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Uroczyste otwarcie gminnej
inwestycji w Dobrowie
2 października br., w piątek,
w miejscowości Dobrowo odbyło
się uroczyste otwarcie gminnej
inwestycji pn.:
„Zagospodarowanie terenu
gminnego w miejscowości
Dobrowo, gm. Tychowo”.
ebranych gości przywitał
burmistrz Robert Falana,
w uroczystości
uczestniczyli: Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Paweł Kowalski,
Zdzisław Polek oraz Dariusz
Michalak - Wiceprzewodniczący
RM w Tychowie,radni miejscy,
Zbigniew Raczewski – Sekretarz
Powiatu Białogardzkiego, Emilia
Bury – Burmistrz Białogardu,
Waldemar Miśko – Burmistrz
Karlina,Jacek Rudziński –
Zastępca Burmistrza Tychowa,
Jarosław Wasilewicz – Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa
Tychowo, ks. Rafał Stasiejko –
Proboszcz Paraﬁi w Dobrówku,
dyrektorzy i kierownicy
gminnych jednostek
organizacyjnych, Jan Kapuściński
oraz Lucyna Osiecka Kachnowicz – przedstawiciele
Referatu NBŚ w Urzędzie
Miejskim w Tychowie, Zbigniew
Sawicki – wykonawca inwestycji,
KGW „Babeczki”z Dobrowa,
Sołtys i Rada Sołecka Dobrowa,
Zespoły Ludowe „Dobrowianki”
„Radość” a także licznie przybyli
mieszkańcy Dobrowa i gminy
Tychowo.
Uroczystość prowadziła Lucyna
Michalak - Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie.
Po przemowach zaproszonych
gości dokonano symbolicznego
przecięcia wstęgi. Następnie
burmistrz Falana zaprosił
Zdzisława Polka do posadzenia
dębu oraz do odsłonięcia
pamiątkowej tablicy. Posadzone
drzewko otrzymało imię
„Zdzisław” w podziękowaniu
p. Zdzisławowi Polkowi za
ogromne zaangażowanie
w realizację nowopowstałej
inwestycji. Po poświęceniu
obiektu przez ks. Rafała Stasiejko
na scenie zaprezentowały się
zespoły „Dobrowianki”,
„Radość” oraz wokalistka
Klaudia Barska.
Po części oﬁcjalnej Burmistrz
Tychowa Robert Falana zaprosił
przybyłych gości na poczęstunek.
a pomoc w organizacji
uroczystości składamy
podziękowania: Żanecie
Zienkiewicz - Osieckiej
Kierownik GOSiGK w Tychowie

Z

Z

oraz pracownikom GOSiGK,
Katarzynie Kalbarczyk –
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Tychowie, Lucynie Michalak –
Dyrektor GOK w Tychowie oraz
pracownikom GOK, Kołu
Gospodyń Wiejskich „Babeczki”
z Dobrowa, Pani Sołtys
i Radzie Sołeckiej Dobrowa,
Zespołom Ludowym
Dobrowianki i Radość, Klaudii
Barskiej, a także: Krzysztofowi
Kubiszowi – sklep w Dobrowie,
mieszkańcom Dobrowa oraz
dwóm chłopcom: Frankowi
i Stasiowi za trzymanie wstęgi
przy jej uroczystym przecięciu.
Inwestycja została doﬁnansowana
w 63,63% w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”
objętego PROWna lata
2014–2020, współﬁnansowanego
ze środków UE z EFR na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość pozyskanego
doﬁnansowania: 499 998,00 zł.
Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

TYCHOWSKIE WIESCI

2

Rozstrzygnięcie konkursu dla sołectw na

„Najładniejszą ozdobę dożynkową w gm. Tychowo” w 2020 r.
8 października br. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie miało
miejsce uroczyste
podsumowanie konkursu dla
sołectw na „Najładniejsza
ozdobę dożynkową w gminie
Tychowo” w 2020 roku.
W konkursie udział wzięło
siedem Sołectw: Czarnkowo,
Liśnica, Motarzyn, Pobądz,
Tyczewo, Warnino i Wicewo.
Komisja konkursowa w składzie:
- Milena Mazur – Dyrektor
Banku Spółdzielczego
w Białogardzie oddział
w Tychowie - Przewodnicząca
komisji,
- Anna Rydzkowska –
Przewodnicząca Powiatowej
Rady Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej w Białogardzie –
członek komisji,
- Lech Balewski – przedstawiciel
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z Białogardu – członek komisji,
w dniu 5 października br.
dokonała oceny zgłoszonych do
konkursu ozdób dożynkowych
i przyznała nagrody za zajęcie

