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W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie zakończono inwestycję
Zakończona inwestycja pod nazwą
„Przebudowa instalacji c.o. i ct
z montażem instalacji pomp ciepła,
przebudowa wentylacji mechanicznej
w budynku Gimnazjum z halą sportową
w Tychowie” dofinansowana była w 85%
tj. 1.976.204,10 zł ze środków
szwajcarskich w ramach projektu:
działania infrastrukturalne na rzecz
poprawy stanu środowiska w obiektach
użyteczności publicznej na terenie
Dorzecza Parsęty, zgodnie z umową ze
Związkiem Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty, oraz w 15% ze środków własnych
tj. 348.741,90 zł. Łączny koszt inwestycji
wyniósł 2.324. 946,00 zł.
M. Jankowska

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
W

e wrześniu zakończono działania związane
ze zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego na
terenie gminy Tychowo. Likwidację
barszczu prowadzono na nieruchomościach
położonych w sołectwach Dobrowo i Modrolas, które
objęto dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w ramach zadania „Usuwanie Barszczu
Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo – etap I”.
Dofinansowaniem objęto 21 nieruchomości, na
których w okresie wegetacji roślin wykonano trzy
zabiegi, jeden zabieg koszenia i dwa zabiegi oprysków

herbicydem. Zadanie zrealizowano w okresie od
czerwca do września włącznie. Zabiegom poddano teren
o powierzchni 10,1 ha. Koszt realizacji usuwania
Barszczu Sosnowskiego w 2016 r. wyniósł prawie 24 tys.
zł, w tym dofinasowanie ze strony Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
18 tys. zł. Pomimo stosunkowo mokrego lata efekty
podjętych przez Gminę Tychowo działań są widoczne.
Na nieruchomościach objętych zadaniem barszcz nie
wytworzył w tym roku kwiatostanów i nasion. Ze
względu na to, że barszcz jest rośliną niebezpieczną dla
ludzi i zwierząt jego zwalczanie jest absolutną

koniecznością. Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się siedliska Barszczu Sosnowskiego a którzy
nie skorzystali w tym roku z możliwości uczestniczenia
w programie usuwania barszczu z terenu gminy
Tychowo mogą przyłączyć się do kolejnego etapu
realizacji zadania, które zaplanowano na 2017 rok.
Więcej informacji na temat zasad i możliwości udziału
w realizacji zadania można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Tychowie w pokoju nr 20 lub pod nr tel.
94 316 02 76.
K. Piecuch

UWAGA!!!
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W OKOLICY
CMENTARZA W TYCHOWIE
w dniu 1 LISTOPADA 2016 roku
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych (Świętem Zmarłych)
informujemy Państwa planujących odwiedziny na grobach najbliższych o zmianie organizacji ruchu
oraz rozlokowaniu parkingów dla samochodów osobowych w okolicach cmentarza komunalnego
w Tychowie.
Dojazd do cmentarza możliwy będzie ulicą Słoneczną – ruch jednokierunkowy
(wjazd od ulicy Wolności).
Ulicą Słoneczną można dojechać:
1) w prawo do parkingu z kostki brukowej,
2) na wprost, na parking tymczasowy o podłożu trawiastym.
Wyjazd z ulicy Słonecznej na ulicę Wolności nie będzie możliwy (znak B – 2 zakaz wjazdu).
Wyjazd z ulicy Słonecznej odbywać się będzie przez ulicę Ogrodową do wyjazdu na ulicę Koszalińską.
Na ulicy Słonecznej i Ogrodowej z obydwu stron obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania i postoju.
I. Na ulicę Ogrodową wjazd będzie możliwy od ulicy Koszalińskiej. Na ul. Ogrodowej obowiązywać
będzie ruch dwukierunkowy do skrzyżowania z ulicą Słoneczną – (zakaz skrętu w prawo do ulicy
Wolności). Możliwy dojazd do parkingu zlokalizowanego z lewej strony ulicy Ogrodowej.
II. Dodatkowe parkingi dla samochodów osobowych rozlokowano przy ulicach:
1) obok starego ośrodka zdrowia - ulica Bobolicka,
2) przed Urzędem Miejskim -ulica Bobolicka,
3) przed budynkiem nieczynnego sklepu GS SCH - ulicy Bobolicka oraz
4) przy ulicy Targowej (na terenie przyległym do targowiska miejskiego
oraz w zatoczce parkingowej przy ulicy Wolności (obok Apteki),
5) plac autobusowy w pobliżu szkoły podstawowej ulica Dworcowa,
6) zatoczka parkingowa z obu stron ulicy Wolności vis’a vis kościoła,
7) parking przy ulicy Strefowej,
8) przy ulicy Kościelnej z tyłu budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Informacja graficzna na mapce.
Zwracamy się do osób pieszych oraz kierujących pojazdami o wzmożoną uwagę i ostrożność
w okolicach dróg dojazdowych do cmentarza.
Administracja Cmentarza Komunalnego w Tychowie
(GOS i GK Tychowo)
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie
z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Gminą Miejską Wałcz, „4C
Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., „Aktywa Plus” Emilia
Kowalska, Fundacja „Pod Aniołem” oraz Gminą Pyrzyce
zapraszają do udziału w projekcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej dla regionu koszalińskiego.
Projekt realizowany jest na terenie powiatów białogardzkiego,
kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta
Koszalin.
Oferta projektu skierowana jest do następujących grup:
- osoby fizyczne, w szczególności znajdujące się w trudnej
sytuacji ze względu na brak pracy, niepełnosprawność i inne
czynniki utrudniające odnalezienie się na rynku pracy,
- podmioty ekonomii społecznej,
- instytucje otoczenia ekonomii społecznej.
Oferta OWES:
- udział w Akademii Lokalnego Animatora – przygotowanie do
pełnienia roli Lokalnego Lidera/Animatora oraz inicjowanie grup
mieszkańców zainteresowanych działalnością w sektorze
ekonomii społecznej;
- szkolenia – podstawowe, specjalistyczne i eksperckie dla osób
i podmiotów zainteresowanych założeniem i prowadzeniem
działalności w Podmiotach Ekonomii Społecznej (spółdzielni
socjalnej, organizacji pozarządowej, itp.);
- doradztwo – marketingowe, finansowe (m.in. pozyskiwanie
źródeł finansowania działalności), osobowe, zawodowe, prawne;
- udział w wizycie studyjnej do miejsc, instytucji zajmujących
się w praktyce przedsiębiorczością społeczną;
- bony szkoleniowe i marketingowe,
- usługi prawne i księgowe.
Wszystkie działania w ramach OWES są bezpłatne.
Przedsięwzięcie jest realizowane do 30 czerwca 2019 roku.
Pełna oferta ośrodka oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są
na stronie internetowej: www.owes.koszalin.pl
Szczegółowych informacji udziela Anna Szczepańska:
tel.: 798-395-078, mail: a.szczepanska@karrsa.pl
Biuro Projektu KARR S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
R.B.Sz.
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Bałtycki Teatr Dramatyczny ma swojej ofercie
„Dom Wschodzącego Słońca”. To sztuka
muzyczna Romana Kołakowskiego, napisana
i skomponowana specjalnie dla Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego
w Koszalinie.
Mieszkańcy Tychowa i okolic mogli obejrzeć
przedstawienie 15 października 2016r. na scenie
naszego Domu Kultury. Założeniem sztuki jest
pokazanie kontrastu pomiędzy fasadowością
i komercjalizacją współczesnej Polski,
a zapominanymi korzeniami, wymazywaną
tradycją. Jest też próba odpowiedzi na pytanie: czy
istnieje możliwość porozumienia w oparciu
o wspólne doświadczenie przeszłości i akceptację
najważniejszych wartości – kulturowych,
religijnych, artystycznych?
Dom Wschodzącego Słońca to spektakl
muzyczny z przebojami lat 70 i 80. Motywem

