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      20 lipca 2019 r odbył się XIX 
Przegląd Zespołów Ludowych Tychowo 
na Ludowo. Impreza ta jest już tradycją 
naszej Gminy. Jak co roku, 
w Przeglądzie udział wzięły zespoły 
z całego regionu. Jak sami mówią: 
przyjeżdżają chętnie do Tychowa, aby 
kultywować piękne tradycje ludowe 
i pielęgnować polski folklor. W tym 
roku gościliśmy 33 zespoły. Były to:
ź zespół dziecięcy Iskierki ze Szkoły 

Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Tychowie, 

ź Domasławianie z Domasławic,
ź Bursztyn z Mielna, 
ź Lechici z Koszalina, 
ź Swojacy z Sitna, 
ź Radość z Tychowa, Małolaty ze 

Świerczyna, Jarosławianki ze Starego 
Jarosławia, Zaciszez Koszalina,

ź Dobrowianki z Dobrowa, 
ź Jarzębiny z Jelenia,  
ź Rosiczki z Sieciemina, 
ź Pomorzanki z Czarnego, 
ź Borneńskie Wrzosy z Bornego 

Sulinowa, 
ź Sąsiedzi zza miedzy z Wyszeborza,
ź Serenada z Czarnego, 
ź Bukowianki z Bukowa Morskiego,
ź Bursztyny z Sianowa, 
ź Stokrotki z Juchowa, 
ź Chwytaj Dzień z Barwic, 
ź Kwiat Paproci z Wierciszewa, 
ź Złoty Łan z Wiekowic, 
ź Ostrowianie z Ostrowca, 
ź Słupianki ze Słupi, 
ź Podlotki z Gościna, 
ź Popowianie z Popowa, 
ź Zespół Złota Rybka z Ustronia 

Morskiego, 
ź NIWA z Koszalina, 
ź Darskowiacy ze Złocieńca, 
ź Kotwica Mieleńska z Mielna,
ź Bodzęcinianie z Bodzęcina,
ź Pomorzanki z Suliszewa, 
ź Słoneczko z Niemicy. 
Przegląd rozpoczął się o godzinie 11.00. 
Uroczystego otwarcia dokonali: 
Burmistrz Tychowa  - Robert Falana, 
Dyrektor GOK – Lucyna Michalak, 
szefowe zespołów ludowych: Lucyna 
Wilgos – Dobrowianki, Sabina Szlage – 
Radość. Symbolem Przeglądu są 
gołębie. Nie zabrakło więc tradycyjnego 
ceremoniału otwarcia – symbolicznego 
wypuszczenia gołębi. W tym roku 
pochodziły one z hodowli Panów: 
Adama Dudki, Andrzeja Gałana, 
Włodzimierza Biskota 
i Jacka Tereszczyna. 
Burmistrz Robert Falana powitał 
wszystkich uczestników Przeglądu oraz 
licznie przybyłych gości. Byli to:  
Stanisław Wziątek – członek Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
Pełnomocnik Marszałka Województwa 

XIX Przegląd Zespołów Ludowych 
Tychowo na Ludowo 2019

Zachodniopomorskiego ds. Oświaty -  
Jerzy Kotlęga  z małżonką, Starosta 
Powiatu Białogardzkiego - Piotr 
Pakuszto, Wicestarosta Powiatu 
Białogardzkiego - Sebastian Balcerzak, 
Sekretarz Powiatu - Zbigniew 
Raczewski, Jerzy Żuk – radny Powiatu 
Białogardzkiego, Ksiądz Andrzej Sołtys -  
Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Tychowie, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie – Paweł Kowalski, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 
Zdzisław Polek i Dariusz Michalak, 
radni Rady Miejskiej w Tychowie, 
sołtysi, Danuta Lebioda – Zastępca 
Dyrektora Biura Zachodniopomorskiej  
Izby Rolniczej w  Koszalinie, Anna 
Rydzkowska - Przewodnicząca Rady 
Powiatowej Powiatu Białogardzkiego 

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, 
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego, 
Zakład Karny Dobrowo por. Grzegorz 
Rybiński, Zofia Jarzębska - Prezes 
Stowarzyszenia AMICUS, członek Rady 
Kultury,  Iwona Haśkiewicz – Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Razem, Anna 
Młynarczyk – Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Tychowie, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Tychowo Jerzy Wicik 
z małżonką, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Tychowie Katarzyna Kalbarczyk 
z mężem, Zastępca Dyrektora SP w 
Tychowie – Andrzej Kozłowski z żoną, 
Zastępca Dyrektora SP w Tychowie – 
Beata Ostrysz, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Tychowie – Halina Rożek, 
Kierownik Posterunku Policji 
w Tychowie - Marcin Wesołowski, 

I  miejsce: Zespół  Złota Rybka -  z Ustronia Morskiego

II miejsce: Zespół  Swojacy z Sitna

ciąg dalszy na stronie 4 III miejsce: Zespół Bursztyny z Sianowa
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    29 czerwca 2019 r. na Placu 
Sołeckim w Dobrowie, odbył się 
cykliczny już Przegląd Zespołów 
Ludowych „Dobrowiecka Nuta” 
połączony z biesiadą. 
Uczestniczyły w nim zespoły: 
Dobrowianki, Radość 
z Tychowa, Jarzębiny ze 
Świeszyna, Karpaty z Chałup, 
Słoneczko z Niemicy, Swojacy 
z Sitna, Zalesie z Mścic. 
Występowała też solistka Klaudia 
Barska, mieszkanka Dobrowa. 
W uroczystości uczestniczyli: 
Pani Senator RP Grażyna Anna 
Sztark, Burmistrz Tychowa 
Robert Falana, Zastępca 
Burmistrza Jacek Rudziński, 
Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Tychowie: Zdzisław 
Polek, Dariusz Michalak, Radni 
Miejscy: Alicja Sołtys, Sylwia 
Walkusz, Krzysztof Niemiec, 
Pani Kierownik GOSiGK – 
Żaneta Zienkiewicz – Osiecka, 
Pani Dyrektor Banku 

  Dobrowiecka Nuta 
Spółdzielczego w Tychowie Anna 
Młynarczyk, Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tychowie 
Andrzej Kozłowski, Pani Sołtys 
Dobrowa Agnieszka Szablińska 
oraz licznie przybyli mieszkańcy 
Dobrowa i Gminy Tychowo.
   Uroczystość rozpoczęła się 
barwnym korowodem zespołów, 
zaproszonych gości oraz 
mieszkańców nad rzekę. Tam 
puszczono na wodę wianki, które 
każdy z zespołów przywiózł ze 
sobą. Śpiewano przy tym piękne 
pieśni ludowe związane 
z tradycją Nocy Świętojańskiej .
Po powrocie na Plac Sołecki 
wszyscy chętnie słuchali 
prezentacji pieśni ludowych 
i piosenek biesiadnych, które 
przygotowali poszczególni 
wykonawcy. Burmistrz Robert 
Falana wręczył podziękowania za 
udział i współorganizację. 
Dodatkową atrakcją były zawody 
sportowe dla dzieci, które 

poprowadził Dariusz Jagodziński. 
Dzieci z Dobrowa wykazały się 
sprawnością fizyczną 
i poczuciem humoru. 
Zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach nagrodzono 
upominkami. Stoiska 
z gastronomią zapewniło KGW 
Babeczki z Dobrowa, które 
w ramach projektu: 
„Rewitalizacja, szansa na 
aktywną integrację” serwowały: 
kiełbaski, ciasta, gofry, frytki 
i inne smakołyki. Każdy 
uczestnik spotkania mógł też 
skosztować darmowej grochówki, 
ufundowanej przez GOK 
a przygotowanej w SP 
w Tychowie. Firma ENjoy 
z Koszalina zapewniła dzieciom 
dwa dmuchańce, gdzie mogły 
bawić się do wieczora. Wstęp na 
nie był bezpłatny, ponieważ 
koszty ich wynajmu zostały 
pokryte z darowizn. 
Wieczorem zorganizowano 

zabawę taneczną, z której wszyscy 
skorzystali bardzo chętnie. Ciepła, 
bezdeszczowa noc sprzyjała 
tańcom. Zabezpieczenie medyczne 
zapewnili ratownicy z SEMEDU 
z Koszalina. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali policjanci 
z Tychowa oraz firma ochroniarska: 
Agencja Ochrony Lex Crimen.
    Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w przygotowaniu tej 
uroczystości: zespołowi 
Dobrowianki, Pani Sołtys Dobrowa 
Agnieszce Szablińskiej, 
pracownikom GOK, pracownikom 
GOSiGK, KGW Babeczki 
z Dobrowa, Axelowi Wechslerowi 
– Firma Pommernfisch 
w Tychowie, Bankowi 
Spółdzielczemu w Tychowie, Pani 
Senator Grażynie Annie Sztark, 
Nadleśnictwu Białogard, Pani 
Renacie Matczyńskiej – Arla 
Foods, radnym miejskim: 
Zdzisławowi Polkowi, Alicji Sołtys, 
Krzysztofowi Niemcowi, 

