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GALA ROLNIKÓW 2020
W

sobotę, 12 września br.,
w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie, odbyła się Gala
Rolników 2020, podczas której
podziękowano za plony oraz oddano
hołd rolnikom i społeczności wiejskiej
za trud włożony w ich ciężką pracę.
Na zaproszenie Burmistrza Tychowa
Roberta Falany na uroczystość
przybyli: Starosta Białogardzki Piotr
Pakuszto w towarzystwie Wicestarosty
Sebastiana Balcerzaka,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie Paweł Kowalski,
Przewodnicząca Powiatowej Rady
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
w Białogardzie Anna Rydzkowska,
Lech Balewski z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Białogardzie oraz
najważniejsi goście - Rolnicy.
Galę prowadziła Lucyna Michalak,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie.
roczystość rozpoczęła się
nawiązaniem do tradycji
dożynkowych, Marysia
Głowińska oraz Hania Falana
recytowały wiersze podkreślające wagę
pracy rolnika oraz znaczenie chleba
jako symbolu dostatku i urodzaju.
Po uroczystym powitaniu obecnych
przez Burmistrza Tychowa
i wystąpieniach zaproszonych gości,
nastąpiła główna część Gali.
Burmistrz Robert Falana oraz
Przewodniczący RM w Tychowie
wręczyli statuetki wyróżnionym w
poszczególnych kategoriach Rolnikom.
Statuetki otrzymali:

W kategorii „Produkcja żywca
wołowego”:
- Pan Wojciech Zienkiewicz,
- Pan Henryk Piuto,
- Pan Janusz Bąk,
W kategorii „Produkcja żywca
wieprzowego”
- Pan Janusz Woźnica PAAK 1994
Sp. z o.o. z Borzysławia,
W kategorii „Restrukturyzacja
małych gospodarstw”:
- Pan Waldemar Wilkosz,

- Pan Jerzy Kaleta,
- Pan Piotr Zienkiewicz,
- Pan Bartłomiej Zajączkowski,
W kategorii „Hodowla ryb”:
- Pan Radomił Dadon,
- Pani Genowefa Zawiślak,
- Pan Dawid Zawiślak,
W kategorii „Gospodarstwo
ekologiczne /gospodarstwo przyjazne
środowisku/”:
- Państwo Stanisława i Jan
Borowczakowie,

- Pan Łukasz Borowczak,
- Pan Rafał Borowczak,
- Państwo Anna i Wiesław Nowakowie,
- Pan Roman Olender,
- Pan Piotr Jankowski,
- Pan Krzysztof Boroń,
W kategorii „Ochrona
bioróżnorodności w produkcji pasz
z trwałych użytków zielonych”:
- Państwo Genowefa i Piotr
Kuczmerowie,
- Państwo Ewa i Grzegorz
Kazimierczakowie,
W kategorii „Produkcja miodu
i hodowla pszczół”
- Państwo Sylwia i Krzysztof
Janusowie.
Gratulujemy wyróżnionym!
Wydarzenie zakończyło się występem
artystycznym. Koncert w wykonaniu
zespołu Bellcanti w składzie:
Magdalena Chmielewska, Barbara
Lewicka i Karolina Sołomin. Paniom
towarzyszył Kamil Pękala, który
zachwycił pięknym głosem
barytonowym.
Na fortepianie grał Mateusz Lipiński,
który wykonał aranże wszystkich
wykonywanych utworów.
Wszyscy wykonawcy współpracują
z Operą Bałtycką w Gdańsku. Mają na
swoim koncie wiele sukcesów. Goście
wysłuchali wspaniałych arii oraz
operowych wersji znanych utworów,
które rozbrzmiewały na scenach
ﬁlharmonii, oper, teatrów i wielu

U

Hania Falana i Marysia Głowińska recytujące wiersze
na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

ośrodków muzycznych i kulturalnych.
egoroczne Święto Plonów
w gminie Tychowo miało
nietypowy, bo znacznie
skromniejszy niż do tej pory charakter.
To zmiana wynikająca z konieczności
ograniczenia liczby osób związana
z obowiązującymi zaleceniami
sanitarnymi.
- Ze względu na obecną sytuację
epidemiologiczną w kraju byliśmy
zmuszeni wprowadzić znaczne zmiany
organizacyjne, przede wszystkim
ograniczono liczbę uczestników Gali
oraz zrezygnowano z tradycyjnej części
artystycznej.
Dlatego zrezygnowaliśmy też z
organizowania dożynek na boisku
miejskim w Tychowie, na które co roku
licznie przybywali mieszkańcy - mówi
Burmistrz Tychowa Robert Falana.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że za
rok, bez jakichkolwiek ograniczeń
dożynki będzie można zorganizować
z należną temu świętu oprawą –
z zabawą, kolorowymi wieńcami,
tradycyjnym Turniejem Sołectw
i stoiskami dożynkowymi.
Za pomoc w organizacji Gali
Rolników dziękujemy Dyrektor
Lucynie Michalak oraz pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie.
Renata Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy
w Urzędzie Miejskim w Tychowie