przewodnim jest: miłość, wiara, przyjaźń i przebaczenie.
Tychowska publiczność nagrodziła aktorów owacjami na stojąco. Cieszymy się, że
Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina przyjechał do Tychowa z premierowym
spektaklem, na tak wysokim poziomie.
Lucyna Michalak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Dzień Otwarty 2016
22 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie został
zorganizowany Dzień Otwarty dla wszystkich, którzy byli
zainteresowani bliższym poznaniem oferty zajęć artystycznych
na rok szkolny 2016/2017.
Na scenie zaprezentowało się wiele młodych, utalentowanych osób
pracujących pod kierunkiem instruktorów tychowskiego domu
kultury. Wystąpiły wokalistki: Wiktoria Wieliczko, Ewelina Falana,
Klaudia Barska – instruktor Stanisław Panasiuk, grupa teatralna
„Banda” – instruktor Beata Bekisz, grupa taneczna „Mirage” –
instruktor Kacper Wojcieszek. Zaprezentowano też film z obozu
tanecznego w Darłówku, na którym przebywała w czasie wakacji
młodzież z sekcji tanecznej.
Ponadto można było zwiedzić cały dom kultury, obejrzeć pracownię
teatralną, muzyczną i wystawę w galerii. W pracowni plastycznej
natomiast fachowej pomocy w zakresie rysunku i malarstwa udzielał
Wiktor Rakoczy. W holu powstał artystyczny kącik plastyczny,
w którym Izabela Wesołowska kolorowo malowała dzieciom twarze
i gdzie najmłodsi mogli bawić się, a także częstować drobnymi
słodkościami.
W tym dniu prezentacje sceniczne zapowiadała Malwina Wrona, za co
serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim instruktorom,
dzieciom i młodzieży za przygotowanie wspaniałych występów, które
są niebywałą promocją Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.
Artykuł: Izabela Wesołowska
Zdjęcia: Agnieszka Skałecka

KONKURS PT. „DEKORACJE JESIENNE W ŚWIETLICY” ROZSTRZYGNIĘTY!

Bałtycki Teatr Dramatyczny w Tychowie

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie w tym
roku postanowił dołożyć tradycji w świetlicach
wiejskich i zachęcić do wzięcia udziału
w konkursie pt. „Dekoracje jesienne
w świetlicy”. Panie opiekunki wraz z dziećmi,
które przychodzą do świetlic szczerze wzięły
sobie zadanie do serca i wspaniale się z niego
wywiązały. Widać było zaangażowanie w każdy
najmniejszy szczegół wystroju. Dekoracje były
bardzo pomysłowe i pracochłonne, pojawiło się
mnóstwo darów jesieni, obrazków, kącików
jesiennych, dekoracji okien, drzwi i każdego
innego miejsca w obiekcie. Piękna, złota jesień
zagościła już na dobre w świetlicach!
Dziękujemy wszystkim za trud, włożoną pracę
oraz pomysłowość.
Najlepiej udekorowane świetlice zostały
nagrodzone:
Izabela Wesołowska

I miejsce – Świetlica w Słoninie

II miejsce – Świetlica w Smęcinie

III miejsce – Świetlica w Kikowie

Wyróżnienie – Świetlica w Tychowie

W tym roku w okresie letnio – jesiennym Zespoły
Ludowe Radość i Dobrowianki prężnie reprezentowały
Gminę Tychowo i Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie na wszelkich organizowanych imprezach
i przeglądach w rejonie woj. zachodniopomorskiego.
Oba Zespoły uczestniczyły w Regionalnym
Przeglądzie Piosenki i Twórczości Ludowej im.
Władysława Króla w Wyszewie, gdzie zostały
nagrodzone WYRÓŻNIENIAMI.
W naszym mieście wystąpiły podczas Dni Tychowa
oraz XVI Regionalnego Przeglądu Zespołów
Ludowych „Tychowo na Ludowo 2016”, gdzie
Dobrowianki zajęły III MIEJSCE, a Radość zdobyła
WYRÓŻNIENIE. W sierpniu Zespoły zaprezentowały
się także na XIII Festiwalu „Krajobrazy Sceny
Ludowej” w Czarnem. Tam też nie zabrakło
WYRÓŻNIENIA dla Dobrowianek.
Tegoroczne Dożynki Gminne w Dobrowie połączone
z Dobrowiecką Nutą szczególnie wyróżniały się
występami naszych wspaniałych Zespołów Ludowych,
które swą pozytywną energią oczarowały publiczność.
Podobnie było w czasie Dożynek Powiatowych
w Karlinie.
Dziękujemy członkom i członkiniom Zespołów
Ludowych za chęci i energię by promować kulturę
ludową, i za reprezentowanie miasta Tychowa
w rejonie województwa. Słowa podziękowania
kierujemy też w stronę Panów: Henryka Kobielarza
i Stanisława Panasiuka, którzy akompaniują Zespołom.
Izabela Wesołowska, Promocja i reklama, Gminny
Ośrodek Kultury w Tychowie

Wyróżnienie – Świetlica w Osówku

Zespół Radość
Wyróżnienie – Świetlica w Dobrowie

Zespół Dobrowianki
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Wyróżnienie – Świetlica w Sadkowie

Z życia świetlic

Święto Pieczonego Ziemniaka!!!