poszczególnych miejsc:
I miejsce: Sołectwo Motarzyn
– nagroda o wartości 1200 zł,
II miejsce: Sołectwo Wicewo
– nagroda o wartości 800 zł,
III miejsce, ex aequo:
Sołectwo Liśnica i Sołectwo
Tyczewo – nagroda po 500 zł.
Pozostałe sołectwa otrzymały
200 zł za udział w konkursie.
Uroczystego wręczenia
symbolicznych bonów
pieniężnych oraz dyplomów
Sołtysom poszczególnych
sołectw dokonali Burmistrz
Tychowa Robert Falana oraz
Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Białogardzie oddział
w Tychowie - Milena Mazur.
Sponsorami nagród w konkursie
są Bank Spółdzielczy
w Białogardzie,
Zachodniopomorska Izba
Rolnicza z siedzibą w
Szczecinie RP Białogard oraz
Urząd Miejski w Tychowie.
Renata Bosak -Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy
Ozdoba dożynkowa w Sołectwie Motarzyn

Ozdoba dożynkowa w Sołectwie Tyczewo

Ozdoba dożynkowa w Sołectwie Wicewo

Ozdoba dożynkowa w Sołectwie Liśnica

Ozdoba dożynkowa w Sołectwie Pobądz

Ozdoba dożynkowa w Sołectwie Czarnkowo

Ozdoba dożynkowa w Sołectwie Warnino
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„Szlachetna Paczka”
w gminie Tychowo

Anna i Witold Rydzkowscy
Mistrzami AGROLIGI 2020

W

województwa zachodniopomorskiego!

czwartkowe
popołudnie
(08.10.2020 r.)
w Urzędzie Miejskim
w Tychowie odbyło się spotkanie
z Burmistrza Tychowa Roberta
Falany oraz Zastępcy Burmistrza
Jacka Rudzińskiego z liderem
akcji społecznej „Szlachetna
Paczka” rejonu Tychowo
Dominikiem Boszko. Podczas
spotkania ustalono szczegóły
współpracy na linii „Szlachetna
Paczka” i tychowski samorząd.
Nieco później z liderem
Dominikiem Boszko spotkali się
wolontariusze z naszej gminy.
Celem spotkania było ustalenie
priorytetów działalności
i omówienie szczegółów
dotyczących pomocy rodzinom,
które zostały zakwaliﬁkowane
do otrzymania wsparcia.

Jest to pierwsza zorganizowana
akcja „Szlachetnej Paczki”
na terenie gminy Tychowo.
„Szlachetna Paczka” –
ogólnopolski projekt społeczny
organizowany przez
Stowarzyszenie Wiosna, którego
głównym celem jest materialna

i mentalna pomoc rodzinom
i osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.
Projekt co roku angażuje
w działanie setki tysięcy ludzi:
wolontariuszy, darczyńców,
osoby wspierające projekt
ﬁnansowo.

Anna i Witold Rydzkowscy
Mistrzami AGROLIGI 2020
województwa
zachodniopomorskiego!
2 października 2020 r.
w Dźwirzynie odbyła się
uroczysta gala podsumowująca
konkurs AGROLIGA 2020 na
etapie wojewódzkim. Wśród
zaproszonych gości pojawili się
rolnicy, przedstawiciele ﬁrm
branży rolniczej
a także przedstawiciele
samorządów i instytucji
działających na rzecz rolnictwa.
Gminę Tychowo reprezentowała
Krystyna Dobrzańska – Sekretarz
Gminy Tychowo.
W ramach gali zaprezentowano

mistrzów i laureatów konkursu
z woj. zachodniopomorskiego
oraz mistrzów z województw
kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego i mazowieckiego.
Po prezentacjach odbyło się
uroczyste wręczenie pucharów,
nagród oraz wyróżnień.
W kategorii ROLNIK tytuł
Mistrza zdobyli – Anna i Witold
Rydzkowscy, którzy prowadzą
gospodarstwo w Tychowie.
Gratulujemy!
Liderem 28 edycji konkursu
AGROLIGA był
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach.

Konkurs ma na celu
wyłonienie i promowanie
najlepszych polskich rolników
oraz najprężniej działających
polskich ﬁrm związanych
z rolnictwem.
To już kolejni Mistrzowie
z terenu naszej gminy –
w roku ubiegłym wyróżnieni
zostali Jolanta i Janusz
Brodowie prowadzący
gospodarstwo agroturystyczne
„Na skraju lasu” w Warninie.
źródło:
www.facebook.com/zodr.barzkowice
Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

V miejsce
Krzysztofa Rydzkowskiego

50
Złote gody, czyli 50 lat
wspólnego pożycia
małżeńskiego, to jubileusz
szczególny. Złote Gody to
niecodzienna i wspaniała chwila
nie tylko dla Jubilatów i ich

rodzin, ale także dla władz
państwowych i samorządowych.
W ostatnim czasie Burmistrz
Tychowa miał zaszczyt gościć
dwie pary Małżonków z terenu
gminy Tychowo, którzy