T

Więcej zdjęć na str. 2
oraz na FB Urzędu Miejskiego w Tychowie

W kategorii „Przyjazna środowisku
agroturystyka” :
- Państwo Jolanta i Janusz Brodowie,
W kategorii „Innowacje
w technologii produkcji roślinnej”:
- Pani Janina Kłosowska,
- Państwo Beata i Bernard Kłosowscy,
- Pan Daniel Kłosowski,
W kategorii „Inwestycja roku”:
- Państwo Anna i Witold
Rydzkowscy,
- Państwo Karolina i Mariusz
Rydzkowscy,
- Państwo Magdalena i Mateusz
Rydzkowscy,
W kategorii „Różnorodność upraw”
- Pan Stanisław Mochocki,
- Pan Tadeusz Mochocki,
- Pan Marian Mochocki,
- Państwo Katarzyna i Arkadiusz
Korolakowie,
- Państwo Magdalena i Mariusz
Brodowie,
- Pan Jacek Zacholski,
- Pan Maciej Zacholski,
- Pan Ryszard Zacholski,
- Pan Paweł Niemczyk,
- Państwo Monika i Jan Fijołowie,

Nagrodzeni w kategorii „Przyjazna środowisku agroturystyka”
Państwo Jolanta i Janusz Brodowie

Nagrodzeni w kategorii „Inwestycja roku” Państwo Anna i Witold Rydzkowscy,
Państwo Karolina i Mariusz Rydzkowscy,Państwo Magdalena i Mateusz Rydzkowscy

Nagrodzony w kategorii „Różnorodność upraw”
Pan Tadeusz Mochocki

Nagrodzeni w kategorii „Różnorodność upraw”
Państwo Katarzyna i Arkadiusz Korolakowie

W kategorii „Produkcja mleka”:
- Państwo Danuta i Stanisław
Solińscy,
- Państwo Katarzyna i Daniel
Jączkowscy,
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Nagrodzeni w kategorii „Produkcja mleka”
Państwo Katarzyna i Daniel Jączkowscy

Nagrodzeni w kategorii „Różnorodność upraw”
Panowie: Jacek Zacholski, Maciej Zacholski, Ryszard Zacholski,

Nagrodzeni w kategorii „Gospodarstwo ekologiczne /gospodarstwo przyjazne środowisku/”
Państwo Stanisława i Jan Borowczakowie, Pan Łukasz Borowczak, Pan Rafał Borowczak

Nagrodzony w kategorii „Produkcja żywca wołowego”:
Pan Wojciech Zienkiewicz

Nagrodzeni w kategorii „Produkcja mleka”
Państwo Danuta i Stanisław Solińscy

Nagrodzeni w kategorii „Różnorodność upraw”
Państwo Monika i Jan Fijołowie

Nagrodzony w kategorii „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
Pan Waldemar Wilkosz

Zespół Bellcanti w składzie: Magdalena Chmielewska, Barbara Lewicka i Karolina Sołomin
oraz Kamil Pękala
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SUKCESY MIESZKAŃCA Konkurs dla sołectw
z gminy Tychowo
Gminy Tychowo
III miejsce w klasie PRO w
międzynarodowych zawodach
Japfest Time Attack 2020 na
torze Krzywa koło Wrocławia
wywalczył Krzysztof
Rydzkowski - mieszkaniec
Tychowa. W zawodach
organizowanych 21 sierpnia br.
na linii startu stawiło się
kilkudziesięciu zawodników.
Udział wzięły auta różnych
marek japońskiej produkcji.
Również III miejsce, tym
razem w klasie SUPER
w 5 rundzie wyścigowej RCP
Exhausts Time Attack 2020
Krzysztof zajął 5 września br.
podczas zawodów w Koszalinie.
Udział w nich wzięli liczni
pasjonaci sportów motorowych
z całej Polski – na torze
królowały auta wszystkich
marek.