Przełom września i października upłynął pod znakiem „pieczonych
ziemniaków”.W świetlicach wiejskich naszej Gminy zorganizowano
uroczystości związane z piękną tradycją powykopkowego pieczenia
ziemniaka.
Przygotowano różne konkurencje dla dzieci np. rzut ziemniakiem do
celu, sadzenie i zbieranie ziemniaków na wyścigi, robienie pieczątek
z ziemniaków itp. W świetlicy w Pobądzu dzieci przygotowały
przedstawienie z pięknie wykonanymi strojami. Aleksander
Podstawka, który wcielił się w postać wielkiego ziemniaka pozdrawiał
wszystkich przybyłych na spotkanie mieszkańców, Burmistrza
Roberta Falanę i pozostałych gości. Na stole pojawiły się potrawy
z ziemniaków ( babka ziemniaczana, placki ziemniaczane, kociołek
chłopski) przygotowane przez Panie z Pobądza. Szczególnym
zaangażowaniem wyróżnili się Państwo: Genowefa i Piotr
Kuczmerowie, Anna i Krzysztof Malcherkowie, Barbara i Czesław
Tereszczyn, Halina Melska, Magdalena Buluk, Halina Jankowska,
Elżbieta Król, Agnieszka Tomczyk, Monika Snoch, Wioletta
Podstawka. W Dobrowie, dopisała pogoda. Dzieci mogły wziąć
udział w starannie przygotowanych konkurencjach, które prowadzili:
Grażyna Rogaczewska oraz Dariusz Jagodziński. Wsparciem służył
tu cały zespół Dobrowianki. Józef Wilgos zadbał o nagłośnienie
imprezy oraz pomoc przy organizacji. Na placu sołeckim
przygotowano ognisko dla wszystkich mieszkańców. Nagrody dla
dzieci ufundował Mirosław Surdyk. W spotkaniu uczestniczyli też
radni: Marian Borowczak, który dostarczył ziemniaki oraz Zdzisław
Polek, który zakupił owoce, chleb i napoje. Dzieci ze świetlicy
w Tychowie odwiedziły wraz z opiekunką dzieci z Trzebiszyna. Tam
na placu przy świetlicy Panie: Beata Kocęba i Iwona Oryl
przygotowały mnóstwo atrakcyjnych zabaw i konkursów. Motywem
przewodnim były oczywiście…. ziemniaki. Dzieci otrzymały
upominki podarowane przez Nadleśnictwo Tychowo. W Kikowie
przed świetlicą przygotowano ognisko, a Pani opiekunka Halina
Zimińska zorganizowała dużo ciekawych konkurencji dla dzieci
i dorosłych. Uczestniczył w nich również Zastępca Burmistrza Jacek
Rudziński. Pomocą Pani świetliczance służyły: Pani Sołtys Kikowa,
Grażyna Gurgacz oraz Joanna Turaj. Do świetlicy w Kowalkach na
Święto Pieczonego Ziemniaka przybyli motocykliści z Bractwa
Żelazny z Karlina. Motory były wielką atrakcją, nie tylko dla
chłopców. Przy organizacji uroczystości w Kowalkach opiekunce
świetlicy pomagały Panie: Sołtys Kowalek, Iwona Haśkiewicz,
Agnieszka Łukaszewska oraz Anna Przybysz. W Warninie, pomimo
deszczu, na plac sołecki oprócz dzieci, przybyli również dorośli
mieszkańcy wsi. Pomocą Pani opiekunce służyła Pani Sołtys Urszula
Gryga. Na uroczystość przybył Burmistrz Tychowa, Robert Falana.
W Smęcinie dzieciom zabawę na świeżym powietrzu utrudnił deszcz.
Mimo to, zaplanowane konkurencje i zabawy udało się
przeprowadzić. Pomocą służyła jak zawsze Pani Sołtys, Halina
Wąsowska.
W Słoninie zabawy i gry odbywały się na świeżym powietrzu przy
dźwiękach muzyki. Kiełbaski zakupione przez Sołtysa, Grzegorza
Sikorskiego czekały na wszystkich przybyłych, dorosłych i dzieci.
W Wicewie zorganizowano uroczystość pod wiatą. Dzieci z Osówka
dotarły razem z rodzicami. Przygotowano ciekawe konkurencje
i zabawy. Pomocą służyli: Pani Sołtys - Anna Sokołowska, Renata
Bosak – Szewczyk, Aleksandra Bereza, Ewelina Gasidło, Martyna
Andrzejewska, Andrzej Szymanek, Sylwester Blinkiewicz, Tomasz
Gasidło, Mariusz Hibner, Feliks i Przemysław Pawłowscy, Miłosz
Matysiak, Anna i Leszek Benke.
Uroczystości odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Tychowie.
Miałam przyjemność uczestniczyć w większości z tych uroczystości.
Składam podziękowanie za zaproszenie, Paniom opiekunkom świetlic
wyrażam wielkie słowa uznania za pracę i zaangażowanie, wszystkim
osobom, które wsparły to przedsięwzięcie dziękuję z całego serca.
Lucyna Michalak, Dyrektor GOK

Pobądz
Osówko
Kikowo

Kowalki

Dobrowo

Sadkowo
Słonino

Warnino

Biblioteka Publiczna w Tychowie im. Lucjana Szenwalda
Spotkanie przy
góralskiej gawędzie
4 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo
odbyło się spotkanie przy góralskiej gawędzie. Zgromadzeni
goście mieli okazję poznać prawdziwego górala ,,z krwi i kości’’
– Pana Józefa Pitonia.
Pan Józef to mieszkaniec Zakopanego, były ratownik TOPR,
instruktor tańca i śpiewu, ale przede wszystkim wspaniały
gawędziarz. Podczas spotkania nasz gość opowiadał
o zwyczajach i gwarze górali. Zaprezentowano oryginalny
męski i żeński strój góralski. Wyświetlony został również film
z wyprawy Pana Józefa (83 lata) na Gerlach (2 655 m n.p.m.),
dla porównania Giewont (1 895 m n.p.m.).
Serdecznie dziękujemy Pani Janinie Łępie za pomoc
w zorganizowaniu spotkania, a wszystkim gościom dziękujemy
za przybycie.

Kino GOK w Tychowie zaprasza:
„Księgowy”
12.11.2016 – godz. 18.00
13.11.2016 – godz. 18.00
14.11.2016 – godz. 19.00
18.11.2016 – godz. 18.00
19.11.2016 – godz. 18.00
„Pitbull.
Niebezpieczne Kobiety”
25.11.2016 – godz. 18.00
26.11.2016 – godz. 18.00
27.11.2016 – godz. 18.00
28.11.2016 – godz. 19.00
Wszelkie informacje na stronie
www.gok.tychowo.pl w zakładce
KINO->REPERTUAR

Artykuł i zdjęcie H.Rożek, A.Tomczyk
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Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

