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19 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim 
w Tychowie podpisano umowę na 
wykonanie zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej w Liśnicy”.
Umowy podpisali: z ramienia Gminy 
Tychowo p. Jacek Rudziński – Zastępca 
Burmistrza Tychowa i Skarbnik Gminy 
– p. Leokadia Sas, natomiast z ramienia 
wykonawcy – właściciel wyłonionej 
w przetargu firmy: Zakład 
Ogólnobudowlany DROGOBUD 
z Dębczyna   – p. Sławomir Jazewicz.  
W ramach inwestycji przebudowana 
zostanie droga o łącznej długości 376 
mb, powstanie chodnik, zjazdy, zatoka 
postojowa, rów odwadniający 
i ustawione zostaną bariery 
szczeblinkowe. 
Wartość inwestycji:  597 963,47 zł. 
Przewidywany terminy zakończenia 
prac to koniec listopada 2020 r.

R. Bosak-Szewczyk

Podinsp. ds. Promocji Gminy

W Urzędzie Miejskim w Tychowie została podpisana umowa z wykonawcą.

PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ W LIŚNICY 

 Umowę podpisują, od lewej: Skarbnik Gminy Leokadia Sas, Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński, właściciel wyłonionej w przetargu firmy: 
Zakład Ogólnobudowlany DROGOBUD z Dębczyna - Sławomir Jazewicz.  

Tychowo, 1 września 2020 r.
81

ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY  ŚWIATOWEJ

Pamiętamy!
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   Już po raz trzeci 22 sierpnia br. 
w gminie Tychowo odbył się zlot 
motocyklowy, który przyciągnął 
licznych miłośników jednośladów 
z całej Polski. Rejestracja motocyklistów 
na stadionie miejskim rozpoczęła się już 
przed godziną 10.00. Otwarcia zlotu 
dokonał Burmistrz Tychowa Robert 
Falana wraz z przedstawicielami klubu 
Motoorły Karlino: Maciejem 
Danowskim, Dariuszem Kozajdą 
i Janem Paszkowskim.
   Po godzinie 11 – tej parada motocykli 
przejechała ulicami Tychowa pod 
pomnik ofiar obozu Stalag Luft IV 
w Modrolesie. Złożeniem wiązanek 

III MOTOATOMOWY ZLOT MOTOCYKLOWY 
          TYCHOWO - PODBORSKO 22 sierpnia 2020 r.

kwiatów uczczono ofiary Marszu 
Śmierci z lutego 1945 roku. 
     Druga część zlotu miała miejsce 
przy bunkrach w Podborsku. 
Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 
obiektu Muzeum Zimnej Wojny 
Podborsko 3001 - schron nr 17, który 
stanowił część tajnej bazy atomowej 
wojsk radzieckich. Po obiekcie gości 
oprowadzali p. dr Łukasz Gładysiak  
z Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu oraz Mieczysław Żuk.  
Pomimo typowo angielskiej pogody 
atmosfera na zlocie panowała 
słoneczna. W programie imprezy 
przewidziano konkursy, takie jak 

przykładowo: rzut „granatem” do celu, 
na najfajniejszą brodę i drużynowe 
wypijanie bezalkoholowego piwa 
na czas. Dla przybyłych gości czekał 
poczęstunek, w tym także wojskowa 
grochówka.
   Organizatorzy III Motoatomowego 
Zlotu Motocyklowego: Burmistrz 
Robert Falana oraz Motoorły Karlino 
za pomoc w organizacji 
i przeprowadzeniu imprezy dziękują:
- p. A. Ostaszowi Dyrektorowi Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu 
za udostępnienie obiektu muzeum do 
zwiedzania oraz za pomoc 
w organizacji zlotu, 

- p. Ł. Gładysiakowi oraz p. M. Żukowi 
za oprowadzenie zwiedzających po 
bunkrze i za przekazanie pasjonującej 
lekcji historii, 
-  p. K. Kalbarczyk – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tychowie,  
- p. L. Michalak – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie,
- Kierownik i pracownikom Gminnego 
Ośrodka Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie,
- firmom, które wsparły organizowaną 
imprezę:  V- Max Lina Cabanek 
i FunSport24, 

- oraz Fundacji Ochrony Życia 
z Koszalina. 
Tychowskie zloty to dla mieszkańców 
gminy i dla fanów jednośladów okazja 
do ciekawego spędzenia wolnego czasu 
a przede wszystkim do podziwiania 
pięknych maszyn, zaś motocykliści 
to przyjaźni i rozmowni ludzie. 
Zapraszamy Was za rok!

Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Więcej zdjęć na FB Urzędu Miejskiego 
w Tychowie.
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   15 sierpnia br. na Stadionie 
Miejskim Tychowie mieliśmy 
okazję podziwiać perełki dawnej 
motoryzacji. 
Zabytkowe, ale zadbane 
i zachwycające maszyny 
pojawiły się na Wystawie 
Pojazdów Zabytkowych 
w Tychowie. Było to już kolejne 
wydarzenie organizowane we 
współpracy Burmistrza Tychowa 
ze Stowarzyszeniem Miłośników 
Dawnej Motoryzacji (SMDM) 
z Kołobrzegu.
   Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonali p. Robert Falana - 
Burmistrz Tychowa,  p. Józef 
Liszczak - Prezes Polskiego 
Związku Motorowego Zarząd 
Okręgowy w Szczecinie, 
p. Stanisław Kardynał - Prezes 
SMDM, p. Radosław Turek - 
Wiceprezes Stowarzyszenia 
Dawnej Motoryzacji 
w Kołobrzegu oraz p. Bogdan 
Stachowiak - założyciel SMDM. 
   Zabytkowe auta ruszyły trasą 
ze Stadionu Miejskiego 
w Tychowie w kierunku stawów 
paciorkowych koło Tyczewa 
a następnie przez miejscowości: 
Warnino, Kowalki, Czarnkowo, 
Tychowo, Trzebiszyn, Dobrowo, 
Modrolas, Podborsko, Osówko, 
Wicewo i powróciły na Stadion 
Miejski do Tychowa. 
W wyznaczonych punktach 
uczestnicy wykonywali zadania 
i zwiedzali okolicę. 
W gminie Tychowo odwiedzili 
m.in. stawy paciorkowe, kościół 
w Kowalkach i Wicewie, 
tulipanowiec w Czarnkowie 
i pałac w Dobrowie. 
Po powrocie z trasy na stadionie 
odbyła się wystawa pojazdów. 
Oglądający mogli podziwiać 
kilkadziesiąt zabytkowych aut 
a także motocykle i kolekcję 
rowerów, zaś uczestnicy wzięli 
udział w konkurencjach: przewóz 
pasażera taczką na czas oraz rzut 
do tarczy. 
Na zakończenie  wydarzenia 
uroczyście wręczono puchary 
zwycięzcom. 

Dziękujemy bardzo wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
wydarzenia, w szczególności:
- p. Katarzynie Kalbarczyk – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tychowie za pomoc 
w organizacji wydarzenia,
- p. Lucynie Michalak – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tychowie 
za udostępnienie świetlicy 
w Dobrowie,  
- p. Żanecie Zienkiewicz – 
Osieckiej – Kierownik 
Gminnego Ośrodka Sportu 
i Gospodarki Komunalnej 
w Tychowie oraz pracownikom 
GOSiGK – u za zaangażowanie 
w przygotowanie pokazu,
- mieszkańcom Sołectw: 
Czarnkowo, Dobrowo, Kowalki, 
Warnino, Wicewo i Trzebiszyn 
a także KGW „Babeczki” 
z Dobrowa za przygotowanie 
pysznych słodkich wypieków, 
którymi mogli częstować się 
wszyscy uczestnicy imprezy.
   Dziękujemy również  
p. Radosławowi Turkowi 
ze Stowarzyszenia Miłośników 
Dawnej Motoryzacji 
z Kołobrzegu za udaną 
współpracę z Gminą Tychowo 
podczas organizacji wydarzenia. 
Przede wszystkim dziękujemy 
za Waszą liczną obecność – 
zarówno tym posiadającym swój 
własny „klasyk”, jak 
i spragnionym klasycznej 
motoryzacji odwiedzającym. 
Liczymy na Waszą obecność 
na kolejnym zlocie w Tychowie 
już za rok. Zapraszamy!