To, w której klasie staruje
zawodnik zależne jest od wagi
samochodu i poziomu jego
modyﬁkacji. Krzysztof
Rydzkowski startował specjalnie
przygotowaną ponad 200 konną
(KM) Hondą Civic EK4 o wadze
blisko 1000 kg. Należy
podkreślić, że Krzysztof
samodzielnie zmodyﬁkował
zakupioną „zwykłą" Hondę,
a także we własnym zakresie
przygotowuje auto do zawodów.
Niezbędnego dla udanych
startów wsparcia
organizacyjnego, zarówno przed
zawodami jak i podczas samych
wyścigów, udziela Ewelina
Kłosowska.
Krzysztof Rydzkowski jest
członkiem Ogólnopolskiej Ligi
Hondy VTEC CUP POLAND.

VTEC Cup Poland jest
ogólnopolskim pucharem timeattack, przeznaczonym dla
kierowców startujących
samochodami marki HONDA
oraz innych samochodów
napędzanych silnikami tej marki.
Zawody rozgrywane są na pięciu
różnych torach w Polsce.
Najbliższe będą miały miejsce
11 października br. na torze
„Jastrząb" niedaleko Kielc.
Podczas tych zawodów
wystartuje również team
pasjonata sportów motorowych
z Tychowa.
Trzymamy kciuki!
R. Bosak-Szewczyk

Burmistrz Tychowa ogłosił
konkurs dla sołectw pn.:
„Najładniejsza ozdoba
dożynkowa w gminie Tychowo”
w 2020 roku.
Głównym celem konkursu jest:
- popularyzacja tradycji
ludowych związanych ze
Świętem Plonów,
- aktywizacja i integracja

mieszkańców,
- promocja wsi,
- promocja Gminy Tychowo.
Laureaci konkursu otrzymają
bony pieniężne, za zajęcie
odpowiednio:
I miejsca – o wartości 1 200 zł,
II miejsca – o wartości 800 zł,
III miejsca – o wartości 500 zł,

Za udział w konkursie – 200 zł.
Sponsorem nagród o wartości
3 000 zł jest Bank Spółdzielczy
w Białogardzie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 15 października br.
Powodzenia!
R. Bosak-Szewczyk
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KONCERT ZESPOŁU

INDIGO
19 września 2020 r. na placu
zieleni przed budynkiem Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie odbył
się koncert zespołu muzycznego
INDIGO.

Ceny biletów: normalny 19 zł, ulgowy 17 zł, rodzinny 17 zł osoba dorosła + 2 dzieci
po 15 zł za każde dziecko.
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem.
Więcej informacji na www.gok.tychowo.pl w zakładce KINO.

Zespół INDIGO to – zespół
muzyczny działający przy GOK
w Tychowie, którego skład tworzą:
Sandra Chwała - perkusja, Michał
Stanisławski – gitara, Hubert
Kuźnicki – gitara.

Dziękujemy wszystkim fanom za
spędzenie wieczoru razem z nami.
A. Węglarska – promocja i reklama
GOK w Tychowie
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Tydzień sportu
w świetlicach Gminy Tychowo
We wrześniu obchodzony był XII
Europejski Tydzień Sportu dla
Wszystkich; XXVI Sportowy Turniej
Miast i Gmin. Nasza Gmina przystąpiła
do tego projektu. Koordynatorem
zadania był p. R. Radziuk - Gminny
Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.
W świetlicach Gminy Tychowo od 14
do 18 września 2020 r. obchodziliśmy
XII Europejski Tydzień Sportu.

Celem zajęć było zainteresowanie dzieci
aktywnością ruchową, oderwanie ich od
komputerów i pokazanie, że sport to nie
tylko wysiłek ﬁzyczny, lecz także miło
spędzony czas.
Przez cały tydzień dzieci miały
możliwość wykazać się sprawnością
ﬁzyczną w różnych dyscyplinach
sportowych: skoki przez skakankę,
kręcenie
hula-hop, wyścig z piłeczką na łyżce,
zajęcia gimnastyczne na matach, jazda

na rowerze, bieganie.
Dobrej, zdrowej i wesołej zabawy na
świeżym powietrzu było mnóstwo.
Udział w tej akcji sprawił dzieciom
wiele radości
i satysfakcji.
A. Węglarska – promocja
i reklama, GOK w Tychowi
Na zdjęciu po prawej: Świetlica
w Kowalkach