Leśne podchody

Przedszkolaki w lesie

13 i 14 października dla przedszkolaków
z grupy Żabek, Słoneczek, Muchomorków
i Biedronek były dniami pełnymi wrażeń.
Dzieci zaraz po śniadaniu wyjechały
autokarem na wycieczkę do lasu. Celem
wizyty w lesie było sprawdzenie, czy "Pani
Jesień" już zawitała.
Na miejscu przedszkolaki wybrały się na
spacer po lesie poszukiwać śladów jesieni.
Mieli okazję podziwiać poszczególne
gatunki drzew. Ta wycieczka - to obserwacja
naturalnego świata roślin, zwierząt oraz
wspaniałe przeżycia dla przedszkolaków.
Dzieci poznawały przyrodę patrząc,
słuchając i dotykając. Obserwowały las,
który kryje w sobie wiele ciekawych
tajemnic.Poznały różnorodność szaty
roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste,
krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały
odgłosów lasu a do kącików przyrodniczych

zbierały "skarby", które ani Jesień zostawiła
w lesie. Były to kolorowe liście (tylko te,
które same spadły z drzewa), szyszki, trochę
mchu, suche igły drzew iglastych, kawałki
kory.
Dzieci nauczyły się prawidłowego
zachowania w lesie, by nie ucierpiała leśna
przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla
ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to
źródło świeżego powietrza. Najmłodsi
spędzili miło czas na świeżym, zdrowym
powietrzu w otoczeniu pięknej,
malowniczej przyrody leśnej. Możliwość
bezpośredniego kontaktu z nią dostarczyła
im wielu wspaniałych przeżyć i wzbudziła
ogromną radość. Zajęcia te uświadomiły im,
że przyrodę należy kochać i szanować jak
przyjaciela oraz to, że także one są za nią
odpowiedzialne.
K. Korolak
M. Gołuchowska

Spotkanie z policją

5.10.2016 r. przedszkolaków z grupy
„Biedronki” i „Muchomorki”
odwiedzili pracownicy Powiatowej
Komendy Policji w Białogardzie.
W ramach projektu „Bezpieczna
droga” policjanci przeprowadzili
z dziećmi pogadankę na temat zasad
bezpieczeństwa w domu,
przedszkolu i na drodze w oparciu
o ilustracje. Następnie dzieci miały
możliwość utrwalenia zasad
bezpiecznego przechodzenia przez
ulicę tylko w miejscach dozwolonych – pasy, sygnalizacja świetlna.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał
breloczek, dyplom oraz ulotkę
„Widocznie- Ekologicznie!!!”.
Pięciolatki wykazały się ogromną b y ł y b a r d z o c i e k a w e p r z e p r o w a d z o n e , c o
wiedzą nt. przestrzegania zasad spowodowało, że dzieci z zainteresowaniem słuchały
bezpieczeństwa, za co zostały i brały aktywny udział.
pochwalone przez policjanta
K. Korolak
prowadzącego spotkanie. Zajęcia te
M. Gołuchowska

W sobotę 1 października 2016 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Tychowie wzięli udział
w podchodach zorganizowanych na terenie
leśnictwa Bąbnica. Uczniowie byli podzieleni na
trzy grupy, których opiekunami byli Anna
Janicka – Głusek, Kinga Kowalska i Rafał
Głusek. Każda grupa wyposażona została
w mapę z zaznaczoną trasą.
Przemierzając wyznaczone szlaki uczniowie
mieli do wykonania różne zadania i w punkcie
k o n t r o l n y m t e s t w i e d z o w y, k t ó r y
przeprowadzili: Michał Pietrzak i Hubert Opar.
Zabawa rozpoczęła się na stawach
paciorkowych w Tyczewie, a zakończyła na
ognisku koło leśniczówki Bąbnica.

Podczas marszu czekały na uczestników
zadania takie jak: zbuduj wieżę z czegokolwiek
i udokumentuj ją zdjęciem; wymyśl i ułóż
z patyków hasło ekologiczne; stwórz piosenkę
o tematyce leśnej i nagraj ją; odgadnij
5 wyznaczonych gatunków drzew; itp.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonali
wszystkie zadania i zakończyli zabawę
ogniskiem.
Z niecierpliwością planują już kolejne podchody
tym razem rodzinne.
Serdeczne podziękowania składamy
Nadleśnictwu Tychowo za pomoc w organizacji
imprezy oraz prezenty dla uczestników.
A.J.G.

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego
W dniu 05.10.2016r. w Szkole
Podstawowej w Tychowie odbył
się szkolny etap Wojewódzkiego
Konkursu Języka Angielskiego,
w którym uczestniczyło 22
uczniów z klas piątych i szóstych.
Laureatami w kategorii klas
piątych zostali: I miejsce - Agata
Pawelska kl. 5b; II miejsce Arkadiusz Szewczyk kl. 5b; III
miejsce - Wiktoria Nowak kl. 5a.
Laureatami w kategorii klas
szóstych zostali: I miejsce ex
aequo: Rozalia Jakubiec kl.6b
i Oliwier Gołuchowski kl. 6b; II
miejsce: Jagoda Toporek kl. 6b; III
miejsce ex aequo: Michalina Grobelna kl. 6b i Kaja Jakubiec kl.6b.
Do etapu rejonowego zakwalifikowało się czworo uczniów: Agata Pawelska z kl.5b, Rozalia
Jakubiec z kl. 6b, Oliwier Gołuchowski z kl.6b oraz Jagoda Toporek z kl. 6b.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dobrych wyników w drugim etapie konkursu, który
odbędzie się 23 listopada 2016 r. w Gimnazjum nr 6 w Białogardzie.
E. Dobrzańska

Mistrzowie Powiatu!

Dzień Edukacji Narodowej w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka”

W piątek 14.10.2016 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w przedszkolu
spotkanie, w którym udział wzięli wszyscy pracownicy przedszkola, emeryci,
przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Szabla-Rutkowska oraz Burmistrz Robert
Falana.
Przybyłych na spotkanie gości uroczyście powitała Dyrektor Genowefa Kuczmera.
Życzenia złożył również Burmistrz, zaś obecna na spotkaniu Agnieszka Szabla-Rutkowska
wraz z życzeniami od rodziców wręczyła wspaniały tort, za który serdecznie dziękujemy.
W miłej i pogodnej atmosferze wspominaliśmy dawne czasy, aż po lata „starego
przedszkola”. Dzień Edukacji Narodowej jest to dzień dla nas bardzo ważny, za pamięć o nas
serdecznie dziękujemy.
M. Gołuchowska, K. Korolak
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6.10.2016 r. w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Sztafetowych
Biegach Przełajowych.
W zawodach wzięły udział
zespoły dziewcząt oraz
chłopców ze Szkoły
Podstawowej im. Adma
Mickiewicza w Tychowie.
Dziewczęta uplasowały
się na III miejscu
natomiast chłopcy zajęli
I miejsce kwalifikując się
do Wojewódzkich Mistrzostw w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbędą się
20.10.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie.
Skład zespołu dziewcząt:
Borzęcka Klaudia, Jabłońska Tatiana, Jóźwiak Nikola, Pastorczyk Małgorzata, Kucy Oliwia,
Walczak Honorata, Zając Aleksandra, Gigoń Gabriela, Mikołajczak Jagoda, Soból Marta.
Skład zespołu chłopców:
Szumski Kacper, Gałecki Jakub, Pańpuch Dominik, Cacko Karol, Kosiorski Jakub, Stańczak
Bartosz, Gałan Paweł, Wójtów Tomasz, Roszczyk Przemysław, Dygas Michał, Głusek
Michał, Kosiorski Kacper.
Tekst i zdjęcie: Paweł Drozdowski