Art. i zdj. Renata Bosak-Szewczyk 
Podinspektor ds. Promocji Gminy 

Za możliwość przemierzania 
trasy rajdu wspaniałym 
klasykiem a tym samym 
za pomoc w wykonywaniu mojej 
pracy dziękuję p. Bartłomiejowi 
Kardynałowi ze Stowarzyszenia 
Miłośników Dawnej Motoryzacji 
z Kołobrzegu. 
R. Bosak-Szewczyk

Drodzy Rolnicy, Szanowni 
Państwo, 
    dożynki to jeden 
z najpiękniejszych staropolskich 
obyczajów, który jest wpisany 
w tradycję polskiej wsi. 
Dożynkowy wieniec i bochen 
chleba symbolizują wspólnotę oraz 
solidarność międzyludzką, 
wyrażają wdzięczność wobec 
Boga, który błogosławi ludzkiemu 
wysiłkowi i zebranym plonom. 
Czas zakończenia prac polowych 
to okazja do złożenia podziękowań 
i wyrazów szacunku dla Rolników, 
Gospodarzy oraz Przetwórców 
żywności.  
Dziękuję za Waszą pracę, troskę 
o polską ziemię i nasze wspólne 
dziedzictwo. To dzięki Wam dane 
jest nam cieszyć się z najwyższej 
jakości produktów pochodzących 
z tychowskich gospodarstw.
  ,,Oddaję hołd spracowanym 
rękom polskiego rolnika,, mówił 
Wielki Polak – Jan Paweł II – 

  W szkołach trwają ostatnie 
przygotowania do powrotu 
uczniów. 
1 września będzie jednak inny 
niż dotychczas. Zrezygnowano 
z uroczystej akademii 
rozpoczynającej nowy rok 
szkolny. Dzieci udadzą się 
bezpośrednio do swoich klas 
i spotkają się z wychowawcami.    
   Po spotkaniach z Dyrektorami 
Szkół Podstawowych 
w Tychowie i Dobrowie oraz 
Przedszkola Gminnego 
w Tychowie, podczas których 
zapoznałem się 
z wypracowanymi procedurami 
mogę powiedzieć, że nasze 
placówki oświatowe są gotowe 
na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego - mówi burmistrz 
Falana. Na pewno zrobione 
zostało wiele, by ryzyko 
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epidemiczne zminimalizować. 
Jednak musimy być świadomi, 
że podjęte kroki nie wyeliminują 
całkowicie tego ryzyka. 
Dużo zależy od nas samych 
tj. uczniów, rodziców, nauczycieli 
i naszej odpowiedzialności nie 
tylko w przestrzeni szkolnej, ale 
i w naszym codziennym życiu – 
dodał burmistrz. 
   Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zaleca taką organizację 
pracy i jej koordynację, by 
umożliwić zachowanie dystansu 
między osobami przebywającymi 
na terenie szkoły. Zmiany 
organizacji pracy szkół, 
dostosowane plany zajęć uczniów, 
pozwolą na realizację obowiązku 
szkolnego, przygotowane 
procedury ułatwią poruszanie się 
w nowej rzeczywistości szkolnej 
zarówno uczniom jak 
i nauczycielom. 

niech te słowa przyświecają nam 
nie tylko dzisiaj, ale i przez 
cały rok.
   Tegoroczny trud rolnika jest 
obciążony nie tylko trudnymi 
warunkami pogodowymi. 
Wszyscy pracujemy w cieniu 
panującej epidemii.
Z uwagi na zagrożenie 
epidemiczne, ryzyko zakażeń oraz 
ograniczenia w organizacji tego 
typu imprez, dbając 
o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców – tegoroczne 
Dożynki Gminne w Tychowie nie 
odbędą się w tradycyjnej formie. 
     Aby jednak zaakcentować 
to święto zorganizujemy Galę, 
podczas której wyróżnimy 
prowadzących działalność rolniczą 
na terenie naszej gminy w 
kategoriach: „Przyjazna 
środowisku agroturystyka”, 
„Innowacje w technologii 
produkcji roślinnej”, „Inwestycja 
roku”, „Różnorodność upraw”, 

