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Szanowni Państwo,
15 stycznia 2017 r. po raz kolejny zagra największa Orkiestra Świata.
Podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce
przeprowadzona zostanie kwesta publiczna z udziałem Wolontariuszy wraz
z szeregiem imprez towarzyszących. Gmina Tychowo po raz kolejny
wspólnie z placówkami kulturalno-oświatowymi gminy utworzyła na
swoim terenie lokalny Sztab 25 Finału WOŚP. Sztab podjął współpracę
z Fundacją, uzyskał zgodę na działanie w formach przewidzianych
w zezwoleniu MAiC. Mamy już 65 Wolontariuszy, dzięki którym
włączymy się do ogólnonarodowej akcji zbierania środków pieniężnych
pod hasłem:
„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom”.
Organizując Finał chcielibyśmy zachęcić jak największą grupę mieszkańców naszej gminy do wzięcia
udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu. W ramach gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w niedzielę 15 stycznia 2017 przeprowadzona zostanie kwesta do puszek i licytacja przedmiotów.
Szanowni Państwo. Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie idei przyświecającej 25 Finałowi
WOŚP i przyłączenie się do grona Darczyńców. Dzięki Państwa ofiarności możliwe będzie
przeprowadzenie licytacji cennych przedmiotów i loterii fantowej w dniu finału w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Zebrane środki finansowe przekazane zostaną w całości na
konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Liczymy na Państwa hojność i wrażliwość.
Będziemy wdzięczni za każdy dar przekazany na rzecz WOŚP, który przyczyni się do zakupu sprzętu
medycznego ratującego życie najmłodszych oraz seniorów.
-25 lat grania Orkiestry to poważna część historii Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie każdemu
szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa
wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza wrzuconego do puszki. Nie boję się użyć stwierdzenia, że
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspólne dobro wszystkich Polaków także tych mieszkających za
granicą, bo przecież wiele sztabów gra także na obczyźnie - mówi Jerzy Owsiak prezes zarządu Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy darami w postaci
przedmiotów lub innych dóbr prosimy o informację lub ich dostarczenie do gminnego Sztabu WOŚP
znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17 pok. 21 lub kontakt telefoniczny
94 316 02 75, 734 189 622 lub mailowo m.broda@tychowo.pl
Burmistrz Tychowa
Magdalena Broda
Robert Falana
Nr sztabu: 002698

Gminne obchody Święta Niepodległości w Tychowie
11 listopada 2016 r. w Tychowie obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.
O godz. 17.00, w Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,
Ksiądz Proboszcz Andrzej Sołtys odprawił Mszę Świętą w intencji
Ojczyzny. Następnie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury odbyła się uroczysta Akademia. Przygotowano koncert pt.
„Przybyli ułani pod okienko”. Wykonał go chór koszaliński Tutti
pod dyrekcją Radosława Wilkiewicza oraz zespół kameralny
Filharmonii Koszalińskiej La Donna e Mobile. Koncert prowadził
Wojciech Bałdys. Chór wespół z filharmonikami zachęcił
publiczność do wspólnego zaśpiewania pieśni: „Przybyli ułani”.
Podjęta próba zakończyła się sukcesem. W czasie koncertu oprócz
pieśni patriotycznych, zabrzmiały również piękne polskie melodie
ludowe. Publiczność nagrodziła artystów owacjami na stojąco.
Wśród gości byli: Robert Falana – Burmistrz Tychowa, Jacek
Rudziński – Zastępca Burmistrza Tychowa, Paweł KowalskiPrzewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie, Krystyna
Dobrzańska – Sekretarz Gminy Tychowo, Jerzy Kotlęga Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Tomasz Hynda - Starosta Powiatu Białogardzkiego,
Krzysztof Bagiński - Burmistrz Białogardu, Małgorzata

Stachowiak – Zastępca Burmistrza Białogardu, Ksiądz Andrzej Sołtys Proboszcz Parafii Tychowo, Piotr Jóźwik - Wikary Parafii Tychowo, Jerzy Wicik
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tychowo, Zofia Jarzębska – Prezes Stowarzyszenia
Amicus, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Tychowo,
członkowie Rady Kultury przy GOK w Tychowie.
W czasie akademii podsumowano konkurs plastyczny „Drogi Polaków do
niepodległości”. Burmistrz Robert Falana wręczył nagrody laureatom konkursu.
W kategorii - przedszkole
Wyróżnienie: Jakub Rudnik – oddział przedszkolny, Zespół Szkół w Dobrowie
III miejsce – Antonina Chołodniak -Przedszkole Dębowa Chatka w Tychowie
II miejsce – Antoni Galiński -Przedszkole Dębowa Chatka w Tychowie
I miejsce Zuzanna Mazurek - oddział „0” w Szkole Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Tychowie
I miejsce – Maja Wojtyłko -Przedszkole Dębowa Chatka w Tychowie
W kategorii - szkoła podstawowa, klasy I – III
III miejsce – Martyna Hołota - Zespół Szkół w Dobrowie
II miejsce – Maria Galińska - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Tychowie
I miejsce – Marcel Kowalczyk - Zespół Szkół w Dobrowie
W kategorii- szkoła podstawowa – klasy IV – VI
Wyróżnienie - Małgorzata Pastorczyk - Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Tychowie
Wyróżnienie - Paweł Gasek - Zespół Szkół w Dobrowie
III miejsce – Sandra Makarewicz - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Tychowie
II miejsce – Ewelina Falana - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Tychowie
I miejsce – Jakub Strzałkowski - Zespół Szkół w Dobrowie
W kategorii - gimnazjum
Wyróżnienie - Patrycja Małasiak - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie
Wyróżnienie - Weronika Pastuszko - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie
III miejsce- Nikola Smolarska - Zespół Szkół w Dobrowie
II miejsce- Hubert Cygan - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie
I miejsce – Weronika Rudnik - Zespół Szkół w Dobrowie
I miejsce- Terka Teresa- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie
W kategorii - szkoła ponadgimnazjalna
Wyróżnienie- Klaudia-Świstek - ZSP im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie

Święto Niepodległości w świetlicy w Osówku
W czwartkowy wieczór, 10 listopada 2016r. w świetlicy
odbyło się spotkanie mieszkańców Osówka . Miało ono
charakter bardzo uroczysty i podniosły. Przepełniły je
bowiem treści patriotyczne. Każdy z przybyłych gości
otrzymał biało - czerwoną wstążeczkę. Wszyscy wspólnie
odśpiewali 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego
z podkładem muzycznym. Mieszkańcy mogli wysłuchać
wiersza , który zaprezentowała Zuzanna Włodarska.
Czas upłynął na rozmowach i śpiewaniu różnych pieśni
patriotycznych. Goście byli pod wrażeniem biało czerwonych dekoracji wykonanych przez dzieci. Na
koniec uroczystość została uwieczniona kilkoma
pamiątkowymi zdjęciami.
Jagoda Jasianowska, opiekunka świetlicy

Koncert z okazji Dnia Seniora
21 października 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie odbył się z okazji Dnia Seniora
Koncert Kameralny Zespołu Filharmonii Koszalińskiej
"Koszalińska Dechovka”. Burmistrz Tychowa Robert Falana
złożył seniorom serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności
i długich lat życia w spokoju, po czym wszyscy wysłuchali
pięknego, sentymentalnego koncertu.
Izabela Wesołowska, Promocja i Reklama Gminny Ośrodek
Kultury w Tychowie