Burmistrz Robert Falana, Państwo Marianna i Jerzy Napora,
Kierownik USC Mariola Liksza i Przewodniczący RM Paweł Kowalski

obchodzili 50 – tą rocznicę
ślubu.
W piątek, 25 września br.
Burmistrz Tychowa wręczył
medale za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznane przez
Prezydenta RP Państwu
Mariannie i Jerzemu Napora
z Dobrowa. Małżonkowie ślub
brali w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Białogardzie
14 marca 1970 r.
2 października br. medale
za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznane przez
Prezydenta RP burmistrz Robert
Falana wręczył Państwu
Danucie i Januszowi
Całużyńskim z Kowalek.
Słowa uznania pod adresem
dostojnych Jubilatów,
podziękowania za godne
i długie pożycie małżeńskie,
za piękny przykład dla młodego
pokolenia składali wraz
z Burmistrzem Tychowa: Paweł
Kowalski - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie
i Mariola Liksza - Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Tychowie.
Drodzy Jubilaci, z okazji tak
pięknej rocznicy ślubu
składamy serdeczne życzenia
długich lat życia w zdrowiu,
pogody ducha i doczekania się
kolejnych jubileuszy.
R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Burmistrz Robert Falana, Państwo Danuta i Janusz Całużyńscy i Kierownik USC Mariola Liksza

11 października br. na torze
„Jastrząb" niedaleko Kielc,
podczas ogólnopolskiego
pucharu time-attack - VTEC
Cup Poland dla kierowców
startujących samochodami
marki HONDA oraz innymi
samochodami napędzanych
silnikami tej marki, startował
team pasjonata sportów
motorowych z Tychowa
Krzysztof Rydzkowski.
W zawodach startowało 56
zawodników z całej Polski.
Pomimo kłopotów z układem
hamulcowym auta, Krzysztof
zajął 5 miejsce! Gratulujemy!
Kolejne zawody już w marcu
przyszłego roku, na torze Silesia
koło Katowic.

Życzymy dalszych sukcesów!
Renata Bosak-Szewczyk, Podinsp. ds. Promocji Gminy

TYCHOWSKIE WIESCI

4

SENIORZY
DLA NIEPODLEGŁEJ
W Gminnym Ośrodku Kultury
realizowany jest projekt:
Seniorzy dla Niepodległej.
Jest on realizowany w ramach programu
Społecznik na lata 2019 – 2021
doﬁnansowanego przez Urząd
Marszałkowski. Zadanie realizujemy
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Razem w Tychowie.
Celem projektu jest włączenie seniorów
z Gminy Tychowo w obchody
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz
Święta Niepodległości. Zorganizowane
zostaną zajęcia plastyczne, plastyczno –
techniczne oraz wokalne.
Finałem będzie plenerowa wystawa prac
plastycznych rozmieszczona na terenie
Tychowa: teren zieleni przy siedzibie
Stowarzyszenia Rozwoju Razem, GOK,
pod Urzędem Miasta, witryny sklepów,
okna szkół oraz domów mieszkańców.
Do przygotowania prac na wystawę
zaprosimy też uczniów szkół
i przedszkola z terenu naszej Gminy.
W ten sposób wystawa osiągnie wymiar
międzypokoleniowy. Da to wspaniałą
możliwość połączenia tradycyjnego
spojrzenia na historię Polski oraz
nowoczesnego podejścia i innego
dystansu charakterystycznego dla ludzi
młodych.
Zaplanowaliśmy też koncert pieśni
niepodległościowych na 11 listopada
2020 r. w Kościele Paraﬁalnym
w Tychowie.
Ze względu na obecną sytuację
epidemiologiczną w kraju,

może okazać się, że niektóre
z zaplanowanych działań dla Seniorów,
będą musiały zostać zorganizowane
w innej formie.
Tymczasem udało nam się
przeprowadzić: pogadankę na temat
historii walk niepodległościowych
Polaków i znaczenia Bitwy
Warszawskiej dla dziejów Polski
i Europy, zajęcia plastyczno –
techniczne, na których seniorzy
wykonali zakładki do książek
z motywem historycznym, zajęcia
plastyczne w czasie których uczestnicy
malowali miejsca w Polsce, z których
możemy dumni, które są związane

z naszą historią i tradycją.
Bardzo dziękuję Stowarzyszeniu
Rozwoju Razem za współpracę, dziękuję
Seniorom za zaangażowanie.
L. Michalak – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie
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KINO
Dzień Ziemniaka
SZKOŁA
Z życia Gminnego Przedszkola w Tychowie