„Produkcja mleka”, „ 
Produkcja żywca wołowego”, 
„Produkcja żywca 
wieprzowego”, 
„Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”, „Hodowla ryb”, 
„Gospodarstwo ekologiczne”, 
„Ochrona bioróżnorodności 
w produkcji pasz z trwałych 
użytków zielonych” oraz 
„Produkcja miodu i hodowla 
pszczół”. 
Wyróżnieni w poszczególnych 
kategoriach Rolnicy zostaną 
poinformowani otrzymując 
imienne zaproszenie na 
uroczystą Galę w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tychowie. 
   Jeszcze raz dziękuję Państwu 
za Waszą pracę i życzę 
wszystkim rolnikom zdrowia 
i wytrwałości w codziennej 
pracy. Oby zawsze spotykała 
się ona z życzliwością 
i uznaniem.

Z wyrazami szacunku, 
Burmistrz Tychowa Robert Falana

DOŻYNKI 2020
w gminie Tychowo
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 tym roku Gminny WOśrodek Kultury 
w Tychowie 

oferował wiele atrakcyjnych 
zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Zorganizowane zostały 
warsztaty pt. „Kreatywne Lato
 dla każdego”, na których 
dzieci:    
- malowały farbami akrylowymi 
na torbach ekologicznych,
- malowały na sztalugach 
tworząc prace własnej 
inicjatywy, po zajęciach 
przygotowaliśmy plenerową 
wystawę prac plastycznych, 
którą można było oglądać 
na terenie zieleni przed 
budynkiem GOK,
- robiły kolorowe domki 
gipsowe. 
Zaangażowanie i radość dzieci 
z samodzielnie wykonanych 
prac była wielka. 
Zajęcia odbyły się pod czujnym 
okiem Pani Agnieszki Zaranek.
   W pierwszym tygodniu lipca 
dzieci obejrzały w kinie bajkę 
pt. „Czworo dzieci i Coś”,  
a w sierpniu przezabawne 
i pełne akcji przygody 
najmniejszego superbohatera  
galaktyki „Samsama”.
   31 lipca 2020 r. w sali 
widowiskowej  Gminnego  
Ośrodka Kultury w Tychowie 
odbyło się przedstawienie 
teatralne pt.: „Alicja w krainie 
czarów” w wykonaniu aktorów 
Teatru „Blaszany Bębenek”.
   Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za uczestnictwo 
i uśmiechy na twarzy.
Podczas tegorocznych wakacji 
w świetlicach wiejskich Gminy 
Tychowo też dużo
się działo. We wszystkich 
świetlicach dzieci i młodzież 
uczestniczyły w pogadance  
na temat bezpiecznych wakacji, 
z uwzględnieniem wymogów 
epidemicznych, grały 
w różne gry, spędzały czas 
wolny na świeżym powietrzu. 
W każdej świetlicy 
oferowano szeroki wachlarz 
kreatywnych zajęć, aby lato 
mijało z uśmiechem na twarzy 
i żeby było co wspominać.
    W świetlicy w Borzysławiu 
dzieci spędzały czas wolny 
na świeżym powietrzu,
 robiły wakacyjne gazetki, 
malowały prace plastyczne 
pt. „Bezpieczne wakacje”, 
robiły zwierzątka z plasteliny.
   W świetlicy w Dobrowie pani 
opiekunka zorganizowała: dzień 
zabawy z balonami 
na świeżym powietrzu, dzień 
baniek mydlanych, zajęcia 
taneczno – wokalne 
oraz zajęcia plastyczne.
   Wakacje w  świetlicy 
w Kikowie były również 
intensywne. Było bardzo 
twórczo i kreatywnie. 
Dzieci wykonały pięknie 
ozdobione świeczniki, sztuczne 
akwarium. 
Nie brakowało zabaw 
na świeżym powietrzu.
   W Kowalkach dzieci wakacje 
spędziły aktywnie uczestnicząc 
w zajęciach kreatywnych. 