UWAGA!
Osoby zainteresowane pracą w Żłobku Gminnym
w Tychowie na stanowisku opiekuna dziecięcego, proszone są
o zapoznanie się z kryterium naboru. Treści ogłoszenia
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Tychowo
oraz Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie.
Jednocześnie informuję, iż osoby, które do tej pory złożyły
swoje oferty CV, listy motywacyjne w Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie, muszą ponownie składać
oferty według wytycznych zawartych w ogłoszeniu na
wolne stanowiska opiekuna w Żłobku Gminnym
w Tychowie.
Z poważaniem
Dyrektor Żłobka Gminnego
w Tychowie
mgr Genowefa Kuczmera

UWAGA !
Dyrektor Gminnego Żłobka
w Tychowie zaprasza Rodziców
zainteresowanych zapisem dziecka
do placówki na spotkanie, które
odbędzie się 2 grudnia 2016 r.
o godz. 16.00 w Gminnym
Przedszkolu „Dębowa Chatka”
w Tychowie.
W spotkaniu uczestniczyć będzie
burmistrz Tychowa
pan Robert Falana.
Serdecznie zapraszamy
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I miejsce- Szymon Gołdyn - ZSP im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie
W kategorii - podopieczni Stowarzyszenia
Amicus
I miejsce – praca zbiorowa wykonana w Mini
Świetlicy Dziennego Wsparcia
Wszyscy, którzy przybyli na uroczystość
otrzymali patriotyczne kotyliony.
Organizatorzy konkursu dziękują dyrektorom
szkół i przedszkola za rozpropagowanie konkursu,
nauczycielom za inspirowanie dzieci i młodzieży,
rodzicom za wsparcie i towarzyszenie wszystkim
laureatom w czasie Akademii 11 listopada.
L. Michalak,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

KINO SZKOŁA w GOK w Tychowie!
W tym roku ponownie ruszył w Gminnym Ośrodku Kultury
w Ty c h o w i e p r o g r a m e d u k a c j i m e d i a l n e j
- KINO SZKOŁA. Pierwsze zajęcia odbyły się 25
października 2016 r. dla dzieci uczęszczających
do przedszkola i zerówki w Gminie Tychowo. W związku ze
zbliżającym się Świętem Niepodległości zorganizowano
spotkanie pt. „Alfabet Małego Polaka – Godło, Hymn, Flaga,
Stolica”. Dzieci mogły obejrzeć i zapoznać się ze wszystkimi
symbolami Polski oraz wziąć udział w rozmowie z Panią
prelegentką Beatą Jaworską, która prowadziła zajęcia. Oprócz
energicznych rozmów najmłodsi zaprezentowali na scenie
tzw. żywą flagę posługując się białymi i czerwonymi kartkami.
Zanim rozpoczął się jeden z trzech krótkich filmów wszyscy
na baczność odśpiewali głośno Mazurka Dąbrowskiego.
Następnie na ekranie wyświetlone zostały filmy pt. „Polskie
symbole narodowe”, „Maszeruje wojsko” i „Bazyliszek”
przeplatane rozmowami z Panią prelegentką. Na koniec każdy
uczestnik dostał patriotyczną kolorowankę.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Z życia świetlic

I miejsce świetlica w Smęcinie

Konkurs pt. „Dekoracje z okazji Święta Niepodległości”
rozstrzygnięty!

I miejsce świetlica w Osówku

II miejsce świetlica w Tychowie

III miejsce świetlica w Słoninie

III miejsce świetlica w Pobądzu

Wyróżnienie świetlica w Sadkowie

Wyróżnienie świetlica w Kikowie

Z wizytą w Sławnie
22 października 2016r. na zaproszenie zespołu
Sławianki i Burmistrza Sławna Krzysztofa
Frankensteina, w obchodach Dnia Seniora
w Sławnie udział wzięli: Burmistrz Tychowa
Robert Falana, Dyrektor GOK Lucyna Michalak
oraz zespoły ludowe: Dobrowianki i Radość.
W uroczystości wzięły udział też zespoły ludowe
z innych okolicznych gmin. Wspólne śpiewy
sprzyjały kultywowaniu tradycji, nawiązaniu
kontaktów, a przede wszystkim pozwoliły
seniorom miło spędzić czas.
Dziękuję członkom zespołu Dobrowianki
i Radość, że tak godnie reprezentowały naszą
Gminę i nasz Ośrodek Kultury. Cieszę się, że
seniorzy zgromadzeni w naszych zespołach mogli
uczestniczyć w tej uroczystości.
L. Michalak,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Tychowie

Grupa Banda znowu
na scenie GOK w Tychowie!
3 listopada 2016 r. na scenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie wystawiona została sztuka
teatralna pt. „Dziewczynki z zabawkami” Grupy
Banda działającej w naszym Ośrodku. Tym razem
publicznością byli uczniowie klas I-III i IV – VI ze
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie. Młodzi widzowie z zaciekawieniem
obejrzeli sztukę, często śmiejąc się i nagradzając
artystów brawami. Wspaniałe przedstawienie
wyreżyserowane przez Panią Beatę Bekisz było
polem do popisu młodych aktorów, którzy
wcielają się w różne, barwne postaci. Spektakl
i pełne zaangażowanie artystów pokazało, że
w życiu można na wiele sposobów spędzać wolny
czas, także obcując ze sztuką.
Izabela Wesołowska,
Promocja i Reklama
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

W tym roku świetlice wiejskie wzięły udział w konkursie pt. „Dekoracje
z okazji Święta Niepodległości”. Panie opiekunki wraz z dziećmi, które
uczęszczają do świetlic również tym razem wykazały się dużym
zaangażowaniem. Świetlice zostały pięknie udekorowane w biało –
czerwone barwy i symbole Naszego Kraju. Po raz kolejny dziękujemy
wszystkim za trud i włożoną pracę.
Najlepiej udekorowane świetlice zostały nagrodzone:
I miejsce – świetlica w Osówku
I miejsce – świetlica w Smęcinie
II miejsce – świetlica w Tychowie
III miejsce – świetlica w Słoninie
III miejsce – świetlica w Pobądzu
Wyróżnienie – świetlica w Kikowie, świetlica w Sadkowie, świetlica
w Trzebiszynie.
Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.
Izabela Wesołowska,
Promocja i Reklama Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Wyniki konkursu
„Ziemniaki Cudaki!"
W dniu 21.10.2016 r. po dokonaniu przeglądu i oceny prac
plastycznych nadesłanych na konkurs, postanowiono przyznać
nagrody w następujących kategoriach:
Przedszkole
I m-ce – Kacper Tabaka (Kowalki)
I m-ce- Gracjan Więcek (Trzebiszyn)
II m-ce – Jakub Mazurkiewicz (Kowalki)
III m-ce – Brajan Wojtyłko (Borzysław)
Wyróżnienie- Szymon Podstawka (Pobądz)
Uczniowie klas I-III
I m-ce – Nadia Jagodzińska (Dobrowo)
II m-ce – Oliwia Dębna (Sadkowo)
II m-ce- Adrian Więcek ( Trzebiszyn)
III m-ce – Agata Oryl (Tychowo)
III m-ce- Wiktoria Szczęk (Kikowo)
Wyróżnienie- Martyna Andrzejewska (Osówko)
Uczniowie IV-VI
I m-ce – Aleksander Podstawka (Pobądz)
II m-ce –Bartek Pałyga (Warnino)
III m-ce – Agata Dorosińska (Sadkowo)
Wyróżnienie- Maja Szydłowska (Tychowo)
Uczniowie Gimnazjum
Wyróżnienie- Mateusz Grzegolec (Kikowo)
W związku z małą ilością prac zgłoszonych w kategorii
gimnazjum, zdecydowano przyznaniu tylko wyróżnienia.
Nagrody zakupione w kategorii gimnazjum zostały
wykorzystane jako nagrody ex aequo w innych kategoriach:
-dodatkowe m-ce I w kategorii przedszkole
-dodatkowe m-ce II i III w kat. Szkoła Podstawowa klasy I-III
Gratulujemy wszystkim laureatom!
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