Dariuszowi Michalakowi, Panom: 
Rafałowi, Łukaszowi oraz 
Krzysztofowi Borowczakom, 
Romanowi Kaczmarkowi, 
Dariuszowi Jagodzińskiemu,  Pani 
Irenie Periżok, Beacie Barskiej 
oraz Anecie Szulc. 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. 
Kolejna „Dobrowiecka Nuta” 
już za rok!
Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Tychowie 



3WIESCITYCHOWSKIE

SESJA ABSOLUTORYJNA W SKRÓCIE:

   Rada Miejska w Tychowie 
podczas sesji 25 czerwca 2019 r. 
jednogłośnie udzieliła wotum 
zaufania i absolutorium 
Burmistrzowi Tychowa 
Robertowi Falanie oraz 

Burmistrz Tychowa Robert Falana otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium 
z wykonania budżetu za 2018 rok!  Uroczysta IX Sesja Rady Miejskiej W Tychowie

zatwierdziła roczne 
sprawozdanie finansowe Gminy 
Tychowo wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Tychowo za 
2018 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 
11 obecnych podczas obrad 
Radnych. 
Pozytywną ocenę w kwestii 
rozliczenia ubiegłorocznego 
budżetu gminie wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Podobne stanowisko zajęli radni 
komisji rewizyjnej, którzy 
wnioskowali o udzielenie 
absolutorium. 
Za okazane zaufanie burmistrz 
Falana podziękował Radnym 
Rady Miejskiej w Tychowie. 
podziękował równiez 
pracownikom urzędu miejskiego 
i kierownikom jednostek za 
współpracę z realizacji budżetu. 
Komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Białogardzie st. bryg. mgr. inż. 
Jacek Szpuntowicz na ręce 
burmistrza Roberta Falany 
złożył podziękowania  
samorządowcom i mieszkańcom 
gminy Tychowo za udział 
w fundacji, która ufundowała 
sztandar dla PPSP Białogard. 
„Bardzo dziękuję za docenienie 
naszej służby, naszej pracy na 
rzecz bezpieczeństwa i pomocy 
dla mieszkańców naszego 
powiatu”- powiedział 
p. J. Szpuntowicz. 
Komendant przekazał torbę 
medyczną dla OSP Tychowo na 
ręce Prezesa OSP Mirosława 
Korzeniowskiego.
    Podczas sesji oficjalnie 
powitaliśmy w gronie sołtysów 
p. Małgorzatę Głuszko - Sołtysa 
Borzysławia oraz wybranego na 
kolejną kadencję Sołtysa Starego 
Dębna p. Mariana Łupinę. 
Burmistrz Tychowa Robert 
Falana wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Pawłem 
Kowalskim złożyli sołtysom 
życzenia pomyślności
 i wytrwałości w pracy 
społecznej oraz wielu cennych 
inicjatyw na rzecz sołectwa.      
    Podziękowania za 
dotychczasową pracę na rzecz 
sołectwa Borzysław otrzymała 
ustępująca już Sołtys 
Borzysławia p. Wioleta 
Wojtyłko. 
Na uroczystej sesji burmistrz 
Falana i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Kowalski  
dokonali wręczenia listów 
gratulacyjnych oraz nagród 
pieniężnych najlepszym 
absolwentom tychowskiej szkoły 
podstawowej i gimnazjum za 
bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz najwyższą średnią 
z egzaminów końcowych. 
Listy gratulacyjne oraz nagrodę 
pieniężną otrzymały: Rozalia 
Jakubiec, Laura Bogatko oraz 
Malwina Wrona. 
Gratulacje z rąk Burmistrza 
i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej odebrali również 
rodzice uczennic. 
Gratulujemy wspaniałych 
osiągnięć, życzymy dalszych 
sukcesów i realizacji 
zamierzonych celów oraz 
spełnienia marzeń.

R. Bosak-Szewczyk

Burmistrz Falana przyjmuje gratulacje z rąk Zdzisława Polka
- wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychowie

Na zdjęciu od lewej: 
burmistrz Falana, Wioleta Wojtyłko, Małgorzata Głuszko, Marian 
Łupina i Paweł Kowalski - Przewodniczący  Rady Miejskiej w Tychowie

Na zdj.: burmistrz Falana, nagrodzona absolwentka Rozalia Jakubiec
 z mamą oraz Paweł Kowalski Przewodniczący RM  w Tychowie

Na zdj.: burmistrz Falana, nagrodzona absolwentka Malwina Wrona
 z mamą i tatą oraz Paweł Kowalski Przewodniczący RM  w Tychowie

Na zdj.: burmistrz Falana, nagrodzona absolwentka Laura Bogatko
 z mamą oraz Paweł Kowalski Przewodniczący RM  w Tychowie

RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

SPOTKANIE W CKISE W BIAŁOGARDZIER

7 czerwca w białogardzkim 
Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich z okazji 30 
rocznicy częściowo wolnych 
wyborów w 1989 roku 
w Polsce, zorganizowane 
zostało spotkanie działaczy 
Regionalnego Komitetu 
Obywatelskiego w Białogardzie. 
W spotkaniu uczestniczył poseł 
na Sejm RP X kadencji 
Bogusław Pałka. 
Wykład okolicznościowy 
wygłosił Krzysztof Bukowski, 
prokurator z Instytutu Pamięci 
Narodowej w Koszalinie. 
Podczas spotkania Gminę 
Tychowo reprezentowała 
Krystyna Dobrzańska – 
Sekretarz Gminy. 
Organizatorami spotkania byli: 

Senator RP Grażyna Anna 
Sztark, Poseł na Sejm RP X 
kadencji Bogusław Pałka, 
Burmistrz Białogardu Emilia 
Bury, Burmistrz Miasta i Gminy 
Karlino Waldemar Miśko, 

Burmistrz Tychowa Robert 
Falana oraz Wójt Gminy 
Białogard Jacek Smoliński.

Zdjęcie pochodzi z archiwum 
CKiSE-www.kultura.bialogard.info

  6 lipca br. Burmistrz Robert Falana 
oraz Stanisław Wziątek Członek Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego 
podpisali umowę o udzielenie Gminie 
Tychowo dotacji na realizację zadania 
pn.: Renowacja  nawierzchni poliuretanowej 
na boisku „Orlik” w Tychowie (dotyczy 
kortu tenisowego). 
Koszt całkowity zadania: 38.678,74 zł. 
Pozyskane środki: 17.800 zł. 
Realizacja zadania: 
do 31 grudnia 2019 r.

RENOWACJA „ORLIKA” W TYCHOWIE 
    Z DOFINANSOWANIEM

R

INICJATYWA RADNYCH MIEJSKICH W  DOBRÓWKUR

W ostatnim czasie 
w Dobrówku postawiona 
została tablica ogłoszeń. 
Tablica powstała dzięki 
inicjatywie i pracy Radnych 
Miejskich w Tychowie: Pana 
Zdzisława Polka oraz Pani 
Alicji Sołtys. 
Mieszkańcy Dobrówka będą 
mieli ułatwiony dostęp do 
informacji publikowanych 
m.in. przez Urząd Miejski 
w Tychowie i Gminny Ośrodek 
Kultury w Tychowie.