Wykonały: ozdoby z muszelek, 
różane mydełka, lampiony 
z makaronu lasagne, pawie 
i bociany z płyt CD 
oraz sztuczne akwarium.
   W Pobądzu letni odpoczynek 
w świetlicy obejmował różne 
zajęcia manualne –
 wykonanie myszek z łyżek 
plastikowych, kolorowych 
wazoników. 7 sierpnia 
w świetlicy odbyły się zajęcia 
pod hasłem "Miód kupujesz - 
pszczoły ratujesz". 
Dzieci wykonały piękne prace 
plastyczne przedstawiające 
plaster miodu i pszczoły. 
Nie brakowało również zabaw 
na świeżym powietrzu.
   W świetlicy w Sadkowie było 
bardzo artystycznie. Dzieci 
wykonały wakacyjne prace -  
statki i latarnie morskie z gliny 
samoutwardzalnej, zwierzątka 
z plasteliny, malowały farbami 
na folii strecz, malowały 
kubeczki porcelanowe 
i spędzały czas wolny 
na świeżym powietrzu.
   W świetlicy w Słoninie pani 
opiekunka zorganizowała dzień 
ping-ponga, dzień filmowy, 
dzieci robiły wakacyjne gazetki 
oraz spędzały aktywnie czas 
na świeżym powietrzu.
   W świetlicy w Bukówku 
dzieci rysowały i malowały 
prace plastyczne pt. „Moje 
wymarzone wakacje”. 
Wykonały cudne ramki 
na zdjęcia, prace plastyczne 
z kwiatów polnych 
oraz różyczki z papieru.
   W świetlicy w Trzebiszynie 
dzieci korzystały z różnych 
zabaw i zajęć m.in.: tworzenie 
obrazów 3D z masy solnej, 
malowanie farbami na sterczu, 
labirynt laserowy 
oraz spędzały czas wolny 
na świeżym powietrzu.
   Dzieci uczęszczające 
do świetlicy w Smęcinie 
wykonały piękne prace 
plastyczne - tematem 
przewodnim były wakacje, 
grały w gry chodnikowe: klasy 
,gumę, skakankę, wykonały 
kolorowe wachlarze, z których 
korzystały w upalne dni.
   W świetlicy w Warninie Pani 
opiekunka przygotowała 
dla dzieci: dzień baniek 
mydlanych, dzień zabawy 
z balonami. Dzieci wykonały 
piękne figurki z rolek 
papierowych, gniotki z balonów, 
węże z nakrętek oraz spędzały 
aktywnie czas na świeżym 
powietrzu.

ziękujemy Gminnej DKomisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
za wsparcie finansowe oraz 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do realizacji organizowanych 
zajęć w okresie wakacji w GOK 
oraz świetlicach Gminy 
Tychowo.

A. Węglarska - promocja 
i reklama, GOK Tychowo

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tychowie
Wakacje 

Świetlica w Kowalkach

Warsztaty Kreatywne Lato dla każdego - malowanie na sztalugach

Warsztaty Kreatywne Lato dla każdego - malowanie na sztalugach

Warsztaty Kreatywne Lato dla każdego - domki gipsowe Przedstawienie teatralne - Alicja w krainie czarów

Warsztaty Kreatywne Lato dla każdego - 
malowanie farbami na torbach ekologicznych

Świetlica w Sadkowie
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   17 sierpnia 2020 r.w Kościele 

Parafialnym w Tychowie, odbył się 

koncert w ramach 54 Międzynarodowego 

Festiwalu Organowego w Koszalinie. 

Na organach grała Pani Elżbieta Karolak, 

w drugiej części wystąpił chór Oktoich 

z Wrocławia, który pod dyrygenturą 

Grzegorza Cebulskiego wykonał piękne 

utwory muzyki cerkiewnej. 
Koncert zrealizowała Filharmonia 

Koszalińska przy wsparciu finansowym: 

Gminy Tychowo, Parafii Tychowo, 

Banku Spółdzielczego 

w Białogardzie oraz Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Miejskiej w Tychowie. 

Koncert 
w Tychowie

Współorganizatorami byli: GOK 

w Tychowie oraz pan Bronisław 

Gajewski. Koncert prowadził Andrzej 

Zborowski. 
Burmistrz Tychowa, Robert Falana 

podziękował wykonawcom za wspaniały 

koncert. Organizatorzy dziękują 

mieszkańcom za liczne przybycie 

i uczestnictwo w tym ważnym 

kulturalnym wydarzeniu. 
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi 

Andrzejowi Sołtysowi za zaangażowanie 

w realizację tego przedsięwzięcia.
L. Michalak, 

dyrektor GOK w Tychowie. 