WYSTAWA

konkursowych prac plastycznych

”Drogi Polaków do niepodległości”
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie zaprasza na wystawę
prac plastycznych wykonanych przez uczestników konkursu
„Drogi Polaków do niepodległości”

Ekspozycję można będzie oglądać
od 14.11.2016 r. do 9.12.2016 r. w godzinach 8.00-15.00
Galeria GOK w Tychowie

w świetlicach
wiejskich
Gminy Tychowo
Zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne o tematyce
świątecznej i zabawy z Mikołajem do świetlic wiejskich Gminy Tychowo

12.12.2016 r. godz. 14.00-14.45 - Osówko
12.12.2016 r. godz. 15.00-15.45 - Sadkowo
12.12.2016 r. godz. 16.00-16.45 - Kikowo
12.12.2016 r. godz. 17.15-18.00 - Dobrowo
12.12.2016 r. godz. 18.15-19.00 - Słonino
13.12.2016 r. godz. 14.00-14.45 - Smęcino
13.12.2016 r. godz. 15.00-15.45 - Kowalki
13.12.2016 r. godz. 16.15-17.00 - Pobądz
13.12.2016 r. godz. 17.15-18.00 - Warnino
13.12.2016 r. godz. 18.15-19.00 - Borzysław
13.12.2016 r. godz. 19.15-20.00 - Trzebiszyn, Tychowo
Dzieci z Tychowa i Trzebiszyna zapraszamy do sali
widowiskowej GOK w Tychowie

Warsztaty w świetlicach
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie oraz Zachodniopomorska Izba
Rolnicza, Powiatowy Oddział w Białogardzie kierowany przez Panią
Annę Rydzkowską zapraszają na warsztaty, w czasie których będzie można
skorzystać z fachowej instrukcji i samodzielnie wykonać piękny stroik
świąteczny.
Zapraszamy mieszkanki Słonina 2 grudnia 2016 r. o godz. 17.00
do świetlicy wiejskiej w Słoninie
Warsztaty dla Pań z Kikowa 9 grudnia 2016 r. o godz. 17.00
w świetlicy wiejskiej w Kikowie.
Uwaga! Proszę na warsztaty przynieść zielone gałązki, świeczki i ozdoby
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Pasowanie na przedszkolaka

Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

Święto pieczonego ziemniaka

04 listopada w naszym przedszkolu odbyło się „Święto
Pieczonego Ziemniaka”. Celem tego spotkania było:
- promowanie aktywności dzieci w konkurencjach
i zabawach sportowych;
- stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych,
interakcji i współpracy pomiędzy dziećmi młodszymi
i starszymi;
- podkreślenie znaczenia uczestnictwa, wysiłku
i satysfakcji bardziej niż zwycięstwa.
Ten dzień był okazją do wspólnej zabawy, w której
ziemniaki stanowiły motyw przewodni. Przedszkolaki
brały udział w konkursach i zawodach sportowych.
Układały ziemniaczane puzzle, „sadziły” ziemniaki
i zwoziły je na taczce, itp. Uczestniczyły w zabawach
ruchowych ze śpiewem oraz miały możliwość wykazania
się talentem tanecznym podczas słuchania piosenek
o ziemniaku. Konkurencji nie brakowało, dzieci aktywnie
uczestniczyły w proponowanych zabawach.
Kulminacyjnym punktem spotkania była degustacja
pieczonych ziemniaków. Okazało się, że tak przygotowane
ziemniaki (zjadane w dodatku z dużym apetytem) mogą
stanowić konkurencję dla tradycyjnych, niezbyt zdrowych
frytek. Warto ocalić od zapomnienia tradycję "Święta
Pieczonego Ziemniaka". Jest ono nie tylko promocją
zdrowego odżywiania się, ale stanowi również doskonałą
okazję do aktywnego spędzania czasu.
Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele radości.
I. Wiśniewska
K. Korolak

Dnia 03.11.2016r. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa
Chatka” w Tychowie odbyło się uroczyste „Pasowanie na
przedszkolaka”. Dzieci prezentowały swoje umiejętności
taneczne, wokalne i tym samym pozyskały sympatię
widzów, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Przedszkolaki z grupy 3 latków „Krasnoludki”
w obecności rodziców i zaproszonych gości złożyły
przyrzeczenie i tym samym stały się prawowitymi
przedszkolakami. Natomiast rodzice, w obecności
świadków uroczyście ślubowali być najlepszymi
rodzicami, wychowywać swoje pociechy mądrze
i rozsądnie. Całą uroczystość wspierali w swojej osobie
Burmistrz Tychowa Robert Falana, Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Kowalski, Przewodnicząca Rady
Rodziców Agnieszka Szabla-Rutkowska, Skarbnik Rady zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza Beata
Rodziców Katarzyna Oczkowska, Dyrektor Gimnazjum Ostrysz. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na słodki
im. Jana Pawła II Andrzej Kozłowski, Dyrektor Szkoły poczęstunek.
M. Łopińska – Kubiczek, K. Korolak
Podstawowej im. A. Mickiewicza Katarzyna Kalbarczyk,

Przedszkolaki w fabryce bombek „Dyplom PIP dla Przedszkola”

9 listopada 2016 r. dzieci z grupy Muchomorków i Biedronek
Gminnego Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie, udały się na
autokarową wycieczkę do Fabryki Bombek w Koszalinie.
Przedszkolaki dowiedziały się jak powstaje bombka, że jest to praca
od początku do końca wykonana ręcznie. Obserwowały cykl
produkcji bombek choinkowych od dmuchania szklanych rurek
poprzez srebrzenie, dekorowanie. Dzieci brały również udział w
warsztatach, podczas których wykazały się pomysłowością malując
własne bombki. Każde dziecko na pamiątkę pobytu w fabryce
otrzymało bombkę z własnym imieniem. Wycieczka dostarczyła
dzieciom niezapomnianych wrażeń.
K. Korolak, M. Gołuchowska

Gminne Przedszkole „Dębowa Chatka” w Tychowie wzięło
udział w prewencyjnym programie „Bezpieczeństwo Pracy
w Małych Zakładach”.
Jednostka przeszła audyt, który przeprowadził Pan
nadinspektor pracy mgr Paweł Danielewicz z Państwowej
Inspekcji Pracy oddział Koszalin.
Kontrolowane były wszystkie obszary, każdy pracodawca
ma obowiązek prowadzenia zakładu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Ocena
nadinspektora była pozytywna i nasza placówka otrzymała
Dyplom PIP.
14 listopada 2016 r. w Teatrze Lalek „Pleciuga”
w Szczecinie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca
realizowane programy prewencyjne przez Okręgową
Inspekcję Pracy w Szczecinie. W Gali uczestniczyła
dyrektor Przedszkola Genowefa Kuczmera, która odebrała
dyplom za udział w programie prewencyjnym
„Bezpieczeństwo Pracy w Małych Zakładach” jest to
wyróżnienie za podjęte działania zmierzające do poprawy
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.
Dyplomy wręczał Okręgowy Inspektor Pracy Marian
Szyszko, dodatkową nagrodą był zestaw do udzielania
pierwszej pomocy ufundowany przez ZUS.
K. Korolak