Zajęcia Kino Szkoła z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Tychowie
„KinoSzkoła”– to Interdyscyplinarny
Program Edukacji Medialnej
i Społecznej.
Jest to ogólnopolski program złożony
z różnorodnych form edukacyjnych,
których zasadniczym celem jest wzrost
świadomości oraz kompetencji
medialnych i społecznych wśród
przedszkolaków, uczniów, nauczycieli.
Gminny Ośrodek Kultury realizuje ten
program nadal, mimo trudności
związanych ze stanem epidemii.
Szkoły i przedszkola w naszej Gminie
skorzystają do końca tego roku z formy
zajęć online.
W listopadzie w zajęciach programu
edukacji medialnej Kino Szkoła
uczestniczyć będą dzieci z klas I – III
i IV – VI ze Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
oraz uczniowie z klas I – III i IV – VI
ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie.
Uczniowie klas I – III wezmą udział
w zajęciach pt.”Tak mam, że troszkę się

boję…Jak radzić sobie ze strachem?
Sonia” reż. Catti Edfeldt/Lena Hanno,
a uczniowie klas IV –VI w zajęciach
pt. ”Jak motywować się do
samodzielnej nauki? Kod M reż. Dennis
Bots.
W grudniu odbędą się zajęcia online dla
przedszkolaków i uczniów
klas VII – VIII.
Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie
ﬁnansowe projektu Kino Szkoła
w GOK w Tychowie.

W dniu 16.10.2020r. w Gminnym
Przedszkolu „Dębowa Chatka” odbyło
się „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Dzieci w grupach tego dnia poznały
historię ziemniaka, jego zastosowanie
w życiu codziennym, a także
degustowały ziemniaki w postaci frytek

oraz pieczonego kartofelka.
Przedszkolaki brały udział
w konkurencjach sportowych,
\w których głównym bohaterem był
ziemniak, a także śpiewały piosenki
o tej tematyce.

Zwieńczeniem tego święta były pięknie
wykonane prace rozwijające sprawność
manualną: wycinane puzzle i składane
w całość, medale, kolorowanki
tematyczne.
Małgorzata Łopińska-Kubiczek

A. Węglarska – promocja i reklama, GOK
w Tychowie

Z życia ZSP w Tychowie

Podwójne święto w Tychowie
Wieczorek poetycki

z Władysławą
Ziętarą
12 października 2020 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tychowie odbył się
wieczorek poetycki z Władysławą
Ziętarą, mieszkanką Dobla.
Pani Władysława maluje i pisze wiersze.
W 2017 r. poetka wydała swój pierwszy
tomik zatytułowany: „Wierszopisanie”,
a w 2020 r. wydała drugą część tomiku
wierszy.
Spotkanie prowadził Zygmunt Wziątek,
nauczyciel języka polskiego. Zygmunt
Wziątek, po dokonaniu wnikliwej
analizy twórczości Pani Władysławy,
zadawał pytania, które pomogły
zebranym nie tylko poznać twórczość
bohaterki wieczoru, ale też ją samą.
W wierszach Pani Władysławy Ziętary
przewijają się wątki o tematyce
związanej z codziennym życiem
i relacjami międzyludzkimi, jest w nich
miłość do piękna przyrody.

Poetka często porusza tematy praktyczne
- jak żyć w naszym jakże
„zaganianym”, pełnym
konsumpcjonizmu i egoizmu świecie.
Wieczorek poetycki wzbogacił koncert
poezji śpiewanej w wykonaniu duetu
Tomek Trust & Annie.
Wieczór dostarczył wielu
niezapomnianych wrażeń przybyłym
gościom ale i samej bohaterce spotkania.
Dziękujemy za przybycie: Panu
Burmistrzowi Tychowa Robertowi
Falanie; Przewodniczącemu Rady
Kultury - Jerzemu Boczkowskiemu;
Pani Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tychowie – Agnieszce
Tomczyk, przyjaciołom z Klubu Seniora
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w spotkaniu.
A. Węglarska – promocja i reklama,
GOK w Tychowie