   1 lipca br. w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie Tomasz 
Sobieraj Wicemarszałek 
Województwa 
Zachodniopomorskiego  
podpisał dwie umowy 
o dofinansowanie „Grantów 
sołeckich 2019”.  
Gminę Tychowo reprezentował 
Robert Falana Burmistrz 
Tychowa wraz z Leokadią Sas 
Skarbnikiem Gminy. Umowę 
podpisali również Sołtysi, 
których wnioski znalazły się 
na liście rankingowej: Iwona 
Haśkiewicz oraz Krystian 
Stelmach.
Nagrodą w konkursie jest 
pomoc finansowa w wysokości 
do 10.000 zł na sfinansowanie 
zgłoszonego do realizacji  
projektu.

PODPISANO UMOWY 
- GRANT SOŁECKI 2019

Dla Gminy Tychowo przyznano 
dwie dotacje:
1. Sołectwo Kowalki – projekt: 
„Aktywnie i zdrowo – siłownia 
pod chmurką w Sołectwie 
Kowalki”
2. Sołectwo Wicewo projekt: „ 
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz 

z zagospodarowaniem terenu 
w miejscowości Kikowo”.
   Niebawem w sołectwach 
rozpoczną się prace 
inwestycyjne.
Gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy za pracę na rzecz 
mieszkańców.

R. Bosak-Szewczyk
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 XIX Przegląd Zespołów i Solistów Ludowych cd. ze str.1
Barbara Brzozowska – 
przedstawiciel firmy 
Pommernfisch. 
Przegląd prowadziła: Renata 
Pacholczyk z Radia Koszalin.
Zespoły oceniała Komisja 
w składzie: Dariusz Szmidt – 
przewodniczący, Zbigniew 
Dubiella, Zbigniew Raczewski. 
Wszyscy otrzymali za udział 
pamiątkowe dyplomy oraz 
statuetki: ręcznie wykonane przez 
Pana Kazimierza Kozłowskiego  
gołąbki – symbol naszego 
Przeglądu. Wyróżniono 
następujące zespoły: 
w kategorii- pieśni i tańca: 
Zespół Iskierki z Tychowa - 
wyróżnienie
w kategorii – zespoły śpiewacze:  
I  miejsce: Zespół  Złota Rybka -  
   z Ustronia Morskiego
II miejsce: Zespół  Swojacy 
  z Sitna  
III miejsce: Zespół Bursztyny 
  z Sianowa 
IV miejsce: Zespół  Darskowiacy 
  ze Złocieńca 
V  miejsce: Zespół  Sąsiedzi zza  
   Miedzy z Wyszeborza               
Wyróżnienie przyznano 
zespołom: Bursztyn z Mielna, 
Rosiczki z Sieciemina, Jarzębiny 

z Jelenia, Kotwica Mieleńska 
z Mielna, chórowi Chwytaj 
Dzień z Barwic.
  Imprezie towarzyszyły zawody 
rowerkowe dla dzieci. 
Przeprowadzono je  w czterech 
kategoriach wiekowych: 4-5 lat, 
6-7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat. 
Organizatorem zawodów był 
GOSiGK, Urząd Miejski 
w Tychowie oraz GKPiRPA. 
Wyniki zawodów rowerkowych: 
I WYŚCIG 4-5- latki-chłopcy
I miejsce: Brajan Borowczak 
II miejsce: Przemysław Kilar 
I WYŚCIG 4-5- latki-
dziewczynki - brak chętnych 
dzieci
II WYŚCIG 6-7-latki-chłopcy:
I miejsce: Tymon Beśka
II miejsce: Dominik Zalewski 
III miejsce: Marcel Maziarski,   
    Marcin Cabanek 
III WYŚCIG- 6-7 latki- 
dziewczynki 
I miejsce: Lena Beśka 
II miejsce: Aneta Cabanek
IV WYŚCIG 8-9 latki-
dziewczynki
I miejsce: Zuzanna Mazurek
II miejsce: Hanna Falana
V WYŚCIG 8-9 latki-chłopcy
I miejsce: Szymon Barucha

 W dniach 21-23 czerwca 2019 r. 
w ramach współpracy między 
Gminą Tychowo a Urzędem 
Neverin w Niemczech 
uczestniczyliśmy we wspólnym 
polsko- niemieckim projekcie 
dofinansowanym z programu 
Interreg Va pn.: 
„III Międzynarodowy Festyn 
Letni w Chemnitz”.
W wycieczce udział wzięła 53- 
osobowa delegacja z Gminy 
Tychowo, w tym  grupa taneczna 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie – „Hałas”, piłkarze 
z UKS „Dąbek” (rocznik 2008 
i młodsi) oraz trener p. Tomasz 
Dudka, młodzież i dorośli 
uczestniczący w rozgrywkach 
sportowych. Udział wzięli 

II miejsce: Nikodem Kucharski  
III miejsce: Jakub Solecki 
VI WYŚCIG 10-12 latki-chłopcy
I miejsce: Jakub Barucha
II miejsce: Marcel Pniewski
VII WYŚCIG  10-12 latki- 
dziewczynki
I miejsce: Maria Galińska
II miejsce: Natasza Wojtów
    Atrakcje dla dzieci zapewniła 
firma ENjoy z Koszalina, 
zabezpieczenie medyczne 
imprezy – SEMED – Sebastian 
Pawlik natomiast ochronę – firma 
Lex Crimen. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że tak 
duże przedsięwzięcie 
zrealizowano z sukcesem: 
Burmistrzowi – Robertowi 
Falanie za osobiste 
zaangażowanie i wsparcie, 
Stanisławowi  Wziątkowi 
i Urzędowi Marszałkowskiemu 
w Szczecinie,  Staroście Piotrowi 
Pakuszto i Starostwu 
Powiatowemu w Białogardzie, 
Stowarzyszeniu Rozwoju Razem 
w Tychowie - Pani Prezes Iwonie 
Haśkiewicz oraz Pani Magdalenie 
Niemiec, Bankowi 
Spółdzielczemu w Białogardzie, 
Annie Młynarczyk – Pani 

również opiekunowie dzieci oraz 
przedstawiciele gminy Tychowo.
Celem projektu było rozwijanie 
transgranicznej współpracy 
poprzez kulturę i sport.
   Oficjalne rozpoczęcie festynu 
nastąpiło w dniu przyjazdu 
delegacji polskiej do Chemnitz -  
w piątek, o godz.18.00. 
Po uroczystym powitaniu na 
stadionie rozpoczęły się zmagania 
sportowe. Nasi piłkarze zagrali 
mecz towarzyski z młodymi 
piłkarzami z Chemnitz, 
równolegle trwał turniej piłki 
siatkowej i tenisa stołowego.
Turniej siatkarski, w którym brało 
udział 6 drużyn, w pięknym stylu 
wygrała drużyna z Tychowa. 
Rozgrywki tenisa stołowego 
trwały do późnych godzin 

wieczornych. Po zaciętym meczu 
finałowym p. Jacek Rudziński 
obronił miejsce pierwsze, drugie: 
zawodnik z Niemiec – aktualny 
mistrz regionu w tenisie 
stołowym, trzecie p. Waldemar 
Banaś i kolejne p. Krzysztof 
Niemiec.
W tym dniu p. Zdzisław Polek 
wraz z burmistrzem Robertem 
Falaną, zastępcą burmistrza 
Jackiem Rudzińskim oraz radnym 
Rady Miejskiej w Tychowie 
Krzysztofem Niemcem wzięli 
udział w uroczystym apelu 
w szkole podstawowej w 
Neverin. P. Zdzisław Polek 
przekazał uczniom tej placówki 
wykonaną przez siebie rzeźbę. 
Została ona wykonana na prośbę 
dzieci i według ich pomysłu. 
Rzeźba przekazana szkole to 
symbol gminy Neverin i szkoły 
w Neverin. To już kolejna rzeźba, 
która ozdobi wnętrze placówki. 
W 2015 roku dzieci z tej szkoły 
otrzymały od p. Z. Polka, 
„Warszawską syrenkę”. 
Po uroczystym apelu 
i podziękowaniach uczniowie 
niemieckiej szkoły zaprezentowali 
przygotowany program 
artystyczny.
   W kolejnym dniu, w sobotę od 
godz. 10.00  na boisku 

Międzynarodowy Festyn Letni w Chemnitz

sportowym w Chemnitz 
rozpoczął się Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej „Orlików” – 
udział w nim wzięło 6 drużyn. 
Drużyna naszych „Orlików” 
zwycięsko zakończyła wszystkie 
rozgrywane mecze i tym samym 
została zwycięzcą turnieju.  
Najlepszym zawodnikiem 
rozgrywek został Seweryn 
Leszczyński, turniej rzutów 
karnych wygrał Krzysztof Pucek. 
Zawodnicy otrzymali medale oraz 
piłki do gry w piłkę nożną.