Z życia ZSP Tychowo
Święto biegania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie
20 października 2016 r. najlepsze szkoły w biegach
przełajowych z terenu województwa zachodniopomorskiego
rywalizowały o medale i puchary. Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy w Szczecinie zorganizował finały
wojewódzkie, poprzedzone serią zawodów miejskich
i powiatowych.
W eliminacjach łącznie wystartowało kilkaset zespołów. Do
zawodów na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowały się
szkoły, które zajęły pierwsze miejsca w swoich powiatach.
Organizacja finałów wojewódzkich już po raz dziewiąty
została powierzona Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie. Na malowniczych
terenach zabytkowego parku rywalizowały 10-osobowe
zespoły na pętli o długości 800 m dla wszystkich dziewcząt
oraz chłopców ze szkół podstawowych. Gimnazjaliści
i licealiści mieli do pokonania trasę o 200 m dłuższą.
Spośród reprezentantów Powiatu Białogardzkiego bardzo
dobrze spisały się szkoły z Tychowa. Dziewczęta Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie przez cały bieg
rywalizowały w czołówce i ukończyły rywalizację na
V miejscu, przegrywając z II LO Stargard Szczeciński, ZSO
Gryfino i LO Kołobrzeg. W reprezentacji ZSP Tychowo
wystąpiły: Marta Sobieraj, Ewelina Buczkowska, Klaudia
Świstek, Daria Brzozowska, Oliwia Cichecka, Anita
Urbaniak, Agnieszka Brożyna, Adrianna Łyjak, Klaudia
Kowalska i Dagmara Piasecka.
Również zaciętą walkę o czołowe miejsce stoczyli uczniowie
ZSP w Tychowie. Jeszcze na dwie zmiany przed końcem
biegu byli na prowadzeniu z 50-metrową przewagą nad
drugim zespołem. Ostatecznie zawody ukończyli na IV
pozycji. Medale zdobyli uczniowie z VI LO w Koszalinie,
ZSO Gryfino i ZS nr 2 w Stargardzie. Reprezentację
zawodników ZSP Tychowo tworzyli: Paweł Todorowski,
Przemysław Majcher, Łukasz Trusiło, Radosław Auguścik,
Patryk Jaworski, Mateusz Ogrodowski, Kamil Matysiuk,
Łukasz Pniewski, Krystian Konopacki i Dominik Pacyniak.
Opiekunem obu zespołów był Józef Grabarczyk.

W szkołach podstawowych w kategorii dziewcząt złote
medale przypadły uczennicom z SP 2 Płoty, które
wyprzedziły uczennice z SP nr 1 w Złocieńcu i SP 6
w Świnoujściu. Uczennice SP 4 w Białogardzie zakończyły
rywalizację na VII pozycji. W rywalizacji chłopców
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie SP 2 w Goleniowie,
pokonując rówieśników z SP 51 w Szczecinie i z SP nr 4
w Stargard. W rywalizacji gimnazjalistek, po emocjonującej
końcówce, uczennice Gimnazjum w Wolinie wyprzedziły
dziewczęta z Gimnazjum nr 2 w Goleniowie i z Gimnazjum
nr 1 w Białogardzie. W biegu gimnazjalistów uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Świdwinie wyprzedzili chłopców
z Gimnazjum nr 2 w Goleniowie i Gimnazjum nr 2
w Barlinku.
Organizatorzy zawodów byli wielokrotnie chwaleni za
doskonałą organizację. Świetnie działające biuro zawodów,
w ciągu 15 minut po każdym z biegów, dostarczało komplet
wyników, mierząc między innymi czasy wszystkim
biegającym zawodnikom. W trakcie zawodów wyniki na
bieżąco pojawiały się również w internecie. Chwalona
również była grochówka przygotowana przez kuchnię ZSP
Tychowo, o czym może świadczyć wydanie ponad 1600
porcji. Uznanie również wzbudzili organizatorzy
przygotowaniem 1400 nagród dla wszystkich uczestników
zawodów. Każdy z nich mógł wylosować pamiątkę
z Tychowa o różnej wartości. Do najcenniejszych należały
4 rowery górskie, ufundowane przez Ryszarda
D r o z d o w s k i e g o z P. U . H . M E C H A N I K , K a m i l a
Jesionowskiego z firmy transportowej „JESION TRANS”,
Arkadiusza Korolaka firma KORGUM oraz Rafała
Małasiaka Raf-Met Klimatyzacja-Wentylacja. Rowery
trafiły do uczniów z Darłowa, Drawska, Barlinka
i Świnoujścia. Wśród nagród były również dwie drukarki
ufundowane przez firmę COPY SYSTEM Piła, telewizor 22
calowy, mini- wieża ufundowana przez Zbigniewa
Kononowicza Usługowy Zakład Mechaniki Pojazdowej,
dwa radiomagnetofony ufundowane przez Barbarę Ziomek
Sklep Wielobranżowy i Piotra Grobelnego firma Iwagrol.
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Dla wszystkich uczestników zawodów firma Arla Foods
ufundowała 1500 napojów Milk Shake.
Na liczne grono sponsorów zawodów złożyli się również:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie,
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy w Tychowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, Trend Meble
Tychowo, Usługowy Zakład Ślusarski Ryszard Job,
Pommernfisch Tychowo, Bank Spółdzielczy Tychowo,
Friedrisch Polska, Jadwiga Matejko Sklep JOWISZ, Zakład
Wędliniarski Irena i Stefan Furmankowie, ALLFOOD sp. z o.o.
Koszalin, Piekarnia Szczecinek, EUROLAND Białogard sp. z
o.o., BRICOMARCHE Białogard, Klub Sportowy OLDBOJE
Tychowo, SURVIVAL BROTHERS Połczyn-Zdrój, Piekarnia
"Z.Bąk-K.Bąk" Białogard. Poza wymiarem sportowym,
zawody okazały się dużym sukcesem organizacyjnym,
znacząco wpływając na promocję Gminy Tychowo i Powiatu
Białogardzkiego.
Józef Grabarczyk