W ZSP Tychowo odbyła się, przy
wzmożonym rygorze sanitarnym,
akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, połączona z uroczystym
podpisaniem Porozumienia między
Zespołem Szkół Ponadpodstawowych
im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie a 14 Zachodniopomorską
Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppłk
dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps.
„Warta” w Szczecinie. Porozumienie
w sprawie wspólnego szkolenia
młodzieży w Oddziale Przygotowania
Wojskowego w Tychowie podpisali
Dyrektor Szkoły Józef Grabarczyk
i Dowódca 14 ZBOT w Szczecinie ppłk
Mirosław Radwan. Młodzież z klas
wojskowych w Tychowie będzie mogła
korzystać z zasobów osobowych
i sprzętowych Wojsk Obrony
Terytorialnej i rozpocząć karierę
wojskową jeszcze będąc uczniami
liceum ogólnokształcącego.
W trakcie swojego przemówienia
Dyrektor Szkoły złożył wszystkim
życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej i podziękował za
dotychczasową współpracę
Komendantowi Centrum Szkolenia Sił
Powietrznych im. Romualda Traugutta
w Koszalinie płk Józefowi Trejderowi
oraz poinformował wszystkich, że
współpraca ZSP Tychowo i CS SP
w Koszalinie będzie kontynuowana.
Życzenia z okazji DEN złożył również
Zachodniopomorski Wicekurator
Oświaty Bogusław Ogorzałek, który
życzył również uczniom sukcesów
zarówno w szkole, jak też w ramach
Oddziału Przygotowania Wojskowego.
W uroczystościach uczestniczyli
również: reprezentujący Starostę
Białogardzkiego- Sekretarz Powiatu
Zbigniew Raczewski, ppłk Maciej Paul
– Dowódca 141 Batalionu Lekkiej
Piechoty 14 Zachodniopomorskiej
Brygady Obrony Terytorialnej
w Szczecinie oraz st. chor. szt. Jarosław
Marcisz z CS SP w Koszalinie.
Po oﬁcjalnych uroczystościach
młodzież i pracownicy ZSP Tychowo
mieli okazję usłyszeć z ust Dowódców
i żołnierzy informację o zasadach
funkcjonowania Wojsk Obrony
Terytorialnej. Przekazywane treści traﬁły
na duże grono zainteresowanych
odbiorców, szczególnie że wśród
prelegentów był absolwent szkoły
w Tychowie.
J. Grabarczyk
zdj. M. Rutkowski
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X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W dniu 2 października 2020 r. nasza
szkoła uczestniczyła, po raz czwarty,
w Światowym Dniu Tabliczki
Mnożenia, organizowanym pod hasłem:
„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę
mnożenia znają!” W dniach 28.09 01.10.2020 r. przypominaliśmy tabliczkę
mnożenia - w domu i w szkole,
a następnie 02.10.2020 r. odbywały się
egzaminy z tabliczki mnożenia.
Uczestnicy wybierali los z 5
przypadkami mnożenia. Jeżeli podali
wszystkie poprawne odpowiedzi,
zdobywali tytuł Eksperta Tabliczki
Mnożenia (z ang. MT EXPERT). Do
egzaminu przystąpili uczniowie kl. 3 – 8
SP oraz chętni nauczyciele.
W tym roku, po raz pierwszy,
w obchody ŚDTM, dzięki
zaangażowaniu wychowawców
kl. 0 – III, włączyli się również młodsi
uczniowie naszej szkoły - poprzez
rozwiązywanie zadań matematycznych
dostosowanych do ich możliwości oraz
rozwiązując łamigłówki udostępnione
przez Wydawnictwo Karty
Grabowskiego – Organizatora
Głównego ŚDTM. Z łamigłówkami
matematycznymi zmagali się również
starsi uczniowie. Dodatkowo uczniowie
kl. 1a wykonywali z liści jesienną
sówkę mądrą główkę (symbol ŚDTM),
natomiast dla uczniów kl. 2a obchody
ŚDTM były okazją do wprowadzenia,
poprzez zabawę, pierwszy raz dzieci
w zagadnienie nowego działania, jakim
jest mnożenie.

Ś

D

Dnia 28 września obchodzimy
Światowy Dzień Jabłka. Owoc ten jest
popularny na całym świecie ze względu

14 października odbył się w naszej
szkole Dzień Edukacji Narodowej.
To święto uczniów, nauczycieli, obsługi
i administracji. Tego dnia nie było zajęć
lekcyjnych, a uczniowie spędzali czas
wspólnie ze swoimi wychowawcami.
Każdy pracownik szkoły otrzymał od
Samorządu Uczniowskiego słodki
upominek wraz z życzeniami:

Wszyscy nasi kochani nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwości mają
wiele.
Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące
jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące
na polskiej łące.
Opiekunki SU wraz z Przewodniczącą Szkoły

Uczniowie śpiewając i rymując uczyły
się mnożenia przez 1 i przez 2,
zapoznały się z matą zawierającą
tabliczkę mnożenia.
Było mnóstwo fajnej zabawy.
Dziękuję za współorganizację
X ŚDTM p. D. Frańczak
i p. A. Kratkowskiej. Wychowawcom
klas młodszych, w szczególności
p. A. Janus, p. J. Wesołowskiej Relidze, p. R. Kołodziej,
p. D. Galińskiej, p. L. Gołdyn,
p. R. Majkowskiej, a także
p. J. Rudzińskiej, p. B. Bassie,
p. M. Niemiec, p. A. Knaś – Opar,

J

p. U. Bagińskiej dziękuję za
zaangażowanie w obchody ŚDTM
w swoich klasach oraz uczniom kl. VII
c – J. Augustyniak, O. Drygale,
A. Gajdzie, M. Galińskiej, D. Kawalec,
M. Kukule, K. Szerzeń,
J. Tabarkiewiczowi i A. Tobiasz
dziękuję za pomoc w egzaminowaniu
kl. III oraz nauczycieli, a wszystkim
uczestnikom za miło i pożytecznie
spędzony dzień.
Zapraszamy do aktywnego
uczestniczenia w kolejnej edycji ŚDTM
– w 2021!