Wyróżnienie: zespół dziecięcy Iskierki ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

O godz. 15.00 rozpoczęły się 
występy artystyczne. Jako 
pierwsze wystąpiły dzieci 
z przedszkola z Chemnitz, 
następnie zaprezentowała się 
grupa taneczna „Hałas” 
z GOK Tychowo otrzymując  
ogromne brawa od niemieckiej 
publiczności. Przez cały dzień do 
dyspozycji dzieci były 
dmuchańce, kolejka  elektryczna, 
duże pompowane koło do gry 
w Darta nogą, bufet owocowy, 
słodkości oraz lody. 

Dzieci mały również możliwość 
skorzystania z ciekawej oferty 
zajęć rekreacyjno – sportowych. 
Na zakończenie odbyły się 
zawody wędkarskie, które 
bezapelacyjnie wygrał 
p. Zdzisław Polek.
   W niedzielne przedpołudnie, 
po uroczystym pożegnaniu 
i podsumowaniu spotkania, 
uczestnicy wyruszyli w podróż 
do Polski.

R. Bosak-Szewczyk

Dyrektor BS w Tychowie, firmie 
Pommernfisch – Axelowi 
Wechslerowi, Friedrichs z Dobla 
– Olafowi  Körnerowi, pani 
Marcie Matczyńskiej i firmie 
Arla Foods, Szkole Podstawowej 
w Tychowie – Pani Katarzynie 
Kalbarczyk i Marii Burdelak, 
Pani Kierownik GOSiGK  
Żanecie  Zienkiewicz – Osieckiej 
 i pracownikom GOSiGK, 

zwłaszcza: Krzysztofowi 
Niemcowi i Robertowi 
Radziukowi, Paniom: Renacie 
Bosak Szewczyk i Izabeli 
Wesołowskiej z Urzędu 
Miejskiego, pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie, Sołectwom: 
Bukówko, Słonino, Wicewo, 
Borzysław, KGW Babeczki 
z Dobrowa, Strażakom z OSP 

w Tychowie, Sadkowie oraz 
Osówku, hodowcom gołębi 
w Gminie Tychowo: Adamowi 
Dudce, Andrzejowi Gałanowi, 
Włodzimierzowi Biskotowi, 
Jackowi Tereszczynowi, RWiK 
w Białogardzie. 
Dziękujemy wystawcom, którzy 
przygotowali na ten dzień piękne, 
kolorowe stoiska, które były 
niewątpliwą ozdobą imprezy: 
Sołectwu Tyczewo, 
Stowarzyszeniu Amicus, KGW 
Babeczki z Dobrowa, 
Stowarzyszeniu Rozwoju Razem, 
Mirosławie Adamczyk, 
Zdzisławowi Polkowi, Agnieszce 
Czupa oraz Restauracji Jutrzenka. 
Relację filmową  z uroczystości 
sporządziła Białogardzka 
Telewizja Kablowa. 
Mieszkańcom dziękujemy za 
uczestnictwo i wspólną zabawę. 
W przyszłym roku obchodzić 
będziemy jubileusz. Tychowski 
Przegląd Zespołów Ludowych 
świętować będzie 20 lat!

L. Michalak – Dyrektor GOK 
w Tychowie

zdj. R. Bosak-Szewczyk 
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  We wrześniu 2019 r. po raz drugi 
odbędzie się w Tychowie Mały 
Festiwal Filmowy organizowany 
w ramach  Europejskiego Festiwalu 
Filmowego  Integracja Ty i Ja, który 
w 2019 r. odbędzie się już  po raz 
szesnasty.  Festiwal ten przez ponad 
dekadę zdążył przetrzeć szlaki 
tematowi niepełnosprawności 
w mediach, kulturze, przestrzeni 
społecznej, nie tylko koszalińskiej, 

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 

Mały Festiwal Filmowy 

    Maj i czerwiec sprzyjały 
organizacji Święta Rodziny 
w sołectwach i świetlicach 
naszej Gminy. Świętowano: 
Dzień Dziecka, Dzień Mamy 
oraz Dzień Ojca. Rady 
Sołeckie, Sołtysi oraz Panie 
świetliczanki przygotowali 
atrakcje dla całych rodzin. 
Bardzo dziękujemy Sołtysom 
i Radom Sołeckim za to, że 
mogliśmy włączyć się 
w organizację tak pięknych 
uroczystości. Panie 
świetliczanki pomogły 
przygotować konkurencje 
sportowe i zabawy dla 
mieszkańców. Sołtysi i Rady 
Sołeckie przygotowali mnóstwo 
atrakcji! Gratulujemy 
i dziękujemy sołectwom:  
Borzysław, Warnino, Kikowo, 
Sadkowo, Trzebiszyn.   
Dziękujemy  także Gminnej 
Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za wsparcie 
finansowe tej imprezy. 

L. Michalak – Dyrektor GOK 
w Tychowie

    Lipiec upłynął na 
ciekawych zajęciach dla dzieci 
w świetlicach. 
Przeprowadzane są zajęcia 
kreatywne: plastyczno – 
techniczne, często
 z wykorzystaniem  
materiałów jak: plastikowe 
łyżeczki, wytłaczanki do jajek, 
piankolina. W świetlicach 
w Sadkowie i Trzebiszynie 
dzieci nauczyły się tworzyć 
barwioną solą.  W Tychowie 
wykonano wazony i wianki, 
które były piękną ozdobą 

stołów w czasie Przeglądu  
Zespołów Ludowych - 
Tychowo na Ludowo. 
W świetlicy w Pobądzu dzieci 
projektowały sukienki 
i koszulki, wykorzystywały 
piankolinę, bawiły się 
wodnymi balonami. 
Odbywają się zajęcia 
sportowe: gry, zabawy na 
świeżym powietrzu. Dużą 
atrakcją okazały się 
wycieczki. Dzieciz 
Trzebiszyna wybrały się 
pieszo do Tychowa  na lody. 

W  Kikowie  i Warninie  
zorganizowano wycieczki 
rowerowe po najbliższej 
okolicy. Dzieci z Warnina 
udały się do stawów 
paciorkowych i podziwiały ich 
widoki.  Natomiast dzieci 
z Kikowa poznały piękno 
i bogactwo przyrody 
i ciekawych miejsc w okolicy. 
W Dobrowie podopiecznych 
świetlicy przyjął Zdzisław 
Polek, słynny w naszej 
Gminie rzeźbiarz. To 
spotkanie miało duże wartości 

wychowawcze i kształcące. 
Czas wakacji sprzyja też 
organizacji  imprez, na które 
w ciągu roku szkolnego nie 
zawsze jest czas. 
I tak: w świetlicy w Pobądzu 
zorganizowano dyskotekę oraz 
noc filmową, w Smęcinie 
i Kikowie ogniska 
z pieczeniem kiełbasek 
a w Kowalkach festyn 
rodzinny. Jak to dobrze, że 
jeszcze miesiąc wakacji przed 
nami.

L. Michalak – Dyrektor GOK 

Sadkowo

Kikowo

Trzebiszyn

    6 lipca 2019 r.  nasze 
zespoły: Dobrowianki 
i Radość, wzięły udział 
w X Spotkaniu Zespołów 
Ludowych z Piosenką 

Żartobliwo - Humorystyczną 
w Popowie. Dziękujemy, że 
reprezentujecie naszą Gminę. 
   20 lipca 2019 r. Zespół 
INDIGO wystąpił gościnnie 

u naszych sąsiadów. Nasi 
młodzi wykonawcy wystąpili 
na dużej scenie w czasie 
Koncertu z okazji Dni Bobolic. 
Cieszymy się, że możemy 

w ten sposób promować naszą 
Gminę. Niebawem INDIGO 
wystąpi dla naszej 
publiczności. 