Z życia ZSP Tychowo

Święto Szkoły - 9 listopada 2016 r.
„W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.”
Na pewno nikt z obecnych podczas uroczystości obchodów
Święta Szkoły nie miał wątpliwości, że w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie
szczególnie dbamy o wartości najwyższe, takie jak wierność
tradycji, patriotyzm, honor. Ojczyzna - kto z nas dziś myśli
o niej na co dzień? A jednak atmosfera naszego święta skłania
do chwili refleksji. Wykazali to w swoich wystąpieniach
zaproszeni Goście-reprezentanci służb mundurowych,
lokalnych władz, rodzice.
Wybór szkoły mundurowej potwierdza, że idea patriotyzmumiłości do Ojczyzny jest dla młodych ludzi ważna. Myśl tę
podjął w swoim wystąpieniu Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Białogardzie, bryg. mgr inż. Jacek Szpuntowicz,
reprezentujący grono dostojnych gości, wśród których byli
również Starosta Białogardzki - pan Tomasz Hynda,
Wicestarosta Białogardzki - pan Piotr Pakuszto, Burmistrz
Białogardu - pan Krzysztof Bagiński, Komendant Powiatowy
Policji w Białogardzie - mł.insp. Jerzy Kitowski,
przedstawiciele Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im.
Romualda Traugutta w Koszalinie - Szef Wydziału Ogólnego
ppłk mgr Sławomir Grobelny oraz współpracujący z ZSP
Tychowo - st. chor. Jarosław Marcisz, przedstawiciele
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im.
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie Kierownik Zespołu Służby Granicznej Zakładu
Ogólnozawodowego ppłk SG Tomasz Siek oraz Komendant
Kursu Zespołu Służby Granicznej mjr SG Tomasz Juszkiewicz,
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie Oddział
Zewnętrzny w Dobrowie - mjr Janusz Wiśniewski,
przedstawiciel Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
- mjr Tomasz Andrzejczak, Kierownik Posterunku Policji w
Tychowie - kom. Marcin Kotnowski, Sekretarz Gminy
Tychowo - pani Krystyna Dobrzańska, Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji Starostwa
Powiatowego w Białogardzie - pani Ewa Popławska oraz
przedstawicielki tegoż wydziału - pani Joanna Gadomska i pani
Małgorzata Mierzejewska, Tamburmajor Orkiestry Wojskowej
w Koszalinie - st.chor.szt. Tomasz Zajączkowski,
współpracujący z ZSP Tychowo przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji w Białogardzie - mł. asp. Grzegorz Grzyb,
Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP Tychowo - pani Renata
Majkowska, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców ZSP
Tychowo - Pani Małgorzata Gaweł, przedstawiciel Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie - pani
Anna Szajdecka oraz Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.
Poetyckie słowa wypowiedziane i wyśpiewane przez naszych
u c z n i ó w, u r o c z y s t e ś l u b o w a n i e z ł o ż o n e p r z e z
pierwszoklasistów, pasowanie, udział Orkiestry Wojskowej
z Koszalina, wręczenie listów gratulacyjnych dla rodziców
uczniów, zdobywających najwyższe wyniki w nauce oraz
wręczenie nagród dla tych uczniów to stałe elementy
najważniejszego w ZSP w Tychowie dnia w roku. Listy
gratulacyjne dla rodziców oraz Nagrody Dyrektora Szkoły
wręczono Małgorzacie Jankowskiej i Annie Kowalskiej z klasy
trzeciej oraz Alicji Grabarczyk z klasy drugiej. A na koniec, jak
zawsze, mistrzowskie pokazy sztuk walki grupy samoobrony,
przygotowane pod okiem st. chor. Jarosława Marcisza
i otrzęsiny, w tym roku w scenerii starożytnego Egiptu-na
wesoło.
Autor: Anna Doroń

Z życia GIMNAZJUM

Święto Szkoły!

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni
od was nie wymagali”-te słowa Jana Pawła II,
wypowiedziane na Jasnej Górze w 1994 roku są
mottem naszego gimnazjum. Te słowa były także
motywem przewodnim Święta Szkoły, które
odbyło się 19 października 2016 roku i podczas
którego wspominaliśmy życie i naukę naszego
Patrona. Kim był ten Człowiek, któremu cały
świat towarzyszył modlitwą „w drodze do domu
Ojca”, a smutek i żal po Jego śmierci wyrażali
ludzie prości, znani politycy i przywódcy
religijni. Podczas akademii wspominaliśmy,
jakim był dzieckiem i uczniem, jego talent
aktorski i literacki, jak mocno został
doświadczony przez życie- śmierć matki, ojca
w dość wczesnym dzieciństwie, lata II Wojny
Światowej, jego droga aż do wyboru na Papieża
oraz Jego tak odmienny od poprzednich
Pontyfikat. Uważnie słuchaliśmy jego słów
wypowiedzianych podczas pielgrzymek do
Polski, skierowanych do młodzieży. Pięknie
recytowane przez gimnazjalistów wiersze
autorstwa naszego Patrona pokazali jak bardzo
i wszechstronnie uzdolniony był Jan Paweł II.
Trudno słowami wyrazić też pełnię jego
człowieczeństwa. Postawa naszego Patrona jest
i będzie dla nas drogowskazem.
Święto Szkoły było także świętem naszych
pierwszoklasistów, którzy po złożeniu
ślubowania zostali pasowani na uczniów naszej
szkoły. W uroczystości wzięli udział ludzie,
którzy są zawsze przyjaźni naszemu gimnazjumBurmistrz Tychowa p. Robert Falana, zastępca
Burmistrza p. Jacek Rudziński, Przewodniczący
Rady Miejskiej p. Paweł Kowalski, Zarząd Rady
R o d z i c ó w, d y r e k t o r z y s z k ó ł , r a d n i ,
przedstawiciele jednostek publicznych oraz
rodzice. Usłyszeliśmy wiele serdecznych słów
od naszych gości, życzeń oraz otrzymaliśmy

prezenty. Pan Burmistrz wręczył Dyrektorowi p. Andrzejowi
Kozłowskiemu pieniądze, które, po rozmowach z Samorządem
Uczniowskim, zostaną wykorzystane na zakup nowych głośników do
radiowęzła szkolnego.
Cała uroczystość została przygotowana przez klasę IIIa wraz
z wychowawczynią Iryną Kuzyan. Swoją cegiełkę dołożyli także
pracownicy szkoły oraz p. Józefa Pawłowicz, która była autorką
pięknej dekoracji. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym,
którzy znaleźli czas i zaszczycili swoją obecnością nasze święto.
I. Kuzyan

Tenisowy dublet gimnazjalistów
19 października 2016 roku w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 5 w Białogardzie rozegrano
mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym. Do rywalizacji
przystąpili również gimnazjaliści z Tychowa.
Reprezentacje dziewcząt i chłopców po bardzo dobrych
występach odniosły pewne zwycięstwa w swoich
kategoriach. Gimnazjalistki pokonały rówieśniczki
z Gimnazjum nr 1 w Białogardzie i zawodniczki
z Gimnazjum w Pomianowie. Chłopcy po zwycięstwie
grupowym nad MOW w Podborsku i Gimnazjum nr 1
w Białogardzie w finale zmagań pokonali reprezentację
Gimnazjum w Pomianowie. Pierwsze miejsca w turnieju
są przepustką do rozgrywanych w ramach Gimnazjady
mistrzostw regionu koszalińskiego. W kolejnym etapie
rozgrywek nasi reprezentanci będą walczyć o awans do
finału wojewódzkiego. Gimnazjum w Tychowie
reprezentowali: Anna Boczkowska, Małgorzata Bekisz,
Kacper Banaś i Patryk Mesjasz.
Przemysław Frańczak

PRZYGOTOWANIA
DO DNIA
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
Jak co roku nasi gimnazjaliści wzięli
czynny udział w przygotowaniach do
Dnia Wszystkich Świętych. Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunką Iryną
Kuzyan zorganizował wyjście na
cmentarz gminny, aby stoczyć nierówną
walkę ze spadającymi liśćmi oraz
zadbać o groby ,których już dawno nikt
nie odwiedza. Pogoda nas wcale nie
rozpieszczała- było zimno i deszczowolecz młodzież dzielnie sprzątała. Po
3 godzinach pracy gimnazjaliści wrócili
na zajęcia-co prawda przemoknięci, ale
uśmiechnięci i zadowoleni.
I. Kuzyan
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Turniej „League of Legends”
9.11.2016r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie odbyły się I
międzyszkolne
rozgrywki w grze
„League of Legends”.
Drużyna składająca się
z uczniów Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Tychowie w składzie:
Sandra Chwała, Łukasz
Sypek, Mikołaj
Skibowski, Damian Rojewski Dominik Sypek zmierzyła się z drużyną uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie
w składzie: Dominika Toporek, Sebastian Szymański, Adam Korth, Piotr Matusiak,
Dawid Szwed. League of Legends to szybka gra, która łączy w sobie elementy RTS
i RPG. Rozwija strategiczne myślenie, szybki refleks i współpracę z drużyną. Dzięki
wciąż rozszerzającej się liście bohaterów, częstym aktualizacjom i wielkim,
rozwijającym się turniejom League of Legends zapewnia radość z gry graczom na
różnym poziomie. I tak było podczas naszych rozgrywek. Wszyscy uczniowie
wykazali się szybkim refleksem, błyskotliwym myśleniem. Na wysokim poziomie
zaprezentowali umiejętność współpracy w grupie, a co najważniejsze świetnie się
bawili, bardzo miło i bezpiecznie spędzili swój wolny czas. Zwyciężyła drużyna
młodzieży ponadgimnazjalnej. I międzyszkolne rozgrywki w grze „League of
Legends” zorganizowali nauczyciele: Wojciech Galiński, Ireneusz Szyderski, Maciej
Rutkowski.
Wojciech Galiński