Dzień
zerówkowicza
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
jak co roku obchodzony jest 20
września. Jest to dzień wspaniałej
zabawy oraz czerpania radości z bycia
przedszkolakiem.
Najmłodsi uczniowie naszej
placówki, mimo iż uczęszczają już
do szkoły - są grupą przedszkolną

w zerówce - mieli także okazję
do świętowania tego dnia.
Wszyscy otrzymali drobne upominki
oraz dyplomy. Uśmiech gościł na
wszystkich buziach!
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat" - Janusz Korczak.
Anna Janus

Lokalny koordynator: Renata Chwała

D

na wspaniały smak, różnorodność
odmian i bogatą symbolikę.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły także

D

świętowali ten dzień. Wspólnie
omówiliśmy zalety jedzenia jabłek
a także innych owoców. Wszyscy
dokładnie poznali budowę jabłka,
wykonywali prace plastyczne oraz
dodatkowe karty pracy.
9 października z okazji Dnia Drzewa
uczniowie klas najmłodszych
uczestniczyli w zajęciach, których
motywem przewodnim było drzewo.
Wspólnie obejrzeliśmy ﬁlm edukacyjny
o roli drzew w naszym życiu i całym
środowisku przyrodniczym, poznaliśmy
różne drzewa i ich budowę.
Na zajęciach rozwiązywaliśmy zagadki
ekologiczne, uczniowie wypowiadali się
na temat ochrony przyrody, słuchaliśmy
odgłosów zwierząt zamieszkujących
lasy. Na koniec zajęć uzupełnialiśmy
dodatkowe karty pracy związane z
tematem oraz wykonywaliśmy różne
prace plastyczno – techniczne.
Anna Janus

Portrety warzywno owocowe
Jesień to pora roku sprzyjająca
zmianom nawyków żywieniowych.
W tym czasie dojrzewają owoce
i warzywa. Dlatego na zajęciach
podjęliśmy tematykę zdrowego odżywiania.

Dzień Edukacji
Narodowej

Utrwalaliśmy nazwy warzyw i owoców,
mówiliśmy o przetworach, które można
nich wykonać. Stosując się do obostrzeń
w szkole, dzieci wykonały cudaki
warzywno - owocowe wspólnie

z rodzicami w domach. Postanowiliśmy
pochwalić się tymi wytworami ponieważ
pomysłów na ich zrobienie zdecydowanie
nie brakowało.

Renata Majkowska

DZIEŃ KRAWATA !!
Dzień chłopaka obchodzony jest co
roku 30 września. Tegoroczne obchody
w naszej szkole były niezwykle
ciekawe i wyjątkowe. Uczciliśmy te
sympatyczne święto „ Dniem Krawata”.
Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły
z zawiązanym na szyi krawatem. Miło
było popatrzeć na tak eleganckich dziś

uczniów.:) Krawat pozwalał dziś
uchronić się od odpowiedzi. Same
dziewczynki również stanęły na
wysokości zadania i przez cały dzień
składały chłopcom życzenia.
Chłopakom dużym i małym życzymy
jeszcze raz wszystkiego dobrego!
Samorząd Uczniowski
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

AKCJA „PODARUJ WIERSZ”
Fundacja im. Zbigniewa Herberta
wraz z Biblioteką Narodową po raz
drugi inicjuje akcję społeczną „Podaruj
wiersz”.
W ten sposób chce przypomnieć
wszystkim, że „poezja jest darem”,
a podarowanie komuś wiersza może
wzmocnić relacje międzyludzkie,
których osnową jest słowo – znaczące,
niosące sens i dające oparcie
szczególnie ważne w obecnych czasach.
Inspiracją dla akcji są przede wszystkim
listy-wiersze, które Zbigniew Herbert
pisał do przyjaciół, ważnych dla niego
osób i artystów, obdarowując ich

autografami swych utworów.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Tychowie przystępuje do akcji już
po raz drugi. W tym roku wybraliśmy
wiersze lokalnych poetów, aby nieco
przybliżyć ich twórczość mieszańcom
naszej gminy. Na specjalnie
przygotowanej papeterii przepisano
wybrane wiersze m.in. Pani Władysławy
Ziętary, Pana Kazimierza Kozłowskiego
oraz Pana Jarosława Mycio. Podarowane
wiersze skłaniają do głębszej reﬂeksji
nad sensem naszego życia i świata nas
otaczającego.