L. Michalak – Dyrektor GOK 

Zespoły na wyjazdach

w Tychowie

ale również polskiej i europejskiej. 
Już niebawem przedstawimy Państwu 
pełną listę proponowanych do 
obejrzenia filmów. Zapraszamy do 
śledzenia naszej strony internetowej 
oraz profilu FB. Ukażą się też plakaty! 
Niebawem ukażą się na słupach 
i w tablicach ogłoszeń. 

L. Michalak – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie

INTEGRACJA TY I JA Wakacje w świetlicach 

w Tychowie 

Kikowo

Kowalki

Dobrowo

Pobądz

Smęcino

Warnino Trzebiszyn
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Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

     Od kilku tygodni grupa uczniów 
klasy I Liceum Ogólnokształcącego 
w Tychowie pod opieką Daniela Wacha 
- nauczyciela historii realizuje zadania 
wynikające z udziału w konkursie pod 
nazwą "Żołnierze w służbie historii". 
Konkurs organizowany przez Instytut 
Pamięci Narodowej pod patronatem 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
skierowany jest do uczniów klas 
wojskowych i ma na celu propagowanie 
wiedzy o historii oręża polskiego oraz 
bohaterach walki zbrojnej 
o niepodległość Polski.  Uczniowie 
muszą wybrać miejsce pamięci, 
bohatera walk z okresu II wojny 
światowej, przeprowadzić zajęcia na 
temat wybranej postaci oraz nagrać 
krótki film dotyczący wybranej postaci. 
Nasi uczniowie jako miejsce pamięci 
wybrali pomnik upamiętniający istnienie 
oraz ofiary Stalagu Luft IV 
w Tychowie. Bohaterem prezentacji 
oraz filmu został Jan Mikszo - pilot 
z okresu II wojny światowej, były 
więzień stalagu. Poza wizytą pod 
pomnikiem upamiętniającym losy 
jeńców uczniowie przeprowadzili 
obszerny wywiad z synem 

Z  życia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

"ŻOŁNIERZE W SŁUŻBIE HISTORII" 
bohaterskiego pilota,  panem 
Krzysztofem Miksza oraz Pawłem 
Urbaniakiem - pasjonatem historii 
z Tychowa. W środę 12 czerwca  grupa 
konkursowa zorganizowała wizytę 
w Muzeum Sił Powietrznych 
w Koszalinie dla uczniów z klas "0" i III 
ze Szkoły Podstawowej w Tychowie. 
Wraz z przewodnikami oprowadzali 

uczniów po muzeum a następnie 
zaprezentowali sylwetkę swojego 
bohatera i zorganizowali quiz 
z nagrodami na jego temat. Teraz 
pozostało jeszcze przygotowanie filmu 
i umieszczenie całego materiału na 
specjalnej platformie internetowej. 
Życzymy naszemu zespołowi sukcesów 
w rywalizacji konkursowej.

Daniel Wach

    12 czerwca 1c poprzez świetną 
zabawę, świętowała zakończenie swej 
ciężkiej nauki w szkole. Celem wyprawy 
była Pomerania pod Kołobrzegiem. 
Wyśmienita pogoda pozwoliła aby 
dzieciaczki mogły kilka godzin beztrosko 
korzystać z dostępnych atrakcji, kolejek, 
dmuchańców i karuzel. Pomiędzy 
zabawą, 1c odwiedziła również wioskę 
Wikingów, gdzie mogła zobaczyć jak 
mieszkali Wikingowie i czym się 
zajmowali. Każde dziecko miało 
możliwość stworzyć własną laleczkę 

z dostępnych skrawków materiału czy 
nauczyć się strzelać z łuku. Znalazł się 
także czas na relaks przy pysznej 
kiełbasce z ogórkiem, zagrzaną na 
ogromnym ognisku. Ostatnim punktem 
wycieczki w Pomeranii była zabawa na 
kulkach gdzie dzieci wykorzystały na 
maxa swoje niekończące się zasoby 
energii. Do domu wróciliśmy zmęczeni 
i zadowoleni, trzymając w ręku pamiątki, 
które będą przypominać o mile 
spędzonym dniu. 

A. Kaźmierczak

1 c w Pomeranii

Klasy II nad Bałtykiem
    17 czerwca uczniowie klas drugich 
wybrali się na wycieczkę nad 
bałtyckie morze.
Pierwszą atrakcją był przejazd kolejką 
wąskotorową z Rewala do Trzęsacza. 
Tam wybraliśmy się do 
Multimedialnego Muzeum na Klifie,   
gdzie za pomocą nowoczesnych 
technologii poznaliśmy historię Ruin 
Kościoła w Trzęsaczu, znaczenie 15. 
południka, na którym leży Trzęsacz, 
tajemniczą legendę Zielenicy, 
a także zobaczyliśmy, jak na 
przestrzeni wieków toczyła się walka 
człowieka z żywiołem. 
Później wybraliśmy się nad morze, 
gdzie z bliska mogliśmy obejrzeć 
ruiny Kościoła -do dziś zachowała się 
tylko południowa ściana, znajdująca 
się u szczytu klifu. Korzystając 
z pięknej pogody i spokojnego morza 
dzieci nie odmówiły sobie frajdy 
moczenia nóg w wodzie.
W Parku Wieloryba przywitał nas 
przyjacielski pirat, który w ciekawy 
sposób opowiadał o tajnikach 
pirackiego życia oraz o mieszkańcach 

  W czerwcu uczniowie wszystkich klas 
młodszych naszej szkoły wyjechali do 
Białogardu, aby zwiedzić ścieżkę 
ekologiczno – edukacyjną. To pełne 
zieleni miejsce, które doskonale nadaje 
się nie tylko do odpoczynku i rekreacji, 
ale również do nauki. Przechadzając się 
tą ścieżką uczniowie obserwowali 
lokalną faunę i florę. Na trasie 
zamontowano pięć stanowisk 
edukacyjnych, gdzie umieszczono m.in. 
kostki edukacyjne. Na każdej ze ścian 
wszystkich kostek znajdują się rysunki 

i opisy gatunków zwierząt i roślin, które 
spotkać możemy na danym obszarze. 
Dzięki kostkom uczniowie mogli 
dowiedzieć się m.in. czym różnią się 
żaby moczarowe od ropuchy zielonej lub 
jak rozpoznać skowronka zwyczajnego, 
kosa, kwiczoła, dzięcioła i wiele innych 
ptaków, płazów, kwiatów, krzewów 
i drzew.  Warto zwiedzić to miejsce 
o każdej porze dnia i roku. Wieczorową 
porą, można dokonać tu obserwacji m.in. 
nietoperzy. Podobno jest ich tu sporo. 

Magdalena Niemiec 
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      12 czerwca 2019 r. uczniowie klasy 
II a wybrali się do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tychowie. Bardzo 
serdecznie przywitała nas bibliotekarka – 
Pani Agnieszka Tomczyk, która 
opowiadała o bibliotece, o zbiorach 
znajdujących się na półkach oraz 
o wydarzeniach w niej organizowanych. 
Zaprezentowała uczniom nowości, 
poleciła ciekawe książki do czytania. 
Okazało się, że książka w dzisiejszych 
czasach może mieć różną formę. 
Niektóre są przestrzenne, inne czyta się 
ze specjalnymi nakładkami, a jeszcze 
inne są jednocześnie puzzlami.
Uczniowie z zainteresowaniem 
wysłuchali opowiadania pt. „Bezpieczny 
internet”, które było inspiracją do 
rozmowy nt. bezpiecznego 
i Z odpowiedzialnego korzystania 
z zasobów dostępnych w sieci oraz 
wpływu komputera i internetu na 
codzienne życie ludzi, a szczególnie 
dzieci. 