Z życia SP Tychowo

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
Pasowanie na ucznia to moment, na który czekał
zapewne każdy pierwszoklasista. I doczekał się,
zatem 18 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie odbyło się
pasowanie na ucznia. Pani
dyrektor szkoły
Katarzyna Kalbarczyk uroczyście pasował uczniów
klasy Ia, którzy ślubowali ...być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.... Po
ślubowaniu dzieci przedstawiły program artystyczny
przygotowany pod bacznym okiem wychowawczyni
Pani Lucyny Gołdyn oraz nauczyciela
wspomagającego Katarzyny Zakrzewskiej. To był
wyjątkowy dzień dla uczniów klasy Ia, w którym
zebrało się grono szacownych gości, rodziców,
dziadków. Zwyczaj pasowania na ucznia nawiązuje
zapewne do średniowiecznej tradycji pasowania na
rycerza. Dziś zamiast pasa i miecza uczniowie
otrzymują drobne upominki. Nasi uczniowie, też
zostali obdarowani, między innymi przez Pana
Burmistrza kroniką, której białe strony będą się
zapełniać by upamiętnić najważniejsze wydarzenia
klasy. Rada Rodziców podarowała pierwszakom
pamiątkowy ołówek oraz zaskoczyła niespodzianką
w postaci tortu. Dyrekcja Szkoły ofiarowała każdemu
uczniowi tarczę z wizerunkiem Patrona Szkoły oraz
certyfikat od Bezpiecznego Kubusia Puchatka a wraz
z nim kolorowanki dotyczące bezpieczeństwa
u c z n i ó w. N a t o m i a s t
Dyrekcja Banku
Spółdzielczego w Tychowie książeczki SKO oraz
skromne upominki w postaci ołówków, długopisów,
zakładek itp. Rodzice w klasie podarowali swoim
pociechom kolorowanki, słodkości i poczęstunek.
Uroczystość była bardzo udana a prawowici już
uczniowie naszej szkoły bardzo zadowoleni i dumni.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy

Dzień Edukacji Narodowej…

14 października 2016 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, przygotowany przez Samorząd Uczniowski
i jego opiekunów – p. Agnieszkę Młynarczyk i p. Pawła Drozdowskiego
oraz przez p. Ewę Dobrzańską.
Na początku pani Dyrektor powitała wszystkich i zaprosiła do obejrzenia
przygotowanych występów. Tegoroczny apel odbył się pod hasłem
„Pokaz talentów”. Uczniowie (i nie tylko) prezentowali swoje umiejętności
i przeróżne ciekawe talenty w wielu dyscyplinach. Można było posłuchać
pięknego śpiewu, gry na instrumentach, recytacji wierszy, ale również
podziwiać piękne prace plastyczne – obrazy oraz figurki z plasteliny czy
origami. Nie zabrakło także talentów tanecznych. Wspólnie spędzony czas
był pięknym upominkiem dla wszystkich pracowników oraz uczniów
naszej szkoły w tym szczególnym dniu. Dziękujemy :)
S.U.

...nie zginęła!
zaangażowali się w organizację i przebieg uroczystości.
Szanownym gościom dziękujemy za obecność z nami
w tym ważnym dniu.
Lucyna Gołdyn

Noc Filmowa kl. V a

Klasa V a, noc z piątku (04.11.2016
r.) na sobotę (05.11.2016r.) spędziła
w szkole na klasowej Nocy
Filmowej. Przez niemal 14 godzin
mieli możliwość oglądać filmy.
W przerwach grali w „dwa ognie”,
mini piłkę nożną, przygotowali
pyszne tosty. Wspólnie spędzone
chwile zapewne na długo
pozostaną w naszej pamięci.
Serdeczne podziękowania
kierujemy do p. Barbary
Grabarczyk za pomoc w opiece
i spędzenie z naszą klasą Nocy
F i l m o w e j o r a z Wo j c i e c h a
Galińskiego za przygotowanie
sprzętu, dzięki któremu mogliśmy
oglądać filmy.
Wychowawca kl. V a
Renata Chwała

11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz
osiągnięta, nie jest czymś wiecznym i trwałym, lecz czymś danym, co
trzeba nadal pielęgnować…
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Tychowie,
jak co roku, tradycyjnie uczcili święto Odzyskania Niepodległości,
przygotowując 10 listopada 2016 r. akademię. Uczniowie recytowali
wiersze patriotyczne oraz przypominali 123 lata niewoli Polski,
począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało
istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie
zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie, aż do dnia, w którym
wzeszła jutrzenka wolności. Chór piątoklasistów zaprezentował utwór
„Jesteśmy Polką i Polakiem”.
Składamy serdeczne podziękowania uczniom z pocztu sztandarowego za godne reprezentowanie Szkoły, a p. Hannie Białek - za przygotowanie
honorowej asysty sztandaru podczas akademii.
Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy Va i Vb pod
kierunkiem Renaty Chwały, Anny Janickiej-Głusek i Natalii
Kopczyńskiej - Wiśniewskiej.
A. Janicka-Głusek

Jesienne zbiory
Miesiące wrzesień i październik to miesiące obfitujące w dary jesieni. Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie oraz przedszkolaki z Przedszkola „Dębowa Chatka” z Tychowa bardzo
owocnie zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę kasztanów. Wspólnymi siłami zebraliśmy 2243 kg
kasztanów.
I miejsce w Szkole Podstawowej zajęła klasa I a wraz z wychowawcą Panią Lucyną Gołdyn z wynikiem
265 kg, II miejsce klasa Via z wychowawcą Panią Kingą Kowalską – 189 kg, III miejsce klasa III b
wraz z wychowawcą Panią Teresą Kalinowską - 171 kg.
W kategorii przedszkole I miejsce zajęła grupa „Żabki” wraz z wychowawcą Panią Katarzyną
Wiśniewską– 258 kg , II miejsce grupa „Krasnoludki” z wychowawcą Panią Małgorzatą ŁopińskąKubiczek- 205 kg, III miejsce grupa „Biedronki” z wychowawcą Panią Dorotą Potoczną- 109 kg.
Gratulujemy zwycięskim klasom, grupom przedszkolnym
i wychowawcom tak obfitego „kasztanobrania”!!!!!!
Dziękujemy za owocną współpracę i zaangażowanie wszystkim rodzicom, dzieciom i wychowawcom.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Serafinowi, który corocznieangażuje się w życie
i działalność naszej placówki oraz panu Rafałowi Kilijańskiemu za współpracę.
Organizatorzy
Dorota Galińska, Wojciech Galiński
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Finały Wojewódzkich
Sztafetowych Biegów Przełajowych
20.10.2016 r. w Zespole Szkół Ponad-gimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie odbyły się Finały Wojewódzkich
Sztafetowych Biegów Przełajowych.
W zawodach wziął udział zespół chłopców ze Szkoły Podstawowej
im. Adma Mickiewicza w Tychowie. Po bardzo dobrym biegu nasi
zawodnicy zajęli wysokie V miejsce.
Skład zespołu:
1.Szumski Kacper
10. Dygas Michał
2. Gałecki Jakub
11. Głusek Michał
3. Pańpuch Dominik
4.Cacko Karol
5. Kosiorski Jakub
6. Stańczak Bartosz
7. Gałan Paweł
8.Wójtów Tomasz
9. Roszczyk Przemysław
Paweł Drozdowski