Mamy nadzieję, że czytając wiersze
docenicie Państwo fakt, że poezja jest
darem…
Agnieszka Tomczyk

SPORT
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W dniu 17 października 2020 r.
GMLKS „Głaz Tychowo” zorganizował
turniej piłkarski podsumowujący
projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki
pt.„Klub-edycja 2020”.Uczestnikami
sobotniego turnieju były drużyny
piłkarskie: Żaki i Orliki. Turniej odbył
się na hali sportowej przy SP
w Tychowie.
Przypomnijmy, że dzięki otrzymanej

dotacji z MSiT udało się zakupić dla
grupy Żaków m.in. kurtki, dresy, getry
piłkarskie, bieliznę termiczną, czapki
oraz pachołki. Ze środków
ministerialnych został zatrudniony
również trener drużyny, który przez
3 miesiące przeprowadzał treningi
piłkarskie dla dzieci.
Młodzi adepci zostali wpisani
w Narodową Bazę Talentów wraz

z wynikami z przeprowadzonych testów
sprawnościowych.
Projekt zakładał upowszechnianie sportu
wśród dzieci i młodzieży.
Wartość projektu 10 000 zł.
Wkład własny 1 190 zł.
Osobom zaangażowanym serdecznie
dziękujemy za wszelką pomoc przy
realizacji projektu.
Zarząd klubu GMLKS „Głaz Tychowo”

Głaz Tychowo 2020 - 2021

SPORT

S

W dniach 03-04.10.2020 r.
w Zalesiu odbyły się
Mistrzostwa Polski w Trójboju
Siłowym. Startowałem w trzech
konkurencjach.
I tak: w przysiadzie 170 kg złoty
medal oraz puchar za zajęcie
2 miejsca |w punktacji
pucharowej.
Wyciskanie na ławeczce 120 kg
- złoty medal.
Trzecia konkurencja to martwy
ciąg i 200 kg co dało złoty
medal.
Uważam to za bardzo udany
start mimo panującej pandemii.
Cabaj Zbigniew

Z

C

SEZON GRZEWCZY
ROZPOCZĘTY

Czad i ogień
OBUDŹ CZUJNOŚĆ

A CZY TY
WYKONAŁEŚ JUŻ
PRZEGLĄD
INSTALACJI
KOMINOWEJ?

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
SWOJE I SWOJEJ RODZINY
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Podziękowania

INFORMACJA

W związku z wygraniem konkursu przez
dekorację dożynkową powstałą staraniem
mieszkańców Sołectwa Motarzyn-Doble
pragnę szczególnie podziękować mieszkańcom,
którzy w największym stopniu się przyczynili
do niewątpliwego sukcesu Sołectwa.
Są to: Bartek Zajączkowski, Wiesia
Zajączkowska, Karol Matusia i Radek Gębski.
Jednocześnie pragnę pogratulować Bartkowi
Zajączkowskiemu, który został wyróżniony
przez Burmistrza Tychowa
jako rolnik roku młodego pokolenia.
Sołtys Motarzyna, Teresa Jakimiuk

UWAGA !!!
2020
W związku ze zbliżającym się
dniem Wszystkich Świętych,
informujemy Państwa
planujących odwiedziny na
grobach najbliższych o zmianie
organizacji ruchu oraz
rozlokowaniu parkingów dla
samochodów osobowych
w okolicach komunalnego
w Tychowie.
Dojazd do cmentarza możliwy
będzie ulicą Słoneczną – ruch
jednokierunkowy (wjazd od
ulicy Wolności) oraz od ulicy
Koszalińskiej – wjazd na ulicę
Ogrodową. Do skrzyżowania
z ulicą Słoneczną obowiązywać
będzie ruch dwukierunkowy.
Ulicą Słoneczną można

dojechać: w prawo do parkingu
z kostki brukowej, na wprost –
na parking tymczasowy
o podłożu trawiastym.
Wyjazd z ulicy Słonecznej nie
będzie możliwy (znak B-2
zakaz wjazdu).
Wyjazd z parkingów przy
cmentarzu odbywać się będzie
przez ulicę Ogrodową do
wyjazdu na ulice Koszalińską.
Na ulicy Ogrodowej z obydwu
stron obowiązywać będzie
zakaz zatrzymywania i postoju.
Dodatkowe parkingi dla
samochodów osobowych
rozlokowano przy ulicach:
- obok dawnego ośrodka

ZMIANA
ORGANIZACJI RUCHU
NA DZIEŃ 01.11.2020 r.

ul. Słoneczna jednokierunkowa
z wjazdem od ul. Wolności

kierunek ul. Bobolicka parking przy
UM i GS”SCH”

T

zdrowia na ul. Bobolickiej,
- przed Urzędem Miejskim
– ul. Bobolicka;
- przed budynkiem nieczynnego
sklepu Groszek – ul. Bobolicka;
- w zatoczce parkingowej przy
Aptece na ul. Wolności;
- na placu manewrowym
w pobliżu szkoły podstawowej
przy ul. Dworcowej;
- w zatoczkach parkingowych
z obu stron ulicy Wolności;
- parking przy ulicy Strefowej,
- parking przy ulicy Kościelnej
z tyłu budynku GOK-u.
Informacja graﬁczna na mapce.
Zwracamy się do osób pieszych
oraz kierujących pojazdami

o wzmożoną uwagę i czujność
w okolicach cmentarza.
UWAGA
W związku w wystąpieniem
stanu epidemii przypominamy,
że na terenie cmentarza
występuje obowiązek
zakrywania ust i nosa za
pomocą masek, maseczek,
przyłbic, kasków ochronnych
lub odzieży albo jej części,
a także obowiązek zachowania
odległości co najmniej 1,5 m
pomiędzy osobami.
Administracja Cmentarza
Komunalnego w Tychowie
(GOSiGK Tychowo)