Z życia ZSP Tychowo

Mistrzostwa Powiatu w LA

W rozegranych 29 września 2016 roku w Białogardzie
Mistrzostwach Powiatu w drużynowej lekkiej atletyce
zdecydowane zwycięstwa odniosły zespoły dziewcząt
i chłopców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie. Dziewczęta zgromadziły
990 punktów, a drużyna chłopców uzbierała 1163 punkty.
Etap wojewódzki zawodów odbędzie się w maju 2017 roku.
W zespole dziewcząt najwartościowszy wynik całych
zawodów uzyskała Dagmara Piasecka, która skoczyła w dal
na odległość 5,37 m. Dobrze spisały się również w pchnięciu
kulą Natalia Łabaj i Alicja Grabarczyk, które pchnęły kulę
o wadze 3 kg na odległość odpowiednio 9,23 i 9,01 m.
Dobrze spisała się również Anita Urbaniak, która w skoku
w dal zanotowała nowy rekord życiowy 4,33 m.
W p o z o s t a ł y c h k o n k u r e n c j a c h Z S P Ty c h o w o
reprezentowały: w biegu na 100 m Weronika Morawska
i Waleria Kowalska; w biegu na 400 m Daria Brzozowska
i Klaudia Świstek; w biegu na 800 m Klaudia Kowalska
i Oliwia Cichecka; w biegu rozstawnym 4x100 m Weronika

Morawska, Alicja Grabarczyk, Dagmara Piasecka i Anita
Urbaniak.
W rywalizacji chłopców wyniki osiągnięte przez cały
zespół były bardziej wyrównane. W biegu na 100 m
Wojciech Matczak ustanowił rekord życiowy na poziomie
11,93 s, a Krystian Konopacki uzyskał wynik 12,35 s.
W biegu na 400 m Radosław Auguścik uzyskał rezultat
57,73 s minimalnie wygrywając z Maciejem Walczakiem
57,91 s. W biegu na 1500 m dwa pierwsze miejsca uzyskali
Paweł Todorowski 4 min. 26,95s oraz Przemysław Majcher
4 min. 37,39 s. Mateusz Ogrodowski pchnął kulę o wadze
6 kg na odległość 12,22 m, a Adrian Dominiak kulę 5 kg
posłał na odległość 11,66 m. W skoku w dal Łukasz Trusiło
uzyskał 5,55 m, a Konrad Bogacz 5,20 m. Dobry rezultat
w biegu rozstawnym 4x100 m uzyskali Konrad Bogacz,
Łukasz Trusiło, Wojciech Matczak i Krystian Konopacki.
Wynik zespołu męskiego daje nadzieję na walkę o medal
podczas finałów wojewódzkich w maju 2017 r.
Józef Grabarczyk

Małgorzata Czarnata, reprezentująca Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy w Tychowie, działający przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie, została w dniu 25 września 2016 roku
Mistrzynią Polski młodzików w rzucie oszczepem. Zawody
odbyły się w Słubicach. W najlepszej próbie Tychowianka
posłała oszczep na odległość 48,79 m, co jest drugim
wynikiem w polskiej historii rzutu oszczepem młodziczek.
Wynik osiągnięty przez Małgosię znalazł się wśród pięciu
najwartościowszych wyników zawodów, za co zawodniczka
odebrała puchar ufundowany przez Starostę Słubickiego.
Trzeba podkreślić, że przewaga reprezentantki ULKS
Tychowo nad konkurentkami była bardzo duża i wyniosła
ponad 5,5 metra.
Już przed Mistrzostwami Polski w serwisie informacyjnym
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Małgorzata Czarnata
była wymieniana jako zdecydowany faworyt zawodów. Do
takiego stanowiska fachowców skłaniał fakt, że w bieżącym
roku Tychowianka wielokrotnie rzucała dalej od wszystkich
konkurentek w Polsce. Presja faworytki zawodów
w początkowej fazie zawodów usztywniała reprezentantkę
ULKS Tychowo, która miała problemy z techniką rzutów.
Stopniowo trema ustępowała, a rzuty były coraz dłuższe.

Najdalej oszczep poleciał po rzucie w piątej kolejce. Swoim
wynikiem Małgosia Czarnata potwierdziła poziom
pierwszej klasy sportowej.
Mistrzostwa Polski w Słubicach były ostatnim startem
w roku bieżącym. Już dziś zawodniczka wraz z trenerem
Józefem Grabarczykiem snują plany na sezon 2017 roku.
Główną imprezą dla Małgosi Czarnaty będzie Olimpijski
Festiwal Młodzieży Europy, który odbędzie się w lipcu
w miejscowości Győr na Węgrzech. Minimum uprawniające
do udziału w tych zawodach wyniesie najprawdopodobniej
47 metrów (tyle wynosiło w poprzednich edycjach tej
imprezy).
Tytuł Mistrzyni Polski jest drugim w czternastoletniej
historii ULKS Tychowo. Wcześniej w 2008 roku Monika
Machcińska została Halową Mistrzynią Polski w skoku
w dal juniorek młodszych z wynikiem 5,68 m.
Dotychczasowe postępy i zaangażowanie treningowe
Małgosi Czarnaty pozwala mieć nadzieję, że w najbliższych
latach tytuły mistrzowskie dla Klubu z Tychowa to tylko
kwestia czasu.
Na zdjęciu: Na podium medalistki Mistrzostw Polski
młodzików w rzucie oszczepem.
Józef Grabarczyk

Z życia ZS Dobrowo

Mistrzyni Polski z Tychowa

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, 14 października 2016 r. w Zespole Szkół
w Dobrowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest
w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,
utworzonej właśnie 14 października 1773 roku
z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście, m.in.: Zastępca burmistrza, pan Jacek
Rudziński, Przewodnicząca Rady Rodziców, pani
Kamilla Koperska, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Uroczysty apel odbył się w hollu głównym, który na
ten dzień przybrał odświętny wygląd. Na początku
publiczność przywitał Przewodniczący Samorządu
U c z n i o w s k i e g o , S e b a s t i a n K o p e r s k i . Ty m
wystąpieniem Sebastian przeszedł swój ,,chrzest
bojowy”, gdyż to jego funkcyjny debiut. Następnie głos
zabrała Dyrektor Szkoły, pani Jolanta Pawlik.
W przemówieniu nakreśliła rys historyczny święta,
które, jako pierwsze w Europie ministerstwo oświaty,
powstało właśnie 14 października 1773 roku. Jego
pierwsza nazwa brzmiała ,,Komisja nad Edukacją
Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. Pani Pawlik
odpowiedziała na pytanie ,,Kim jest polski
nauczyciel?”. Mianowicie to ktoś, kto jest nie tylko
fachowcem w swojej dziedzinie, ale także to sprawny
pedagog i psycholog, wychowawca nie tylko swoich
uczniów, ale bardzo często osoba pomocna także ich
rodzicom. Dyrektor podziękowała swoim
nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.
W podobnym tonie utrzymane było krótkie wystąpienie
pana J. Rudzińskiego, który także reprezentuje brać
nauczycielską. Dziękując za pracę, zaangażowanie,
wyrozumiałość i nienaganne wypełnianie obowiązków
życzył wszystkim zdrowia, pomyślności i powodzenia.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna
w wykonaniu uczniów pierwszej klasy gimnazjum
wspomaganych przez kilka uczennic z klasy trzecie