Z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego
Pracownikom Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychowie
Składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowania
za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.
Praca jest wyjątkowo trudna, gdyż wiąże się
z codziennym stawaniem wobec ludzkiego bólu,
bezsilności, krzywdy, bezradności i zagubienia,
wymagając towarzyszenia cierpiącym, ale też
podejmowania bardzo trudnych decyzji związanych
z losem innych osób.
Dziękując życzę dużo szczęścia, radości, wiary
i wytrwałości zarówno w pracy zawodowej,
jak i w życiu osobistym.
Agnieszka Jankowska
p.o. Kierownika GOPS Tychowo

Biblioteka Publiczna w Tychowie
im. Lucjana Szenwalda
Wieczór Poezji ,,JA – KOBIETA’’ w Bibliotece Publicznej
Kobiety są największa inspiracją dla artystów od wielu lat. Poeci piszą
o tych znanych i takich , które nigdy nie istniały. Portretują ciotki, sąsiadki,
siostry, matki, aktorki, kucharki, zapracowane wiejskie kobiety, damy
oraz kobiety z marginesu społecznego.
18 listopada w Bibliotece Publicznej Gminy Tychowo odbył się Wieczór
Poezji, którego motywem przewodnim była właśnie KOBIETA.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Tychowa
Jacek Rudziński, Dyrektor GOK Lucyna Michalak, Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza Katarzyna Kalbarczyk,
Przewodniczący Rady Kultury Jerzy Boczkowski.
Podczas spotkania swoje wiersze zaprezentowali poeci naszej gminy:
Władysława Ziętara, Lucyna Król, Aleksandra Wasilewska, Stanisław
Liksza, Kazimierz Kozłowski oraz członkowie Klubu Miłośników Poezji
,,Cztery Pory Roku’’ z Białogardu i Krajowego Bractwa Literackiego
z Koszalina.
Wieczór umilił występ Pana Wiktora Rakoczego i Klaudii Szafrańskiej,
którym serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do
Pani Lucyny Michalak- Dyrektor GOK za udostępnienie sprzętu.
Artykuł: Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk
Zdj: Tygodnik Białogardzianin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Kowalski

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

KĄCIK
Jestem inna?
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Może jestem inna
- raz słodka jak cukierek
i taka niewinna
- raz zimna jak sopel lodu
i zła jak sroga zima.
Ale czy to źle?
Jestem tajemnicą, którą trzeba odkryć,
docenić, zrozumieć.
To śmieszne? - bo inne - wcale nie.
Lubię być taka - bo jestem zagadką
- i to nie łatwą do rozwiązania
- przez siebie i innych.
A jeśli wszyscy byli by tacy sami?
- Nie, nie może tak być na tym świecie - bo zabiłaby nas nuda.
Inność jest piękna i zawsze będzie
- choć do zrozumienia - no cóż trudna.
Autor: Alicja Rogozińska

Wizyta wolontariuszy
24 października br. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej miał zaszczyt
gościć Grupę Wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie wraz z opiekunem Panią
Kingą Kowalską. Było to pierwsze
tego typu spotkanie w siedzibie
naszego Ośrodka. Pani Agnieszka
Jankowska wyjaśniła czym tak naprawdę ,,zajmuje się”
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzieci dowiedziały się, iż jest
to instytucja, do której warto się zwrócić zawsze, gdy
znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy
w stanie poradzić sobie samodzielnie – w szczególności, gdy
dotknie nas lub naszych bliskich: ubóstwo, bezrobocie,
bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc
w rodzinie, alkoholizm lub narkomania. GOPS pomoże także
wówczas, gdy występują trudności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego. Szczególną opieką OPS otacza
rodziny wielodzietne, osoby samotne, osoby
niepełnosprawne, a także tych, których dotknęła jakakolwiek
klęska (np. żywiołowa czy ekologiczna). Ponadto
Wolontariusze uzyskali informacje o formach pomocy,
a także poznali różnorodność świadczeń (tj. rodzinnych,
alimentacyjnych i wychowawczych).
Podczas rozmowy Dzieci podawały swoje propozycje
pomocy dla najbardziej potrzebujących w ramach
wolontariatu. Pomysłów nie brakowało. O ich realizacji
będziemy informować na bieżąco, już niebawem J
Na zakończenie spotkania Wolontariusze mieli okazję
zwiedzić poszczególne działy Ośrodka oraz poznać
Pracowników. Pani Kindze Kowalskiej i Wolontariuszom
dziękujemy za spotkanie oraz życzymy wielu sukcesów
w ramach niesionej pomocy dla mieszkańców gminy i miasta
Tychowa.
po. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tychowie

Z okazji Jubileuszu 70-lecia
Gminnego Międzyzakładowego Ludowego
Klubu Sportowego „Głaz” Tychowo,
serdeczne życzenia dalszych sukcesów,
szerokich perspektyw rozwoju
i wytrwałości w realizowaniu zamierzonych
planów
składają

Święto 11 Listopada
na sportowo
Udziałem w Białogardzie w Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Starosty zawodnicy z Gminny Tychowo
uczcili Święto Niepodległości. Reprezentacja
w składzie Kamil Pawlik, Arkadiusz Jabłoński,
Paweł i Patryk Drozdowscy, Piotr Rybicki, Robert
Kononowicz, Gryga Rafał, Andrzej Maziarski.
Rywalizację zakończyli zdobyli II miejsce a królem
strzelców został Andrzej Maziarski
R. Radziuk

Tychowo gościło młodych piłkarzy z Powiatu Białogardzkiego
Za nami kolejny turniej Bałtyckiej Ligii Orlika. Tym razem
odbył się w Tychowie. Udział wzięło 7 zespołów z powiatu
Białogardzkiego. Gospodarzem zawodów był Uczniowski
Klub Sportowy,, Dąbek’’ w Tychowie. O godzinie 10 drużyny
powitał Burmistrz Tychowa Robert Falana, który oficjalnie
otworzył zawody, po czym zasiadł na trybuny i razem
z innymi rodzicami oglądam i dopingował wszystkim
piłkarzom. Drużyny grały systemem "każdy z każdym"
wszystkie zespoły rozegrały po sześć spotkań. Strzelono
łącznie 39 bramek, z czego drużyny z Dobrowa i z Tychowa
strzeliły po sześć goli, cztery mecze zakończyły się remisem,

ZBIÓRKA ODZIEŻY
W związku z nadchodzącym okresem zimowym, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie zwraca się
z prośbą o wsparcie dla osób dorosłych, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, w formie odzieży używanej
w dobrym stanie (tj. kurtki, spodnie, swetry, czapki,
rękawiczki, obuwie) oraz koców i ręczników.
Ww. rzeczy można dostarczyć do siedziby tut. Ośrodka
I piętro pokój nr3-do pracowników socjalnych, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
ZA OKAZANĄ POMOC BARDZO DZIĘKUJEMY!
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po których strzelano rzuty karne. Turniej należy uznać za
udany. Chłopcy grali z dużym zaangażowaniem i w każdy
mecz włożyli mnóstwo "Serca". Dla większości z nich był to
pierwszy turniej na hali. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom. Organizator zapewnił słodki
poczęstunek. Podziękowania dla rodziców z ,,Dąbka” za
pomoc w zorganizowaniu zawodów. Panu Wojciechowi
Szatkowskiemu za pomoc techniczną oraz dyrektorowi
Gimnazjum Jana Pawła II w Tychowie Panu Andrzejowi
Kozłowskiemu za użyczenie hali sportowej.
R. Radziuk