Świetlica w Sadkowie

Świetlica w Smęcinie

Świetlica w Dobrowie

2019 - 2021
Świetlica w Słoninie

Świetlica w Trzebiszynie

Program Społecznik zainicjowany przez
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
Świetlica w Borzysławiu
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Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

R

2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
ze względu na stan epidemiczny miało
zupełnie inny niż dotychczas przebieg.
Uczniowie z wychowawcami spotykali
się w gabinetach lekcyjnych, nie było
wspólnego, uroczystego otwarcia
nowego roku szkolnego, do którego
przywykliśmy. Po kilku miesiącach
nauki zdalnej wróciliśmy do edukacji
stacjonarnej, z zachowaniem głównych
wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nauczycielom, Uczniom oraz Rodzicom
życzymy, aby ten rok szkolny spełnił
Wasze oczekiwania!
Katarzyna Kalbarczyk
Beata Ostrysz
Andrzej Kozłowski

T

Doczekaliśmy się chwili kiedy
przedszkole znowu tętni życiem.
Mimo różnych trudności próbujemy
w miarę normalnie funkcjonować.
Przedszkolaki pełne energii chętnie
przystąpiły do Europejskiego Tygodnia
Sportu, który odbył się w dniach
od 14-18 września 2020 r.
Wszystkie dzieci wiedzą, że sport to
zdrowie więc z chęcią zamieniły się
w małych sportowców i z radością
brały udział we wszystkich zabawach
i konkurencjach sportowych
zaplanowanych przez wychowawców.
Pogoda dopisała i wszystkie zabawy
odbywały się na świeżym powietrzu.
Głównym celem działań było
rozwijanie aktywności ruchowej
u dzieci.
Iwona Wiśniewska

Święto International Dot Day,
czyli Międzynarodowy Dzień Kropki
Święto International Dot Day, czyli
Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzi
się 15 września od 2009 roku. Historia
tego święta rozpoczęła się od książki
Petera Reynoldsa „The Dot”. Opowiada
historię dziewczynki, która dzięki małej
kropce zmieniła myślenie
o sobie i uwierzyła we własne
możliwości. Dzień Kropki powstał, aby
świętować i wspierać kreatywność,
zabawę, odwagę i wyobraźnię dzieci by
odkrywać ich talenty i pokazać je innym
by pokazać, że każde dziecko ma swoje
mocne strony, które należy dostrzegać,
wspierać i rozwijać.
Dzień Kropki sprawił radość wielu
uczniom. Z pewnością wpisał się on na
stałe w kalendarium wydarzeń szkolnych.

E
S

15 września w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
obchodziliśmy Światowy Dzień Kropki.
Z tej okazji uczniowie klas 0-3 bawili
się, zwracając uwagę na to, że każdy
ma jakiś talent, wystarczy tylko w to
uwierzyć.
Mnóstwo kolorowych krop, kropek
i kropeczek zagościło na naszych
korytarzach i ubraniach. Dzieci
obejrzały wzruszającą historię Vashti,
która poruszyła ich serca. Uczniowie jak
bohaterka bajki postanowili poszukać
swoich talentów. Tego dnia każda klasa
zamieniła się w artystyczną pracownię,
a efekty można podziwiać na
Drzewkach Talentów oraz na
wystawkach przy gabinetach.
To był bardzo zakropkowany dzień.
Mały Samorząd Szkolny

"CYBERPRZEMOC
I BEZPIECZEŃSTWO
W INTERNECIE"
17.09.20 r. w Szkole Podstawowej im.
A. Mickiewicza w Tychowie odbyło się
spotkanie informacyjne dla rodziców
uczniów naszej szkoły o charakterze
proﬁlaktycznym nt "Cyberprzemoc
i bezpieczeństwo w internecie".
Spotkanie prowadzone było przez
p. Annę Szajdecką (PSSE w
Białogardzie) oraz p. Agnieszkę KalwaPucer (KPP w Białogardzie).
Panie przedstawiły zebranym rodzicom
i nauczycielom informacje na temat
cyberprzemocy i zagrożeń związanych
z nieodpowiednim korzystaniem
z internetu (hazard, piractwo, hejt itp.),
jak również uwrażliwiły na

kontrolowanie czasu spędzanego przed
komputerem, szczególnie w sytuacji,
kiedy może ponownie pojawić się zdalne
nauczanie. Poinformowano rodziców
również o programach, które mogą
uchronić przed nieodpowiednimi
stronami internetowymi oraz
o odpowiedzialności karnej
za przestępstwa internetowe.
Na zakończenie spotkania Pani
dyrektor K. Kalbarczyk podziękowała
pracownikom sanepidu i policji
wręczając "podziękowania".
Spotkanie zorganizowane zostało przez
pedagogów: M. Falana, M. Tarnecka.
Monika Falana