W ���������� � ��������������� 

Dzieci zobaczyły również jak wygląda 
karta biblioteczna oraz poznały zasady 
wypożyczania książek. 
Na zakończenie spotkania, pani 
bibliotekarka zaprosiła dzieci do 

odwiedzania biblioteki w czasie wakacji. 
Młodzi czytelnicy zapewnili, że będą 
częściej odwiedzać Bibliotekę Publiczną 
i korzystać z jej bogatego księgozbioru. 

Magdalena Niemiec 

    W środę, 12 czerwca br., Smerfy wraz z klasą III a 
ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Tychowie wybrały się do Radia Koszalin, gdzie 
poznały kulisy tworzenia audycji radiowych oraz ludzi, 
którzy z pasją opowiadali o swojej pracy radiowca. 
Odwiedzili również Muzeum Obrony Przeciwlotniczej 
w Koszalinie, gdzie uczniowie z klasy I Liceum 
Ogólnokształcącego w Tychowie, pod opieką 
nauczyciela p. Daniela Wacha wraz 
z przewodnikami oprowadzali grupę po muzeum, 

a następnie zaprezentowali sylwetkę 
swojego bohatera i zorganizowali quiz z 
nagrodami na jego temat. 
   18 czerwca ta sama grupa uczniów 
udała się na wycieczkę do Zieleniewa 
podbijać Dziki Zachód. W wiosce 
indiańskiej na dzieci czekało wiele 
atrakcji i przygód m.in. przejażdżka 
bryczką, rodeo, zabawy w parku 
rozrywki. Wszystkim dzieciom należą 
się słowa uznania, gdyż były bardzo 
wytrwałe, odważne, wykazały się dużą 
samodzielnością, rozwagą i nie 
sprawiały kłopotów. 
   13 czerwca Smerfy znakomicie 
bawiły się podczas klasowego ogniska. 
Wspólnej zabawie dopisywała pogoda, 
dzięki temu dzieci chętnie uczestniczyły 
w grach i zabawach na świeżym 
powietrzu. Podczas biesiadowania przy 
ognisku można było zjeść pyszną 
kiełbaskę, którą przygotowały mamy 
naszych Smerfów.      

D.G.

Czas wycieczek…

Bałtyku. Spacerowaliśmy po 
czterech sekcjach tematycznych: 
Bałtyk, Giganci Oceanów, 
Potwory z Głębin, Piraci i Papugi. 
Wszystkie okazy prezentowane są 
tam w naturalnych rozmiarach. 
Po szaleństwach na placu zabaw, 
pirat zaprosił nas na poszukiwanie 
zaginionego skarbu – zabawa była 
przednia. 
Po dniu pełnym atrakcji, zadowoleni 

i trochę zmęczeni, bezpiecznie 
wróciliśmy do domu.
Bardzo dziękujemy P. Klaudii 
Joachimiak i P. Magdalenie 
Drozdowskiej za zaangażowanie 
w organizację tej pełnej wrażeń 
wycieczki.

 M. Niemiec, 
J. Wesołowska- Religa 
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Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

Z ŻYCIA SOŁECTW

P�������� ������� � S�������� B��������

   10 lipca 2019 r. w Bibliotece 
Publicznej w ramach ogólnopolskiego 
projektu ,,DoMowy- rodzinne historie 
o słowach'', odbyły się warsztaty 
słowotwórcze. Spotkanie rozpoczęliśmy 
od zabawy ,,Poznaj moje imię''. Po 
krótkim wprowadzeniu w tematykę 
zajęć, wzięliśmy pod lupę nasz ojczysty 
język i okazało się, że słowa których 
używamy w życiu codziennym mają po 
kilka znaczeń. A więc kawka to nie 
tylko mała kawa, ale również nazwa 
ptaka. Bawiliśmy się m.in. 
w układanie nowych słów z wyrażenia 

SŁOWNIK DOMOWY, tworzyliśmy 
nowe słowotwory 
i zastanawialiśmy się nad ich 
znaczeniem oraz wykonaliśmy słowną 
stonogę. Przeczytaliśmy kilka 
wierszyków o słowach z książki 
Michała Rusinka ,,Jak przekręcać 
i przeklinać''. Okazało się, że dzieci na 
etapie nauki mowy potrafią wymyślać 
przeróżne śmieszne słowa. Kluczowym 
elementem spotkania było zilustrowanie 
dziecięcych wynalazków, czyli 
pierwszych słów z dzieciństwa, które 
uczestnicy zapisali w domu wraz ze 

swoimi rodzicami. Powstały wspaniałe 
prace - każda inna, a wszystkie 
wyrażały piękno naszych DoMowych 
słów. 
Efektem działań będzie wydanie 
we wrześniu papierowej książki 
pt. ,,DoMowy – rodzinne historie 
o słowach, czyli językowe plącza 
na warsztacie'', w której znajdą się 
prace dzieci z całej Polski. 
Mamy nadzieję, że znajdą się 
w niej również nasze piękne dzieła.

 Agnieszka Tomczyk

– rodzinne historie o słowach'' warsztaty w bibliotece,,DoMowy 

W związku z rozpoczynającym się 
sezonem letnim GZZK apeluje do 
mieszkańców i turystów 
o rozwagę podczas korzystania 
z akwenów wodnych. Dlatego mając 
na względzie bezpieczeństwo osób 
spędzających czas nad wodą zaleca:

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych
2. Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) 

do wody – zawsze zbadaj jej 
głębokość oraz ukształtowanie dna.

3. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki. 
Nawet kilkanaście sekund nieuwagi 
może skończyć się tragicznie. 

4. Pamiętaj – skrzydełka pływackie 
i koła nadmuchiwane zwiększają 
bezpieczeństwo przede 
wszystkim dzieci

5. W czasie kąpieli nie krzycz, nie 
wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie 
jest Ci w danej chwili potrzebna

6. Nie wchodź do wody po spożyciu 
alkoholu lub zażyciu środków 
odurzających

7. Nie zanurzaj się gwałtownie 
w wodzie jeśli jesteś zgrzany/a 
i po intensywnym wysiłku. Przed 

wejściem do wody ochlap nią klatkę 
piersiową, szyję i nogi

8. Korzystaj z kąpieli nie wcześniej niż 
godzinę po obfitym posiłku.

9.  Nie biegaj po pomostach, możesz 
potrącić znajdujące się tam osoby

10. Nie wrzucaj do wody śmieci, 
a zwłaszcza szkła.

11. Nie niszcz urządzeń oraz znaków 
ostrzegających 
o niebezpieczeństwie

12. Zwracaj uwagę na innych kąpiących 
się w pobliżu, ktoś 

   może potrzebować Twojej pomocy
13. Nie rób żartów osobie znajdującej się 

w wodzie, być może ta osoba nie 
umie pływać.

14. Pływaj w towarzystwie. Samotne 
pływackie wyprawy mogą mieć 
tragiczny finał.

15. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia 
lub wypadek nad wodą natychmiast 
wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 
alarmowy 112.

Przewodniczący 
Gminnego Zespołu
Burmistrz Tychowa

Z�������� G������� Z������ 
Z���������� K���������� 
� T������� � ������� ������������ 
���������� ��� ����

B�������� T������ 
podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu 

I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Tychowo:

1. Działka nr 555/17 obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo; 
   Termin przetargu: 05 sierpnia 2019 r. godz. 10.00
2. Działka nr 555/18 obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo; 
   Termin przetargu: 05 sierpnia 2019 r. godz. 11.00 

Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie.