Świetlica w Warninie

Świetlica w Smęcinie

Świetlica w Trzebiszynie Świetlica w Pobądzu

Świetlica w Kikowie Świetlica w Słoninie

Świetlica w DobrowieŚwietlica w Bukówku
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    Tak pięknie wyglądają przystanki 
w sołectwie Motarzyn. 
Motarzyn to malownicza miejscowość 
położona pomiędzy pięknymi lasami. 
Blisko wsi przepływa także rzeka 
Parsętą. Sołtys wraz z mieszkańcami 
organizuje co roku "Grzybobranie",
w którym udział bierze wielu 
mieszkańców. Jesienią 
w okolicznych lasach słychać 
"porykiwanie" jeleni, które mają 
w tym okresie swoje gody. Jak widać 
malunek na ścianie przystanku 
odzwierciedla dokładnie 
te wydarzenia. 
W Doblu inicjatorami obrazu były 
dzieci. Pani Władzia Ziętara słuchał 
i malowała pomysły dzieci. 
Bardzo dziękuję mieszkańcom, 
a szczególnie Pani Władzi Ziętarze 
za poświęcony czas i piękne 
udekorowanie przystanków.

Sołtys Motarzyna Teresa Jakimiuk

SOŁECTWO MOTARZYN
Z ŻYCIA SOŁECTW

SPORT

   W sobotę, 15 sierpnia 2020 r. 
na boisku „Orlik” przy hali 
sportowej Szkoły Podstawowej 
w Tychowie  odbył się  
Pierwszy Nocny Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza 
Tychowa. Zawody rozpoczęły 

�������� ����� ������� ����� ������ 
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    25 lipca br. na Stadionie 
Miejskim w Tychowie odbył się 
Międzygminny  Turniej Piłki 
Nożnej. 
Zawodnicy grali 
w dwóch grupach. 
W kategorii Orlik zwyciężyła 
drużyna Gwardia I Koszalin, 
drugie miejsce - Głaz Tychowo, 
trzecie - drużyna złożona 
z zawodników UKS Dąbek 
i Gryf Dobrowo,  czwarte - 
Gwardia II Koszalin.
   W kategorii Junior starszy 
pierwsze miejsce - Lotnik 
Tychowo, drugie miejsce - 
Kamieniarze z Tychowa, 
trzecie miejsce - Huragan 
Żytelkowo. 
Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary i posiłek regeneracyjny.  
    Składamy podziękowania dla 
Jana Kaleji za pomoc 
w profesjonalnym 
przygotowaniu turnieju.

MIĘDZYGMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
      W TYCHOWIE

się o godzinie 20.00, 
zakończyły się tuż przed 
północą. 
W pierwszej  edycji turnieju  
udział wzięły drużyny: 
- „Nord Taem Tychowo”,
- „Lotnisko Tychowo”, 

- „Kamieniarze” z Tychowa,  
- „Dziady” z Tychowa.
 Nie zabrakło ciekawych akcji 
i zagrań, mnóstwa sportowych 
emocji, a także świetnej zabawy.
Zwycięskie pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna Dziady 
z Tychowa. 

Wszystkie drużyny otrzymały 
z rąk Burmistrza Tychowa 
Roberta Falany puchary 
i dyplomy. 
Burmistrz wręczył także 
nagrody indywidualne w postaci 
statuetek. 
Najlepszym bramkarzem 

turnieju został - Mikołaj 
Maślak,  najlepszym strzelcem 
- Patryk Drozdowski. 
W trakcie turnieju wszyscy, 
zarówno uczestnicy jak i kibice, 
mogli posilić się grochówką.
   Organizatorami Pierwszego 
Nocnego Turnieju Piłki Nożnej 

byli: Burmistrz Tychowa Robert 
Falana i Gminny Ośrodek 
Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie.    

Robert Radziuk
specjalista ds. sportu GOSiGK 

w Tychowie

Organizatorem turnieju był GOSiGK w Tychowie oraz 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Białogardzie

R. Radziuk
specjalista ds. sportu GOSiK w Tychowie
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Redakcja: 
Urząd Miejski w Tychowie, pok. 21

tel.: 94 31 60 253  e-mail: wiesci@tychowo.pl

Informacja

Wydawca: Gmina Tychowo 
ul. Bobolicka 17,  78-220 Tychowo

Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 

prosimy nadsyłać do 20 września 2020 r. 