SZKOŁA PODSTAWOWA SPRZĄTA ŚWIAT
„Sprzątanie świata” to
międzynarodowy ruch, w którym
uczestniczy blisko 40 mln
wolontariuszy z ponad czterdziestu
krajów na całym świecie. „Sprzątanie
świata – Polska”, to wspólna lekcja
poszanowania środowiska naturalnego.
Jej celem jest promowanie
nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz
inicjowanie działań, dzięki którym
zmniejszy się nasz negatywny wpływ
na środowisko.
Od wielu lat SP im. Adama
Mickiewicza z setkami wolontariuszy
na świecie uczestniczy we wspólnej
akcji wielkiego sprzątania.

Wszystkim uczestnikom zależy na
ochronie środowiska, prowadzeniu
działań propagujących ograniczanie
powstawania odpadów, promowaniu
selektywnej zbiórki i recyklingu,
a także wyszukiwanie i w miarę
możliwości usuwanie dzikich
wysypisk.
Tegoroczne hasło akcji: Plastik?
Rezygnuję! Redukuję! Segreguję!
21 września 2020 roku uczniowie SP
w Tychowie z ogromnym zapałem
wyruszyli na sprzątanie okolicznych
ulic i terenów zielonych.
Nie straszne nam były wyrzucone
foliowe torby, papierki po batonach

i szklane butelki po napojach.
Wszystkie śmieci szybko lądowały
w workach i znalazły swoje miejsce
w koszach na śmieci.
Uczniowie klas I – VIII wysprzątali
place zabaw, teren wokół szkoły,
pobocza ulic i chodniki miasta.
Uczniowie, nauczyciele
i wychowawcy po raz kolejny
wykonali kawał dobrej roboty dla
środowiska naturalnego, w którym
żyjemy.
Pamiętajmy, że każdy mały gest ma
znaczenie dla naszej planety.
Zabieraj na zakupy torby
wielokrotnego użytku, segreguj śmieci,
pomyśl dwa razy zanim coś kupisz,
naprawiaj, a nie wyrzucaj, nie kupuj
wody w plastikowej butelce, lecz pij ze
swojego bidonu.
Wszystkim uczestnikom akcji
serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie i pracę!!!
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

UWAGA!

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka

Zmiana godzin pracy
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ!

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tychowie!
Najwyższy czas przygotować się na
długie jesienne wieczory i popołudnia,
podczas których nie powinno zabraknąć
dobrej książki – zarówno dla rodzica jak
i dla dziecka. Warto zatem udać się do
biblioteki publicznej, gdzie na każdego
Małego Czytelnika w wieku
przedszkolnym czeka wyjątkowa
Wyprawka Czytelnicza przygotowana
przez Instytut Książki.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia
udziału w trzeciej odsłonie kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”
w naszej bibliotece.
Na czym to polega?
Każde dziecko w wieku przedszkolnym
(rocznik 2014-2017), które odwiedzi
bibliotekę, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:

książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz
Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania oraz
drobnym czytelniczym upominkiem.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice – przygotowana dla nich
broszura informacyjna przypomni
o korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa -

Dział dla dorosłych, czytelnia, ksero

czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 -14:00
bibliotekę i zostanie pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego.
Projekt realizowany jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej
czytanie generacyjne „Mała książka –
wielki człowiek”.
Pamiętajcie, że miłość do czytania
jest prezentem na całe życie!
Agnieszka Tomczyk

Dział dziecięcy czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 14:00 - 17:00