   Sołtys Sołectwa Borzysław wraz 
z Radą Sołecką zorganizowali  
28 czerwca 2019 roku imprezę 
plenerową „ Powitanie wakacji”. 
Na rozpoczęcie imprezy Pani Sołtys 
powitała zaproszonych gości: Panią 
Krystynę Dobrzańską – Sekretarz 

Gminy Tychowo, Panią Lucynę 
Michalak - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie, 
Ochotniczą Straż Pożarną z Tychowa, 
a także wszystkich przybyłych 
mieszkańców.Pierwszym punktem 
imprezy była pogadanka 

   12.07.2019 r. w Sołectwie Czarnkowo 
odbyło się uroczyste otwarcie budynku do 
rekreacji. Budynek powstał przy udziale 
środków budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego "Grant Sołecki 
2018". Podczas otwarcia Burmistrz 
Tychowa Robert Falana wręczył 
symboliczne podziękowania sponsorom 
i wszystkim tym, dzięki którym powstała 
świetlica, byli to: Anna i Witold 
Rydzkowscy, Nadleśnictwo Tychowo, 
Henryk Budzyła, Jan Kapuściński, 
Wojciech Czarnecki, Grzegorz Ośka, 
Małgorzata i Marcin Sztankiewicz, 
Katarzyna i Marcin Czajka, Ireneusz 
Kowalik, Marek Zając, Rafał Zając, 
Kacper Zając, Szymon Brysik, Zdzisław 
Brysik, Ireneusz Brysik, Ewa 
Kaźmierczak, Angelika Brysik oraz 
mieszkańcom sołectwa. Dla naszych 
najmłodszych mieszkańców świetną 

Serdeczne podziękowania dla tych, 
którzy włączyli się w pomoc przy 
organizacji "Turnieju Piłki Nożnej"  
w naszym sołectwie Słonino. 
- Panu Z-cy Burmistrza Jackowi 
   Rudzińskiemu, 
- Pani Dyrektor GOK Lucynie 
   Michalak, 
- Państwu Małgorzacie 
   Krzysztofowi Borowczak, 
- Państwu Alicji Wojciechowi 
   Zienkiewicz, 
- Państwu Aleksandrze 
   Rafałowi Kiełbus, 

   6 lipca br. w Liśnicy miało miejsce 
uroczyste otwarcie budynku do rekreacji 
zrealizowanego przy udziale środków 

pt.: „ Bezpieczeństwo nigdy nie wyjeżdża na 
wakacje”, którą przeprowadzili strażacy 
z OSP w Tychowie. Dzięki mundurowym 
dzieci mogły poznać zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Najmłodsi 
z zaciekawieniem oglądali sprzęt jakim 
posługują się strażacy i chętnie zadawali 
pytania dotyczące ich pracy. Pokaz 
zakończył się ciepłymi kiełbaskami z grilla. 
Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się 
również: gry i zabawy dla najmłodszych, 
wspólne malowanie na streczu oraz 
PIERWSZY W GMINIE FESTIWAL 
KOLORÓW. Na uczestników konkurencji 
czekały słodkie upominki oraz 
okolicznościowe dyplomy. Mieszkanki 
sołectwa zachęcały do skosztowania ciast 
własnego wypieku, a także gofrów z bitą 
śmietaną i pysznymi owocami. 
Wszyscy bawili się świetnie, każdy wrócił do 
domu nie tylko z szerokim uśmiechem, ale 
również w kolorowym ubraniu 
   Więcej zdjęć z imprezy na naszej grupie na 

Facebooku -> Sołectwo Borzysław

OTWARCIE BUDYNKÓW DO REKREACJI
W SOŁECTWACH CZARNKOWO I LIŚNICA

atrakcją okazała się zjeżdżalnia z firmy 
Blinex oraz słodki poczęstunek. 
Mieszkańcy sołectwa jak i zaproszeni 
goście mogli skosztować pysznych ciast 

budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego „Grant Sołecki 
2018”. Wśród przybyłych gości byli 

m.in. Stanisław Wziątek Członek 
Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego, Burmistrz 
Tychowa Robert Falana z małżonką, 
Zastępca Burmistrza Tychowa Jacek 
Rudziński, Kierownik referatu NBŚ 
Urzędu Miejskiego w Tychowie Jan 
Kapuściński oraz Ks. Andrzej Sołtys – 
Proboszcz parafii pw. MB Wspomożenia 
Wiernych w Tychowie.
„Dziękuję Pani Sołtys, Radzie Sołeckiej, 
mieszkańcom, sponsorom i wszystkim 
tym, którzy wzięli udział w realizacji 
zadania. Bardzo mnie cieszy Państwa 
aktywność i zaangażowanie w sprawy 
lokalne” – powiedział burmistrz Falana.

R. Bosak-Szewczyk

oraz potraw z grilla. Wszyscy mile 
spędzili czas w piątkowe popołudnie. 

Ireneusz Brysik

***

Sołectwo Słonino

- Państwu Klaudii 
   Mariuszowi 
    Archackim, 
- Pani Katarzynie 
    Wrzesińskiej, 
- Panu Tomaszowi 
    Waiss, 
- Panu Markowi K., 
- Panu Krzysztofowi G., 
- Pani Danucie 
    Bartczak, 
- Panu Adamowi 
   Sakson, 
- Pani Magdalenie B., 
- Pani Justynie K., 
- Panu Krzysztofowi 
   Ponikwia, 
- Panu Robertowi 
   Krowickiemu, 
- Pani Barbarze 
   Malickiej, 
- Pani Magdalenie   
   Rudnik, 

- Pani Agnieszce Wrzesińskiej, 
- Pani Alinie Bartczak, 
- Panu Przemysławowi Wrzesińskiemu, 
- Pani Grażynie Kotus 
- Firmie "BLINEX" 
- OSP Tychowo 
Dziękuje z całego serca

- organizator Andrzej Wrzesiński 
oraz bardzo wdzięczne dzieci. 
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Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 
przyjmujemy do 19 sierpnia 2019 r.

Tychowskie Wieści

Kącik literacki
„pytania”

Aby chronić wartość jednego roku?
Zapytaj studenta, który zawalił końcowy egzamin.

Aby ocenić wartość jednego miesiąca?
Zapytaj matkę, której dziecko przyszło na świat za wcześnie.

Aby ocenić wartości jednej godziny?
Zapytaj zakochanych, którzy czekają na spotkanie.

Aby docenić wartość jednej minuty?
Zapytaj kogoś, kto chce złapać autobus.

Aby docenić wartość jednej sekundy?
Zapytaj kogoś, kto przeżył wypadek.

Aby docenić wartość jednej setnej sekundy?
Zapytaj sportowca, który zdobył srebrny medal.

Czas na nikogo nie czeka, łap każdą chwilę,
Bo jest wartościowa.

Dziel ją ze szczególnymi ludźmi
Będzie warta jeszcze więcej.

                        Ewelina Staniszewska

Utwory do publikacji na łamach 

„Tychowskich Wieści”

można przesyłać na adres Redakcji: 

wiesci@tychowo.pl

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Pogrążona w żalu rodzina

Śp. Stanisława Szatkowskiego

Podziękowania

S�������� ������� �� ��� ������� 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020  
wnioski o stypendium szkolne 
należy składać w terminie 
od 1 do 15 września 2019 r.    
 Zgodnie z: Ustawą z dn. 
7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 
poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami)  oraz Uchwałą nr 
XXVI/251/05 z dnia 29 kwietnia 
2005r. Rady Gminy Tychowo 
(Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 40, 
poz.914 z późn.zm.) 
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych 
i niepublicznych 
o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży 
i dla dorosłych oraz słuchaczom 
publicznych kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych 
i kolegiów służb społecznych - 
do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia. 
2. Wychowankom publicznych 
i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom 
i młodzieży upośledzonym 
w stopniu głębokim, a także 
dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo 
ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację 
odpowiednio obowiązku 
szkolnego 
i obowiązku nauki - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku 
nauki. 
3. Uczniom szkół niepublicznych 
nie posiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży 
i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku 
nauki. 
4. Słuchaczom niepublicznych 
kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 
roku życia.  
    Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie, 

w szczególności gdy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
    Kryterium dochodowe 
uprawniające ucznia do 
otrzymania stypendium 
szkolnego nie może przekroczyć  
kwoty 528 zł netto na członka 
rodziny (art. 8 ust. 1 ustawy 
z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
    Rodziną w rozumieniu art. 
6 pkt 14 ustawy z dn.12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 
Nr 182 z późn. zm.) są osoby 
spokrewnione lub nie 
spokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące. 
Ponadto warunkiem przyznania 
stypendium jest zamieszkanie 
na terenie gminy Tychowo.
Do wniosku o przyznanie 
stypendium należy dołączyć:
1. Zaświadczenia dokumentujące 
dochody netto z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku:
- ze stosunku pracy,
- z tytułu renty, emerytury lub 
świadczenia przedemerytalnego,
- zaświadczenie lub oświadczenie 
potwierdzające wysokość innych 
dochodów.
2. Dowody potwierdzające 
dochody z działalności 
gospodarczej:
- działalność opodatkowana 
podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach 
określonych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych – zeznanie podatkowe 
za rok 2018 lub zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego oraz 
oświadczenie o liczbie miesięcy, 
w których działalność 
gospodarcza była prowadzona,
- działalność w formie 
zryczałtowanego podatku 