naszej szkoły. Były wiersze, piosenki, wywiady,
wiadomości z życia szkoły i humorystyczne
scenki traktujące o szkole. Wszystko zostało
zamknięte w konwencji sprawozdania z długiej
przerwy odbywającej się w pokoju
nauczycielskim. Dziewczęta przyjęły na siebie
role nauczycieli i pokazały podstawowe bolączki
pracowników oświaty. Mieliśmy okazję
zobaczyć siebie oczami uczniów. Aktorzy
przytoczyli zapiski z zeszytów uczniowskich
z najciekawszymi tekstami ich autorstwa, m.in.
słynną na całą szkołę informację, że
,,Kochanowski zamieszkał w Czarnobylu”.
Wśród propozycji uczniów znalazła się także
inscenizacja, będąca parodią pokazu mody.
Publiczność przyjęła tę propozycję
entuzjastycznie. Walorem pokazu była
niewątpliwie pokaźna dawka humoru,
a odmienny, niekonwencjonalny charakter
prezentacji oraz wplatanie w całość odpowiednio
dobranej muzyki dopełniły całości. Świetnie
udało się sparodiować profesjonalne modelki,
stąd też publiczność przyjęła program z wielką
życzliwością. Po apelu stwierdziliśmy, że
jesteśmy podbudowani, bo okazało się, że rośnie
nam nowy narybek artystyczny!. Przygotowania
uczniów trwały od kilku tygodni, a odbywały się
pod czujnym okiem nauczycieli; pani Asi Biskot
i pana Grzegorza Giedrojcia.
Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim,
o czym świadczyły gromkie brawa i słowa
uznania. Pani Dyrektor Szkoły podziękowała
występującym uczniom i nauczycielom, którzy
przygotowali całość. Impreza zakończyła się
poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim
wszystkich pracowników szkoły.
Tekst: H. Dziedzic, Zdjęcia: A. Tokarska
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Z życia GIMNAZJUM
Dzień Edukacji Narodowej
Klasa IIb wraz z wychowawcą Przemysławem Frańczakiem
przygotowali 13 października 201 uroczystą akademię
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Została pokazana nie
tylko ta jasna strona bycia nauczycielem- wakacje, dni wolne,
ale i ta, która przez wiele wieków była zawarta w wymownym
”obyś kiedyś cudze dzieci uczył”. Jest to zawód, w którym
sprawdzają się ci, dla których bycie nauczycielem, to
powołanie. Dobrą zabawą dla wszystkich było także czytanie
śmiesznych wpisów z uczniowskich zeszytów oraz
zgadywanie, kto z pracowników szkoły jest na
prezentowanych zdjęciach z dzieciństwa i młodości.
Uczniowie złożyli także życzenia gronu pedagogicznemu,
pracownikom szkoły oraz swoim kolegom, dla których DEN
jest także świętem zawodowym.
Iryna Kuzyan

WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO W GDYNI
tamów wykonali taniec indiański na całej przestrzeni
widowni. Gimnazjaliści byli zachwyceni małymi aktorami,
którzy mieli tyle odwagi na scenie, efektami specjalnymi
i całą akcją spektaklu, która dzięki błyskawicznym zmianom,
była bardzo dynamiczna.
Po spektaklu uczestnicy wycieczki wraz z opiekunkamiIryną Kuzyan, Donatą Kłosowską-Babińską i Violettą
Andryszczuk-Wasiak pojechali do Jumpcity, miasteczka
trampolin, które znajduje się niedaleko Teatru Muzycznego.
Tam wszyscy mogli się wyskakać na trampolinach i poszaleć
w basenie z gąbkami. W wycieczce uczestniczyło 46 uczniów
naszego gimnazjum, co całkiem dobrze świadczy o naszej
młodzieży-chce ona, bowiem dotknąć sztuki, a nie tylko
klawiatury komputera, ciekawa jest nowych doświadczeń
i wrażliwa na piękno płynące z muzyki, śpiewu i gry
aktorskiej. Niewątpliwie nie będzie to ostatnie
przedstawienie, na którym byliśmy- wiemy, że warto jeszcze
raz przeżyć te emocje, które może wzbudzić tylko teatr.
Iryna Kuzyan

Po raz kolejny nasi gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć
spektakl, przygotowany przez Teatr Muzyczny im.
D. Baduszkowej w Gdyni, dokąd wybraliśmy się 6
października 2016 roku. Tym razem był to całkiem
nowatorski musical „Piotruś Pan” w technologii 3D,
wyreżyserowany przez słynnego Janusza Józefowicza.
Zapierające dech w piersiach projekcje, choreografia,
inscenizacyjna prostota połączona z rozmachem, grupa
utalentowanych dzieciaków na deskach teatru, śpiewających
bez zarzuty-to wszystko złożyło się w genialną całość.
Magiczną podróż do Nibywalencji odbywaliśmy
z założonymi okularami 3D, co pozwoliło nam zobaczyć
dalsze plany oraz niektóre elementy scenografii na
wyciągnięcie ręki-reja na statku piratów, wielkie ręce
indiańskiego totemu czy chmury, pośród których dzieci
państwa Darling lecą do krainy Piotrusia Pana. Każda scena,
każde libretto miało niepowtarzalny urok, lecz najbardziej
urzekli nas Indianie, bardzo efektownie ucharakteryzowani,
w pięknych kostiumach, którzy przy dźwiękach bębnów i tam

MISTRZOSTWA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ
13 października Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie Karlino 13 października 2016
przystąpiło do rywalizacji w mistrzostwach powiatu
białogardzkiego w piłce nożnej chłopców. Siedem zespołów
rywalizowało najpierw w fazie grupowej a następnie najlepsi
w fazie finałowej. Bardzo dobrze spisali się młodzi tychowscy
piłkarze, którzy pod opieką szkoleniową Arkadiusza Jabłońskiego
zwyciężyli w zawodach i tym samym uzyskali awans do turnieju
regionalnego.