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie
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W sobotę 29 sierpnia br. w szkolnej
hali sportowej odbył się
„Międzypokoleniowy Turniej Szachowy
z okazji 75-lecia powstania Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie ” - to była piękna okazja
do spotkania ludzi kilku pokoleń.
Turniej otworzyła Pani Katarzyna
Kalbarczyk – dyrektor szkoły, która
serdecznie przywitała wszystkich gości
i uczestników zawodów. Jednocześnie
wyraziła radość z ich przybycia
i życzyła im jak najlepszych wyników
oraz miłego spędzenia czasu w murach
naszej szkoły. Pani dyrektor złożyła
również serdeczne podziękowania Panu
Wiesławowi Bućko- prezesowi Klubu
Szachowego „Caissa” z PołczynaZdroju, bez którego pomocy i dużego

wsparcia merytorycznego trudno byłoby
nam zorganizować po raz pierwszy
zawody szachowe.
Następnie głos zabrał Burmistrz
Tychowa – Pan Robert Falana, który,
po słowach powitania, zaprosił
uczestników- zwłaszcza tych, którzy po
raz pierwszy byli w Tychowie - do
bliższego poznania naszej miejscowości.
Pan Burmistrz był mile zaskoczony tak
licznym przybyciem szachistów na nasz
Turniej i zapewnił o wsparciu przy
organizacji turniejów szachowych
w przyszłości.
Przedsięwzięcie to zostało
zorganizowane przez Stowarzyszenie
Rozwoju „Razem” w Tychowie we
współpracy ze Szkołą Podstawową oraz
Klubem Szachowym „Caissa”
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i sﬁnansowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego z „Programu
Społecznik na lata 2019-2021”.
Było to pierwsze tego typu wydarzenie
od ponad 30 lat na ternie Gminy
Tychowo. Główne cele Turnieju to:
uczczenie 75-lecia powstania Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Tychowie, integracja
międzypokoleniowa, a także
popularyzacja gry w szachy wśród
mieszkańców Gminy Tychowo.
Ta niezwykle pasjonująca, wymagająca
logicznego myślenia gra planszowa
połączyła w równej, szlachetnej
rywalizacji reprezentantów młodszego i
starszego pokolenia szachistów oraz
przyciągnęła do nas
52 uczestników z całego województwa
zachodniopomorskiego, i nie tylko,
przybyli bowiem zawodnicy ze
Szczecina, Świnoujścia, Gryﬁc,
Choszczna, Wolsztyna, Nowogardu,
Szczecinka, Kołobrzegu, Ustronia
Morskiego, Koszalina, Białogardu,
Połczyna-Zdroju, Biesiekierza,
Sławoborza, Ustki, Słupska, Czaplinka
a nawet Świecia. Gminę Tychowo
reprezentowało 5 uczestników w tym
4 młodszych graczy. Podczas
rozgrywania partii szachowych widać
było na twarzach dzieci radość,
pozytywne emocje oraz skupienie.
Zawody były rozegrane w trzech
kategoriach: Open, Junior Chłopców
i Junior Dziewcząt. Rozgrywki
przeprowadzono systemem szwajcarskim,
na dystansie 9 rund
w czasie 15 minut na zawodnika.
Nad prawidłowym przebiegiem
rozgrywek czuwali - Pan Wiesław
Bućko (prezes Klubu Szachowego
„Caissa”- Połczyn-Zdrój) oraz Pan
Emilian Wosztyl (Klub szachowy
„Husaria Biesiekierz)– sędzia zawodów.
Oto nagrodzeni w poszczególnych
kategoriach:
Kategoria OPEN:
I miejsce - Skarbowski Dawid KSz „Taktyk” Szczecinek
II miejsce - Korbal Arkadiusz KSz „Gryf” Szczecin
III miejsce – Kossowski Paweł KSz „Gryf” Szczecin
Kategoria JUNIOR CHŁOPCÓW:
I miejsce – Tabunow Oleh- Słupsk
II miejsce – Ostrysz Bartosz –
Tychowo
III miejsce – Galiński Antoni -

T

Tychowo
Kategoria JUNIOR DZIEWCZĄT:
I miejsce- Byszewska Julia –
UKS Kołobrzeg
II miejsce – Byszewska Hanna UKS Kołobrzeg
III miejsce – Galińska Maria Tychowo
Ponadto wręczone zostały pamiątkowe
statuetki i nagrody rzeczowe
w kategoriach:
Miss Elegancji- Falana Hanna
Tychowo
Mister Elegancji - Galiński AntoniTychowo
Fair Play - Aniskievich Dimitry Ustka
Najlepszy Zawodnik Gminy Tychowo –
Ostrysz Wiesław.

Gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
pamiątkowe długopisy z napisem
upamiętniającym jubileusz powstania
szkoły. W trakcie trwania rozgrywek na
zawodników czekały napoje, kawa,
herbata, ciasta upieczone przez
nauczycielki i pracownice naszej szkoły
oraz gorąca grochówka.
Organizatorzy Turnieju składają
serdeczne podziękowania sponsorom
za wsparcie ﬁnansowe, BTK za
popularyzację tego typu działań
i wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowania i organizację imprezy.
Mamy nadzieję, że sukces organizacyjny
tego przedsięwzięcia przyczyni się do
wpisania na stałe turniejów szachowych
do kalendarza imprez szkoły.
Beata Ostrysz

Akcja Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
#sadziMY
W poniedziałek 21 września nasza
szkoła przystąpiła do akcji sadzenia
drzew z Prezydentem Andrzejem Dudą
i Pierwszą Damą. Akcja ma na celu
zaangażowanie społeczeństwa
w aktywną działalność na rzecz
polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.
Drzewka - sadzonki świerka pospolitego
otrzymaliśmy w ramach współpracy
z Nadleśnictwa Tychowo.

Najstarsza młodzież z klas ósmych
pod opieką koordynatorów akcji
Karoliny Szyderskiej i Anny Janickiej
- Głusek posadziła 25 drzewek na
terenie szkoły - wokół boiska.
Uczniowie pracowali z dużym
zaangażowaniem, pasją
i poświęceniem wiedząc, iż zostanie
po nich żywa pamiątka. Cała akcja
odbyła się z zachowaniem rygoru
sanitarnego.
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Jak co roku Gmina Tychowo
wzięła udział w tegorocznym
XXVI Sportowym Turnieju
Miast i Gmin 2020 r. w ramach
XII Europejskiego Tygodnia
Sportu. Tegoroczna edycja
Europejskiego Tygodnia Sportu
odbyła się od 14 do 20 września,
w nowej dla nas wszystkich
okolicznościach, bo związanych
z rygorami pandemii COVID-19.
Nie wpłynęło to jednak na
aktywność i szeroki udział
w wydarzeniu mieszkańców
Gminy Tychowo.
Do Turnieju przystąpiły
przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych, stowarzyszenia,
świetlice wiejskie, kluby
sportowe i mieszkańcy naszej
Gminy.

Nasze dzieciaki z Przedszkola
,,Dąbowa Chatka'' zamieniły się
w małych sportowców. Wiedząc
doskonale, że sport to zdrowie
przedszkolaki aktywnie brały
udział w konkurencjach
zaplanowanych przez
wychowawców .
Uczniowie Szkoły
Podstawowej z Tychowa
i Dobrowa także czynnie
uczestniczyli w ,,Tygodniu
Sportu '' - bawili się
i rywalizowali w konkurencjach
sportowo- rekreacyjnych
zorganizowanych przez
pracownika Gminnego Ośrodka
Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie oraz nauczycieli.
W świetlicach wiejskich Panie
świetliczanki potraktowały

,,Tydzień Sportu” z wielką
powagą i w tych dniach
świetlice stały się prawdziwymi
Arenami Sportowymi.
Trenerzy i zawodnicy Klubu
Sportowego „Głaz” Tychowo,
UKS ,,Dąbek”, ,,Graf'”
Dobrowo i Oldbojów Tychowo
dołożyli wszelkich starań, aby
zarówno młodzi piłkarze, jak
i ich starsi koledzy wiedzieli, że
uczestniczą w Europejskim
Tygodniu Sportu dla Wszystkich
i Sportowym Turnieju Miast
i Gmin.

W ramach tych zmagań w dniu
19 września zorganizowany
został turniej Dwójek
Siatkarskich. Do turnieju
zgłosiło 8 zespołów. Poniżej
przedstawiamy zwycięzców:
I miejsce: Walaszczyk Krystian
–
Kazimierczak Piotr
II miejsce: Mesjasz Patryk –
Wnuk Kacper
III miejsce: Szulc Miłosz Sypek Łukasz
Zwycięska drużyna otrzymała
prawo do skompletowania
zespołu, który będzie
reprezentował Powiat
Białogardzki i Gminę Tychowo
podczas Mistrzostw
Województwa LZS.
Natomiast 20 września rozegrany
został Turniej Tenisa
Stołowego, gdzie udział wzięło
22 zawodników z całego okręgu.
Lista zwycięzców przedstawia
się następująco:
I miejsce: Laskiewicz Karol
II miejsce: Lewandowski
Romuald
III miejsce: Rakowski Piotr.
Zawodnicy obydwóch
turniejów otrzymali
okolicznościowe medale,
statuetki i puchary.
Organizatorem zawodów był
GOSiGK w Tychowie oraz PZ
LZS Białogard.
Robert Radziuk