dochodowego – zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego 
o rozliczaniu działalności 
w formie ryczałtu, oświadczenie 
o osiągniętych dochodach oraz 
zaświadczenie z ZUS 
o opłaconych składkach na 
ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne.
3. Odpis prawomocnego 
orzeczenia sądu o zasądzonych 
alimentach, a w przypadku 
alimentów dobrowolnych 
oświadczenie lub dowód wpłaty.
4. Zaświadczenie o wysokości 
pobieranego stypendium, 
z wyłączeniem stypendium 
szkolnego.
5. Zaświadczenie z GOPS 
potwierdzające wysokość 
świadczeń (w tym zasiłek stały 
i okresowy).
6. Zaświadczenie o powierzchni 
ha przeliczeniowych (dochód 
z gospodarstwa rolnego).
7. Zaświadczenie ze szkoły 
ponadgimnazjalnej.
Osoby bezrobotne zobowiązane 
są do złożenia oświadczenia 
o statusie bezrobotnego oraz 
wysokości uzyskiwanego 
dochodu z prac dorywczych.
   Wnioskodawca otrzymujący 
stypendium szkolne dokumentuje 
wykorzystanie stypendium na 
cele edukacyjne poprzez 
przedstawienie dokumentów 
potwierdzających wydatki. 
Refundacji kosztów poniesionych 
przez ucznia na cele edukacyjne 
dokonuje się na podstawie 
następujących dokumentów:
- faktury VAT,
- imiennych rachunków,
- imiennych biletów 
  miesięcznych,
- dowodów wpłat związanych 
   z edukacją,
- wydatków związanych ze 
zbiorowym wyjazdem na 
wycieczkę szkolną, wyjściem do 
kina, teatru, na basen itp. (można 
udokumentować na podstawie 
zaświadczenia wystawionego 
przez szkołę z określeniem 
kosztu poniesionego przez 
ucznia.
  Powyższe dokumenty powinny 
zawierać między innymi:

- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży,
- imię i nazwisko nabywcy,
- pełną nazwę przedmiotu 
podlegającego refundacji,
- podpis osoby upoważnionej do 
wystawienia dokumentu.
Do rozliczenia będą 
uwzględniane rachunki za zakupy 
dokonane w okresie od lipca br. 
do końca okresu na jaki 
świadczenie zostało przyznane.
Termin realizacji stypendium 
szkolnego uzależnione jest od 
otrzymania środków z dotacji.

ZASIŁEK  SZKOLNY
Zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty – zasiłek szkolny może 
być przyznany uczniowi 
znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego – 
np. pożar, powódź, zgon członka 
rodziny lub inny wypadek 
losowy.
Zasiłek szkolny może być 
przyznany w formie świadczenia 
pieniężnego na pokrycie 
wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub 
w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, raz 
lub kilka razy do roku, 
niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać 
się w terminie nie dłuższym niż 
2 miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku.
   Interesanci w sprawach 
stypendiów i zasiłków szkolnych 
przyjmowani są w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie przy 
ul. Bobolickiej 17 (pokój nr 2), 
w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do środy 
w godz. 7.00 -15.00
w czwartki w godz. 7.00 -16.00
w piątki w godz. 7.00 – 14.00 
   Szczegółowe informacje 
dotyczące stypendiów i zasiłków 
szkolnych  można uzyskać pod 
telefonem nr: 094 31 60 267
i na stronie internetowej: 
bip.tychowo.pl

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Czarnkowa oraz 

Jolancie i Januszowi Broda, Arkadiuszowi Drozdowskiemu, 
Firmie "Cabana" z Białogardu i Konradowi Lisowskiemu, 

Konradowi Adler, Firmie Arla Food SA 
za nieocenioną pomoc i wsparcie przy organizacji imprezy 

z okazji otwarcia budynku do rekreacji w naszym sołectwie. 
Dziękujemy za otrzymane prezenty. 

Pragniemy również podziękować 
Gminnej Komisji Prolaktyki i Rozwiązywania 

                       Problemów Alkoholowych 
                                     za ufundowanie atrakcji dla dzieci. 

                                            Sołtys Ireneusz Brysik 
                                                    wraz z Radą Sołecką

Składamy podziękowanie 
Pani Genowee Kuczmerze 

za zakup zabawek dla dzieci w świetlicy w Pobądzu.
L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie, 

Marta Tomczyk – opiekun świetlicy 
oraz wdzięczne dzieci. 

Składam serdeczne podziękowania 
rmie Friedrichs Polska w Doblu

za ufundowanie piachu na plac zabaw w Doblu
Teresa Jakimiuk 

- sołtys sołectwa Motarzyn-Doble

Serdecznie dziękuję 
Wszystkim Mieszkańcom Sołectwa Borzysław za pomoc 

w zorganizowaniu imprezy plenerowej „Powitanie wakacji”. 

Również dziękuję Wszystkim Pomocnym Duszyczkom 
za obkoszenie terenu przy świetlicy oraz placu zabaw, 

za uporządkowanie i powyrywanie chaszczy 
przy chodnikach i na placu zabaw. 

Dzięki Wam wróciła mi wiara w ludzi 
i to właśnie dzięki Wam 

nasze sołectwo cieszy oko i raduje serce.
Sołtys Sołectwa Borzysław

Małgorzata Głuszko
Od maja 2019 r. mieszkańcy 
Gminy Tychowo mogą 
skorzystać z oferty KLUBU 
EKONOMII SPOŁECZNEJ, 
powstałego w ramach projektu 
pn. „SZOWES – OWES 
w regionie koszalińskim”, 
realizowanego przez 
Koszalińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
dofinansowanego przez Unie 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
   W porozumieniu z władzami 
lokalnymi udało się zrealizować 
przedsięwzięcie mające na celu 
wspieranie lokalnych inicjatyw 
i działań  na rzecz ekonomii 
społecznej. Klub Ekonomii 
Społecznej mieści się 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tychowie. Otwarty jest dla 
wszystkich zainteresowanych, 
a w szczególności osób 
chcących angażować się 
w rozwój swojej „małej 
ojczyzny” oraz lokalnych 
liderów, widzących potrzeby 
zwiększenia aktywności lokalnej 
społeczności.
Oferta przedsięwzięcia obejmuje 
zarówno spotkania animacyjne 
i integracyjne, doradztwo, 
szkolenia, inicjowanie 
partnerstw lokalnych, jak 

również szereg działań 
zmierzających do pobudzenia 
aktywności i zaangażowania na 
rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej. 
Nad funkcjonowaniem Klubu 
czuwa nasza Animatorka 
Lokalna, mieszkanka Gminy 
Tychowo. 
Podstawowym potencjałem 
każdej społeczności lokalnej są 
ludzie, którzy widzą potencjał 
w swoich społecznościach 
i racjonalnie potrafią 
wykorzystywać ich zasoby. 
To właśnie dla takich osób 
powstał Klub Ekonomii 
Społecznej, miejsce przyjazne 
rozwojowi lokalnych inicjatyw. 
Osoby zainteresowane Klubem 
lub ofertą Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej dla 
regionu koszalińskiego 
zapraszamy do kontaktu 
z Animatorką Lokalną 
(tel. 600 459 758) lub 
bezpośrednio z biurem projektu 
pod nr tel. 94 341 63 30. 
RAZEM DZIAŁAJMY NA 
RZECZ ROZWOJU 
EKONOMII SPOŁECZNEJ 
W NASZYM REGIONIE! 
Serdecznie zapraszamy.

Marzena Zielenkiewicz
Doradca Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej 
dla regionu koszalińskiego
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Podziękowania


