawek.  
Prosimy o sprawdzenie 
poprawności  dokonanych wpłat 
i ewentualne uzupełnienie 
brakującej kwoty.
Wobec osób niedokonujących 
poprawnie opłat zostanie 
przeprowadzone postępowanie 
administracyjne i zostanie 
wydana decyzja administracyjna 
określająca wysokość opłaty.
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Tychowskie Wieści

Mirosław Korzeniowski

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali 
wiele życzliwości oraz uczestniczyli w ostatniej drodze 

Państwa obecność i współczucie były dla mnie
ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.

Śp. Anny Korzeniowskiej 

 z powodu śmierci 

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich 
i takich, które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć...

Mirosławowi Korzeniowskiemu

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu

Córki
składają:

Burmistrz Tychowa Robert Falana z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tychowie

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie Paweł Kowalski z Radnymi

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania 

Pani Elżbiecie Martyniuk 
za dostarczenie zabawek do świetlic wiejskich oraz 

materiałów do pracowni plastycznej. 
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

***
Dziękujemy serdecznie 

Państwu: Emilii i Krzysztofowi Tomaszewiczom 
za błyskawiczny odzew na naszą prośbę 

i dostarczenie poszukiwanego stroju 
dla naszej sekcji teatralnej. 

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie, 
Beata Bekisz – instruktor sekcji teatralnej. 

***
Podziękowanie 

Słowa wdzięczności i serdeczne podziękowania 
kieruję w stronę Panów: 

Zbigniewa i Karola Kononowiczów, 
za wykonanie konstrukcji do sali widowiskowej 

naszego Ośrodka. 
L. Michalak – Dyrektor GOK  

Serdeczne podziękowania 
dla Państwa Kłosowskich 

za okazana pomoc na rzecz Sołectwa Kowalki 
Sołtys Iwona Haśkiewicz 

***
Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Kowalki! 

Serdecznie dziękuję 
za udział w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Dziękuję za oddane głosy, które są wyrazem 
obdarzenia mnie po raz kolejny zaufaniem. 

Jestem zobowiązana pracować dla Was 
i wkładać swoją energię w rozwój naszej miejscowości. 

Gratuluję członkom Rady Sołeckiej 
i liczę na owocną współpracę. 

Sołtys Sołectwa Kowalki 
Haśkiewicz Iwona 

  

Podziękowania

W wydaniu Tychowskich Wieści 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. wdarł się błąd 

dotyczący składu nowej sekcji instrumentalnej w GOK.  
W skład zespołu wchodzą oczywiście: 

Sandra Chwała, Hubert Kuźnicki oraz Michał Stanisławski. 
Przepraszamy za pomyłkę. 

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie 
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Kącik literacki
Bliki 

Słońce bliki maluje
Nierealny obraz światła
Co przenika i wciąż znika
Opromienia, ukazuje i czaruje
Czary mary i już ożywia
Ciemne punkty tego świata
To znów poświatą szkło otacza
Aureole i promienie, cienie …

Perły deszczu w kroplach 
Na mym oknie i gałązkach
Jak diamenty połyskują
Już po burzy i ulewie 

Słonce wszystko rozpromienia
Zachwytu budzi westchnienia
Do pejzażu tak pięknego 
Że malować go tylko może
Ręka mistrza natchnionego
Nad wymiar szybkiego i wrażliwego

Bo ten obraz nierealny 
Jest przelotny, choć widzialny 
Kto go uchwyci i namaluje 
Mistrzem nad mistrzami się okazuje.

               Władysława Ziętara

Utwory do publikacji na łamach 

„Tychowskich Wieści”

można przesyłać na adres Redakcji: 

wiesci@tychowo.pl

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania 

Panu Pawłowi Bogdańskiemu
za wykoszenie terenu zielonego w Trzebcu,

Panu Arkadiuszowi Ruszczak
za wykonanie pięknych doniczek dla naszego sołectwa

strażakom ochotnikom z OSP Osówko za
 wykoszenie trawy na terenie przy świetlicy wiejskiej w Osówku

oraz mieszkańcom sołectwa za
oddanie odzieży na tzw. akcję CIUCH.

Bardzo dziekuję również mieszkańcom
Osówka, Wicewa i Trzebca
za okazane wsparcie i pracę

na rzecz Stowarzyszenia WSPARCIE SOŁECKIE. 
Sołtys Wicewa 

Anna Sokołowska

BURMISTRZ TYCHOWA

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu 
wykazu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Tychowo:
1. działka nr 555/15, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo 
  o powierzchni 0,3540 ha, KW nr KO1B/00051305/5, 
  w trybie bezprzetargowym,
2. działka nr 555/17, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo 
   o powierzchni 0,2434 ha, KW nr KO1B/00051305/5, w trybie
    przetargu ustnego nieograniczonego,
3. działka nr 555/18, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo 
   o powierzchni 0,4396 ha, KW nr KO1B/00051305/5, 
  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy 
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Tychowie.