Rolniku,
przypominamy, że od 1 września trwa Powszechny
Spis Rolny 2020.
Już od 16 września może do Ciebie zadzwonić
rachmistrz spisowy PSR2020| (tel. 22 279 99 99
lub 22 666 66 62).
Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu
wszystkie potrzebne informacje.
Od 1 października ruszy spis bezpośredni
i rachmistrzowie ruszą w teren.
Sprawdź, jakie informacje będą Ci potrzebne wejdź na https://spisrolny.gov.pl/
Uruchomiona jest również infolinia spisowa
o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny
z cennikiem operatora), z którą można się
kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego.
Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu
formularza spisowego, zweryﬁkować tożsamość
rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze
gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym
czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy
gospodarstwa rolnego.
Powszechny Spis Rolny 2020 jest obowiązkowy
i potrwa do 30 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy gminy Tychowo!
Utrzymanie czystości i porządku
na terenie gminy to obowiązek
nas wszystkich.
Każdy z mieszkańców jest
zobowiązany do dbałości o ład
i porządek na terenie swojej
nieruchomości.
Gmina odpowiada za porządek
na terenie nieruchomości
stanowiących jej własność.
Mieszkańcy, którzy korzystają
z nieruchomości gminnych, np.
poprzez parkowanie pojazdów na
gruncie należącym do gminy,
użytkowanie gminnych dróg
dojazdowych do działek, posesji
czy terenów rekreacyjnych
użyteczności publicznej,
zobowiązani są do dbałości
o czystość na tych terenach.
Drodzy Państwo!
Dbajmy o wspólne dobro jakim
jest zdrowie i piękno naszej
przyrody: nie wyrzucajmy
odpadów "gdzie popadnie", nie
palmy ich w domowych piecach
- jest to zabronione.
Reagujmy na każdy zauważony
przypadek zaśmiecania naszego

Podziękowania
Składamy podziękowania Pawłowi Bogdańskiemu
za wykoszenie terenów zielonych w Trzebcu możemy zawsze na niego liczyć.
Dziękujemy serdecznie mieszkańcom naszego
sołectwa, którzy pomagali przy dekoracji naszej wsi
na konkurs na „Najładniejszą ozdobę dożynkową” za pracę włożoną i serce: J. Piórkowskiemu, R.
Małachowskiemu, T. Gasidło, M. Dzięciołowi za
przywiezienie bel słomy.
Za pracę przy strojeniu i ubieraniu naszych kukiełek dla
B. Oczkowskiej, T. i B. Biegańkim, Ł. Owsianemu,
A. Oczkowskiej, E. Foremniak, A. Ruszczakowi,

A. Targowickiej, R. Dulko, I. Wiśniewskiej, B. Mariańskiej,
B. Hojnor oraz wszystkim, którzy przekazali nam materiały
do przystrojenia, były nam bardzo potrzebne - bez nich nie było
by takiego efektu.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców
którzy wsparli nasze Sołectwo w tzw. "Akcji Ciuch" oraz
dziękujemy za pomoc przy załadunku B. Brzozowskiemu,
M. Jackiewiczowi, R. Dulko, P. Szymankowi oraz
S. Andrzejewskiej, która zawsze nas wspiera i przekazuje
systematycznie ciuchy na rzecz Sołectwa.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc na rzecz naszego
Sołectwa w formie transportu E. Mariak i B. Mariak, którzy
nam pomagają, choć nie są naszymi mieszkańcami.
Rada Sołecka i mieszańcy Sołectwa Wicewo.

otoczenia - w takim przypadku
prosimy o informowanie
urzędu gminy lub policji.
Przypominamy, że za
zaśmiecanie miejsc
publicznych grozi kara nagany
lub grzywny do 500 zł
( art.145 ust. z dn. 20 maja
1971 r. kodeksu wykroczeń).
Przypominamy także, że
w ramach systemu gospodarki
odpadami na terenie Gminy
Tychowo, każdy mieszkaniec
może oddać ﬁrmie
odbierającej odpady dowolną
ilość zmieszanych
i segregowanych odpadów
ze swojego gospodarstwa
domowego, a 4 razy w roku
przeprowadzana jest zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
które może wówczas oddać
nieodpłatnie.
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