Zarządcą Cmentarzy
Komunalnych w Tychowie
i w Kowalkach jest Gminny
Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie
ul. Bobolicka 17.
Działamy na podstawie:
1. Ustawa z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych
(Dz.U. 2000 r. nr 23,poz. 295
z poźn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 marca
2008 r. w sprawie wymagań,
jakie muszą spełniać cmentarze,
groby i inne miejsca pochówku
zwłok i szczątków (Dz.U.
2008 r. nr 48, poz. 284).
3. Uchwała nr VII/69/11 Rady
Miejskiej w Tychowie dnia
31 sierpnia 2011 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu
cmentarzy komunalnych Gminy
Tychowo oraz uchwały
nr VII/70/11 w sprawie opłat
za korzystanie z cmentarzy
i urządzeń cmentarnych na
cmentarzach komunalnych
Gminy Tychowo.
Tą informacją pragniemy
przypomnieć podstawowe
zasady funkcjonowania naszych
cmentarzy:
1. Grobu, od chwili
pochowania zmarłego, nie
można użyć do ponownego
pochowania przed upływem
20 lat) (nie dot. grobów
głębinowych). Po tym okresie
należy opłacić kolejne 20 lat
lub wielokrotność.
W przypadku nie uiszczenia
opłaty grób ulega likwidacji
a miejsca powraca do zarządcy.
Po wniesieniu stosownych opłat
istnieje możliwość
przywrócenia grobu.
Zarządca nie ma obowiązku
szukania osób odpowiednich
do uregulowania opłaty,
obowiązek ten spoczywa
na osobach zainteresowanych.
Pomimo tego podejmujemy
takie działania, wysyłając
informacje. W przypadku braku
opiekuna na grobach
umieszczane są nalepki o treści
„grób przeznaczony do
likwidacji z powodu braku
opłaty, a następnym krokiem
jest jego likwidacja. Zdjęcia
takich grobów umieszczone są
na tablicy ogłoszeń na terenie
cmentarza a na grobach
umieszcza się nalepki
z planowanym terminem
likwidacji.
Pobierane opłaty przeznacza się
na utrzymanie cmentarzy:
wywóz śmieci, wodę, prace
porządkowe i inne.

2. Wszelkie prace budowlane
należy zgłosić i uzgodnić na
2 dni przed rozpoczęciem prac.
Czasami, niestety, obserwuje się
samowolę budowlaną.
Bez zgody nie wolno też
stawiać ławek, robić chodników
przy grobach, sadzić i wycinać
drzew i krzewów.
Po wszelkich pracach należy
uporządkować teren, za co
odpowiedzialny jest opiekun
grobu. Nagrobek nie może
przekraczać wymiarów grobu,
w przypadku nie dostosowania
się zarządca zażąda
przebudowy.
3. Cmentarz jest ubezpieczony
od nieszczęść czy wypadków
dotykających ludzi w tym
czasie tam przebywających,
ale nagrobki nie są
ubezpieczone, należy uczynić
to indywidualnie.
4. Zwracamy się z apelem do
wszystkich opiekunów i osób
odwiedzających o wspólną
troskę, zachowanie porządku,
ciszę i powagę miejsca.
Śmieci segregujemy składując
je do odpowiednich
pojemników. Nie wyrzucamy
śmieci za ogrodzenie, pod
drzewo czy sąsiedni grób, co
się często zdarza. Za opiekę
i estetyczny wygląd grobu
odpowiada jego opiekun.
5. Prosimy o niestawianie
zbędnych rzeczy (sztucznych
kwiatów) na stelażach
nagrobnych upamiętniających
zmarłych, na głazie „Trygław”,
na grobie żołnierza WP
zmarłego w 1945 r.
Miejsca te są pod opieką
pracowników GOSiGK.
6. Prosimy o informowanie
GOSiGK o zamiarze
przeprowadzenia ekshumacji
swoich zmarłych z podaniem
danych o dotychczasowym
położeniu grobu oraz o nowym
planowanym miejscu.
Szczątki lub prochy po
ekshumacji można dochować
do istniejącego grobu tylko,
gdy jest on opłacony –
ekshumacje odbywają się
w okresie od 15 października
do 15 kwietnia.
Więcej informacji można
znaleźć na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na terenie
cmentarza lub w biurze
GOSiGK w Tychowie.
Zarządca cmentarzy
GOSiGK Tychowo
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