Bajkowe Otrzęsiny!
Było bajkowo, lecz przez to wcale nie łatwiej-tak
niewątpliwie mogą powiedzieć pierwszoklasiści
Gimnazjum im Jana Pawła II w Tychowie o swoich
Otrzęsinach. W czwartek 13 października hol naszej szkoły
przemienił się w bajkę- Królewna Śnieżka, zła czarownica,
Alicja z Krainy Czarów, smoki i jednorożce, Smerfetka
i Czerwony Kapturek mieli za zdanie wprowadzić nowych
członków do naszej szkolnej społeczności. Wiele uroku
dodały dekoracje, przygotowane przez p.Józefę Pawłowicz.
Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami przygotowali się
do Otrzęsin bardzo solidnie- napisali i przedstawili bajkę
o sobie, przygotowali bajkowy pokaz mody. Wychowawcy
też nie zawiedli swoich wychowanków i pojawili się
w magicznych kostiumach- pani Józefa Pawłowicz
w przebraniu złej czarownicy, pan Wojtek Szatkowski
w kostiumie Napoleona oraz Królowa Śniegu, w którą
wcieliła się pani Joanna Biskot. Śmiechu było co nie miara!
Aby dołączyć do braci uczniowskiej uczniowie klas
pierwszych musieli pokonać tor przeszkód, narysować
portrety swoich kolegów, wykazać się wiedzą o naszym
gimnazjum, znaleźć ukryty na terenie szkoły amulet oraz
odpowiedzieć na pytania, dotyczące wychowawców.
W zdobywaniu punktów pomogli pierwszoklasistom też ich
wychowawcy, przygotowując pyszne gimburgery. Cały
przebieg oceniało niezależne jury i do końca nie było
wiadomo, kto będzie zwycięzcą. Pierwsze miejsce
z niewielką przewagą zajęła klasa Ic . Trzeba zaznaczyć, że
wszystkie klasy były równie mocno zaangażowane i dobrze
przygotowane do imprezy. Otrzęsiny zostały przygotowane
przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Iryny Kuzyan
i Donaty Kłosowskiej- Babińskiej.
Iryna Kuzyan

GRUPA A
1. Gimnazjum nr 1 Białogard - Gimnazjum Tychowo 1:1
bramka dla Tychowa: Przemysław Beśka
2. Gimnazjum nr 1 Białogard - Gimnazjum Karlino 2:6
3. Gimnazjum Karlino - Gimnazjum Tychowo 0:4
bramki dla Tychowa: Dawid Deskiewicz, Przemysław Beśka x2,
Ariel Nymka
TABELA GRUPY A
MIEJSCE

1
2
3

ZESPÓŁ

MECZE

Gimnazjum Tychowo
Gimnazjum Karlino
Gimnazjum nr 1 Białogard

2
2
2

PUNKTY

BRAMKI

4
3
1

5:1
6:6
3:7

GRUPA B
1. Gimnazjum nr 2 Białogard - Gimnazjum Dobrowo
2. MOW Podborsko* - Gimnazjum „Sukces” Białogard
3. Gimnazjum Dobrowo - Gimnazjum „Sukces” Białogard
4. MOW Podborsko* - Gimnazjum nr 2 Białogard
5. Gimnazjum „Sukces” Białogard - Gim. nr 2 Białogard
6. MOW Podborsko* - Gimnazjum Dobrowo

0:1
7:0
1:0
5:2
2:3
3:0

TABELA GRUPY A
MIEJSCE

1
2
3
4.

ZESPÓŁ

MOW Podborsko*
Gimnazjum Dobrowo
Gim nr 2 Białogard
Gim „Sukces” Białogard

MECZE

PUNKTY

3
3
3
3

9
6
3
0

BRAMKI

15:2
2:3
5:8
2:11

*Zespół MOW Podborsko – udział poza konkursem (uczniowie w wieku
ponadgimnazjalnym)

MECZ O III MIEJSCE
Gimnazjum nr 2 Białogard - Gimnazjum Karlino 2:4
MECZ O I MIEJSCE
Gimnazjum Tychowo - Gimnazjum Dobrowo 4:0
bramki dla Tychowa: Przemysław Beśka x3,
Ariel Nymka
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ
1 miejsce - Gimnazjum Tychowo
2 miejsce - Gimnazjum Dobrowo
3 miejsce - Gimnazjum Karlino
4 miejsce - Gimnazjum nr 2 Białogard
5 miejsce - Gimnazjum nr 1 Białogard
6 miejsce – Gimnazjum „Sukces” Białogard
7 miejsce - MOW Podborsko*
Reprezentacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie:
Przemysław Beśka, Karol Rękas, Dawid Deskiewicz,
Patryk Mesjasz, Bartosz Brzozowski, Dominik Sypek,
Gracjan Oryl, Michał Dembowski, Ariel Nymka, Daniel
Witczak. Trener zespołu: Arkadiusz Jabłoński
A. Jabłoński

MISTRZOSTWA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH CHŁOPCÓW
Tychowo 6 października 2016
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kierunkiem
Arkadiusza Jabłońskiego odnieśli znaczący sukces podczas
zawodów o mistrzostwo powiatu białogardzkiego
w sztafetowych biegach przełajowych. Nasi chłopcy okazali się
najlepsi w gronie reprezentacji siedmiu szkół gimnazjalnych
i w nagrodę już 20 października będą reprezentować powiat
białogardzki w mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego.
WYNIKI CHŁOPCÓW 10 X 1000 metrów
1 miejsce Gimnazjum Tychowo
34’47’’
2 miejsce Gimnazjum Pomianowo
36’24’’
3 miejsce Gimnazjum Karlino
38’15’’
4 miejsce Gimnazjum nr 1 Białogard
38’40’’
5 miejsce Gimnazjum Dobrowo
40’13’’
6 miejsce Gimnazjum nr 2 Białogard
40’45’’
7 miejsce Gimnazjum Sukces Białogard
45’13’’
SKŁAD I WYNIKI REPREZENTACJI GIMNAZJUM
W TYCHOWIE
1 zmiana Ariel Nymka
3,27,4
2 zmiana Tomasz Mazur
3,28,2
3 zmiana Kacper Gałan
3,29,7
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4 zmiana Piotr Wetklo
5 zmiana Michał Dembowski
6 zmiana Daniel Gryga
7 zmiana Dominik Sypek
8 zmiana Łukasz Sypek
9 zmiana Jakub Czeszun
10 zmiana Patryk Mesjasz
REZERWA: Bartosz Brzozowski

3,19,0
3,32,8
3,44,2
3,27,0
3,21,1
3,25,8
3,27,3
A. Jabłoński

ZAPROSZENIE
NA TURNIEJ
19 listopada o godz. 10 na hali
przy Gimnazjum Jana Pawła II
w Tychowie odbędzie się Turniej
Ligi ,,Orlika” grupy Białogardzko –
Kołobrzeskiej. Serdecznie
zapraszamy!
R. Radziuk

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ
NA TWORZENIE I ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORSTW
Szanowni mieszkańcy,
Gmina Tychowo jako członek Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie
zaprasza wszystkich mieszkańców oraz partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w spotkaniu
informacyjno – promocyjnym dotyczącym zasad udzielania wsparcia w ramach realizacji strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020. W ramach wsparcia można pozyskać dotacje
udzielane w trybie konkursu między innymi na:

TURNIEJ ŻAKÓW
GRUPY BIAŁOGARDZKO
- KOŁOBRZESKIEJ
9 października 2016 r. w Białogardzie –
w Hali Sportowej miejscowego Liceum
Ogólnokształcącego bawili i cieszyli się grą
w piłkę nożną żacy grupy białogardzkokołobrzeskiej. Po raz pierwszy udział
w Tu r n i e j u b r a l i Ż a c y z Ty c h o w a .
Organizatorem rozgrywek była drużyna
UKS Unia Białogard.
W inauguracyjnym turnieju w tej grupie
wzięły udział zespoły: Akademia Piłkarska
Kotwica I Kołobrzeg, Akademia Piłkarska
Kotwica II Kołobrzeg, UKS Chrobry
Drzonowo, UKS Dąbek Przedszkole
Tychowo, Futbolowe Centrum Szkolenia
Młodzieży w Kołobrzegu, MKS Sokół
Karlino, UKS Unia I Białogard i UKS Unia
II Białogard. Zespoły zostały podzielone na
dwie podgrupy. Każda z drużyn rozegrała
po trzy 16 -minutowe spotkania, spędzając
na boisku łącznie 48 minut. Łącznie
rozegrano 12 spotkań, podczas których
padło 39 bramek. Pierwszą bramkę dla
zespołu z Tychowa zdobył Radosław
Wojtyłko.
Dla niektórych maluchów z Tychowa był to
pierwszy turniej w ich rozpoczynającej się
karierze sportowej – nie zabrakło
uśmiechów na ustach, radości z pierwszej
strzelonej bramki i z pierwszego wygranego
meczu. Maluch poznały również smak
pierwszej porażki.
W naszej drużynie grają dziewczynki
i chłopcy z rocznika 2008 - 2012. Treningi
odbywają się w każdy wtorek i czwartek od
godz. 17 na hali sportowej.
Kolejny turniej w grupie białogardzkokołobrzeskiej będzie miał miejsce
6 listopada 2016 r. w Karlinie – w Hali
Homanit Arena. Organizatorem turnieju
będzie Futbolowe Centrum Szkolenia
Młodzieży w Kołobrzegu.
Dziękuję rodzicom młodych piłkarzy za tak
liczne przybycie na turniej i gorące
kibicowanie.
R. Radziuk

ZŁOTO BYŁO
W ZASIĘGU
W Heinsheim – Niemcy, 18 października
2016 r. odbyły się Mistrzostwa Świata
MASTERS w podnoszeniu ciężarów.
Z kontuzją lewego barku wystąpił na nich
zawodnik LZS Gryf Dobrowo Zbigniew
Cabaj. Były to dla niego bardzo udane
zawody, bo wygrał z kontuzją i zdobył
srebrny medal. Złoto przegrał zaledwie
o1 kg. Ogólnie jest zadowolony z tego
osiągnięcia, bo ból mógł wygrać, a tak się nie
stało. To jego ostatnie zawody w tym roku.
Teraz odpoczywa, leczy kontuzję i po
rekonwalescencji wznawia treningi przed
nowym sezonem w 2017 roku, który
zapowiada się dla niego bardzo ciężko. Już
w kwietniu w Zelandii Światowa Olimpiada
MASTERS.
Trener

- zakładanie działalności gospodarczej - w wysokości 60 000 zł,
- rozwój przedsiębiorstw - w wysokości do 300 000 zł.
Więcej informacji na stronie: www.stowarzyszeniesgd.pl oraz www.tychowo.pl
Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2016 r. o godz. 13 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Tychowie.

Serdecznie Zapraszamy!

UWAGA
Mieszkańcy Gminy Tychowo!
Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Gminie
Tychowo przypomina o obowiązku dokonywania
opłat zarówno za istniejący grób jak i za rezerwację
na kolejnych 20 lat na cmentarzach w Tychowie
i Kowalkach. Opłata wynosi (w zł brutto) na
cmentarzu: w Tychowie 324,00 w Kowalkach
162,00.
Opłatę należy wnieść jednorazowo na konto GOS
i GK w Tychowie 11 8562 0007 0050 0454 2000
0020 w BS Białogard/Tychowo. Dokonując wpłaty
należy podać imię i nazwisko osoby zmarłej oraz
datę pochowania na cmentarzu.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOS
i GK w Tychowie, ul. Bobolicka 17 lub telefonicznie
pod nr telefonów: 943160273, 608025853 oraz
668184667 lub 510570641.
Lech Chodyniecki
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie

Podziękowanie
Składam serdeczne
podziękowanie Pani Irynie
Kuzyan, nauczycielce języka
niemieckiego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Tychowie,
za współpracę i bezinteresowną
pomoc w roli tłumacza w czasie
uroczystości organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie.
Lucyna Michalak,
Dyrektor GOK w Tychowie

Podziękowanie
Bardzo dziękuję Pani Teresie Jakimiuk za
przekazane dla Ośrodka Kultury
w Tychowie stroje. Zostaną one wykorzystane
przez sekcję teatralną i z pewnością wpłyną na
jakość naszej oferty artystycznej.

KĄCIK

Złość
Kiedy mam zły dzień i wszystko mnie przerasta
- chciałabym zniknąć - nie na zawsze - na chwilę.
- Tam, gdzie nikogo nie ma i nikt nie może mnie zobaczyć.
Zamienić się w ptaka - być wolnym, tam wysoko
- posiedzieć na drzewie – albo - stanąć na wielkiej
zielonej łące...
- właśnie-chcę być na tej łące.
Tam wykrzyczeć, wypłakać to, co muszę ukrywać
- gniew, niemoc i zły dzień - tam wyrzucić z siebie emocje.
Nikogo tam nie ma i dobrze
- bo to ma usłyszeć i zobaczyć tylko wiatr i niebo - tak chcę.
Zostanę tam jeszcze na moment, pogrzeję się w słońcu
- i odlecę z powrotem - do domu, do ludzi.
Dam sobie radę ze wszystkim, bo jestem silna i potrafię myśleć
- a że czasem zamieniłabym się w ptaka- no cóż - jak to mi pomaga walczyć ze złym dniem
- to dlaczego nie.
Zawsze mogę gdzieś poszybować- i być tam, gdzie chcę
- i być, jaką chcę.
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Alicja Rogozińska

KRS 0000323321

KOMUNIKAT NR 10
z 17-10-2016 r.

Zarząd Komitetu na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła
Parafialnego w Tychowie informuje, że w okresie od 19-09-2016 r.
do 17-10-2016 r. na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 4 wpłaty indywidualne
2. odsetki bankowe
3. Kwesta 16-10-2016 r.
Razem wpływy

-

205,00 zł
10,41 zł
2.010,00 zł
2.225,41 zł

Stan konta na 17-10-2016 r.

-

32.801,09 zł

wydano na remont
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.
Razem zebrano od 2008 r.

-

650.000,00 zł
11.000,00 zł

-

693.801,09 zł

Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

Lucyna Michalak
Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie

Tychowskie Wieści redaguje Urząd Miejski w Tychowie
Tel. do redakcji: 94 31 60 275 email: wiesci@tychowo.pl
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