Tychowskie Wieści

BURMISTRZ TYCHOWA

 podaje do publicznej wiadomości informację o:

wywieszeniu wykazu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Tychowo:

1. działka nr 24/1, obręb ewidencyjny Osówko, o powierzchni 1,0359 ha, 
     KW nr KO1B/00034290/1, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego,
2. część działki nr 171, obręb ewidencyjny Dobrowo, o powierzchni 0,0015 ha, 
     KW nr KO1B/00027517/7, w trybie bezprzetargowym.

wywieszeniu wykazu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Tychowo:

1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 94,29 m2 (brak księgi 
    wieczystej dla lokalu) wraz z udziałem 476/1000 części w częściach wspólnych 
    budynku i działce gruntu nr 152/8 o powierzchni 0,0486 ha, obręb ewidencyjny 
     Warnino, KW nr KO1B/00031898/2, w trybie bezprzetargowym,
2. działka nr 152/9, obręb ewidencyjny Warnino, o powierzchni 0,0906 ha, 
    KW nr KO1B/00047583/6, w trybie bezprzetargowym.

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

Podziękowania

 
�� ��� ������� 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021  
wnioski o stypendium szkolne 
należy składać w terminie 
od 1 do 15 września 2020 r.    
Zgodnie z: 
Ustawą z dnia 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 
2005 r. 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 dnia 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 dnia 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 2019 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. od.7.00 – 16.00
w piątki w godz. od 7.00 – 14.00 
Szczegółowe informacje dotyczące 
stypendiów i zasiłków szkolnych  
można uzyskać pod telefonem 
nr: tel. 094 31 60 267 i na stronie 
internetowej: bip.tychowo.pl
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 Składamy podziękowanie 
p.  i p. M. Palińskiemu R. Małachowskiemu

za wykonanie tablicy ogłoszeniowej  
dla mieszkańców Trzebca. 

Panowie zawsze chętnie służą nam pomocą.

Serdeczne podziękowania składamy również 
p.  M. Jackiewiczowi 

za wykoszenie boiska sołeckiego w Wicewie 
i terenu przy wiacie. Serdecznie dziękujemy! 

Sołtys Wicewa i Rada Sołecka

Podziękowania
 Dziękujemy serdecznie 

p. H. Budzyle 
za wszelką pomoc i wsparcie 

oraz cenne wskazówki.  
Dzięki Pana pomocy pozyskujemy fundusze, 

niezbędne do ratowania naszego 
kościoła w Wicewie.

                     Stowarzyszenie 
                                     Wsparcie Sołeckie

 PRZYCHODY W ROKU 2019:
- darowizny 4356,50 zł (w tym: sprzedaż świec 240,00zł ; sprzedaż 
ciast na kiermaszach 1243,50zł; zbiórka pod kościołem 213,00 zł; 
darowizny od parafian 2660,00 zł)
- składki członkowskie 290,00 zł
- przychody finansowe (odsetki z rachunku bankowego) 0,56 zł
Łącznie przychody: 4647,06 zł

WYDATKI W ROKU 2019:
- 4500,00 zł – darowizna dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w Św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Mieszałkach na częściowe pokrycie 
faktury związanej z wykonaniem programu prac konserwatorskich, 
badań geologicznych i inwentaryzacji dla kościoła filialnego 
w Kowalkach.
Stan konta na dzień 31.12.2019 r. - 147,06 zł

PRZYCHODY W ROKU 2020:
- darowizny od parafian oraz odsetki z rachunku bankowego: 
2990,01 zł
Stan konta na dzień 01.07.2020 r. - 3137,07 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA NASZ WSPÓLNY CEL W KOWALKACH 
NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W KOWALKACH

 Informuję również, że istnieje możliwość wglądu do dokumentacji finansowo – rozliczeniowej po wcześniejszym 
umówieniu się. W dalszym ciągu zbierane są darowizny, które można wpłacać na podany poniżej nr konta bankowego:
59 8562 0007 0054 2569 2000 0010.
                                                                                                                Prezes Stowarzyszenia Iwona Haśkiewicz