BURMISTRZ TYCHOWA

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 6 i 7 grudnia 2016 r. na terenie gminy Tychowo przeprowadzona będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (opony o średnicy
większej niż 100 cm należy bezwarunkowo pociąć na mniejsze kawałki. Opony nie pocięte nie będą
odebrane). Zbiórka prowadzona będzie sprzed nieruchomości zamieszkałych we wszystkich
miejscowościach gminy (odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej np.: opony, nie
będą odbierane. Nie będą odbierane również odpady remontowo-budowlane, z wyjątkiem okien i białej
armatury sanitarnej). Ze względów logistycznych właściciele nieruchomości położonych w miejscach z
utrudnionym dojazdem (siedliska położone w lesie lub z dala od centrum miejscowości), którzy mają do
oddania odpady wielkogabarytowe proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Urzędu
Miejskiego w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76 lub osobiście w pok. nr 20 w terminie do 1 grudnia 2016 r.

Podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu ogłoszenia
o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości własnej
Gminy Tychowo, stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu nr 707
o powierzchni 0,0886 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto
Tychowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białogardzie prowadzi księgę
wieczystą nr KO1B00016174/0. Cena 51.660,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje umieszczone są w ogłoszeniu na stronie internetowej
www.bip.tychowo.pl
Serdeczne podziękowania dla dzieci ze świetlicy w Kowalkach i opiekuna Pani
Beaty Góreckiej oraz wszystkich mieszkańców Sołectwa Kowalki, którzy
przed Świętem Zmarłych wykonali prace porządkowe na cmentarzu
komunalnym w Kowalkach.
Składam również serdeczne podziękowania rodzinie Wiktorskich za
uzupełnienie ubytków w drodze gminnej. Wspólną pracą możemy wiele
osiągnąć! Dziękuję!
Sołtys Sołectwa Kowalki Iwona Haśkiewicz

TERMINY ZBIÓRKI:
6 grudnia:
Borzysław, Buczki, Bukowo, Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy, Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo
Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki, Kowalki, Modrolas, Pobądz, Podborsko, Retowo, Skarszewice,
Słonino, Smęcino, Solno, Trzebiszyn, Tyczewo, Warnino, Wełdkowo, Wełdkówko, Zaspy Wielkie.

7 grudnia:
Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica, Motarzyn, Osówko, Rudno, Sadkowo, Stare Dębno, Nowe Dębno,
Sławomierz, Trzebiec, Tychowo, Wicewo, Zastawa, Żukówek.
Wystawione przez mieszkańców odpady odbierane będą sukcesywnie z poszczególnych miejscowości.
W związku z powyższym w przypadku dużej ilości wystawionych odpadów, w niektórych
miejscowościach ich odbiór może nastąpić nieco później.
Ze względu na to, że zbiórki prowadzone będą od wczesnych godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie odpadów w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego ich odbiór.
Właściciele nieruchomości, od których nie zostaną odebrane odpady w terminie i w sposób opisany
powyżej, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tychowie pod nr 94
316 02 76. Informacje należy przekazać do piątku 9 grudnia 2016 r. włącznie.
W związku z tym, że samochody przeznaczone do odbioru odpadów wyposażone są w system
pozycjonowania (GPS) umożliwiający identyfikację miejsca i czasu przejazdu, zgłoszenia składane
przez właścicieli nieruchomości o nieodebraniu odpadów będą weryfikowane z zapisami GPS
pojazdów.

Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła w Motarzynie
informuje, że podczas
zbiórki do puszki na cmentarzu komunalnym
w Tychowie 1 listopada 2016 r. zebrano 1284 zł. Wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy.
Zarząd Społecznego Komitetu
19 listopada, na ulicach Warszawy wraz z innymi nauczycielami, pracownikami
administracji i obsługi, samorządowcami, rodzicami oraz innymi sympatykami
polskiej, stabilnej oświaty uczestniczyliśmy w manifestacji „NIE DLA
CHAOSU W SZKOLE”. Protestowaliśmy przeciwko reformie edukacji
wprowadzanej przez Minister A. Zalewską. Na Placu J. Piłsudskiego zebrało się
tysiące przeciwników DOBREJ ZMIANY. Po przemarszu ulicami stolicy,
złożyliśmy u Prezydenta A. Dudy petycję odnośnie weta prezydenckiego
ustawy wprowadzającej reformę.
W imieniu ZNP Oddział w Tychowie M. Periżok- Kowalczyk

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tychowie zaleca:

CO ROBIĆ PRZED NADEJŚCIEM DUŻYCH MROZÓW
I ZAMIECI ŚNIEŻNYCH?
1. Słuchaj prognoz i komunikatów w RTV.
2. Zgromadź środki przydatne w czasie zimy, a przede wszystkim:
- zapasowe baterie radiowe i do latarek,
- żywność, która nie wymaga gotowania,
- zapas wody,
- sól kamienną, piasek,
- zapas opału,
- zastępcze źródła światła i ogrzewania.
3. Przygotuj dom poprzez:
- uszczelnienie ścian i poddaszy,
- zaizolowanie i uszczelnienie drzwi i okien,
- zainstalowanie okiennic lub pokrycie okien plastikową folią.
4. Przygotuj „zimowy zestaw samochodowy” tj. łopatkę do śniegu, radio zasilane bateriami,
migające światło, racje żywnościowe, rękawice, czapkę, koc, linę holowniczą, łańcuchy na koła,
pojemnik z solą kamienną, odblaskową płachtę, kable do akumulatora, mapę drogową.
5. Pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnego pomiaru szczelności przewodu kominowego za
pomocą czujnika tlenku węgla w ramach prewencji OSP Tychowo (tel. do kontaktu 788-567-725
druh Konrad Adler).
CO ZROBIĆ W CZASIE ZIMOWEJ BURZY I DUŻYCH MROZÓW?
1. Ubieraj się stosownie do pogody.
2. Noś ubranie składające się z wielu warstw, luźne, zewnętrzna odzież powinna być
łatwa do zdjęcia i wodoodporna.
3. Uważaj na przemęczenie, w czasie mrozów doprowadzić to może do ataku serca.
4. Obserwuj, czy nie występują objawy odmrożeń (utrata czucia, biały lub jasny kolor
pojawiający się na końcach palców rąk i stóp oraz małżowin usznych i na czubku nosa.
Jeżeli stwierdzisz takie objawy, niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarska.
5. Oszczędzaj zapasy paliwa przez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe
wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach.
6. Jeżeli używasz piecyków, zapewnij wentylację pomieszczeń.
7. Zabezpiecz inwentarz i pasze przed zamarznięciem.
8. Prosimy również o przygotowanie bud dla psów pilnujących posesje, które zabezpieczą je
przed opadami śniegu i mrozem. Wyściółkę bud mogą stanowić słoma lub siano, które
skutecznie utrzymują ciepło i są łatwe do wymiany. W okresie zimowym psy powinny
otrzymywać ciepłe posiłki i ciepłą wodę do picia. W okresie mrozów prosimy o zabranie
psów na noc do zamkniętych pomieszczeń gospodarczych lub domów.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina również mieszkańcom o uprzątaniu śniegu,
lodu z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości w przypadku obfitych opadów śniegu
oraz usuwaniu z dachów sopli i zawiesin śniegu.
Przewodniczący Zespołu
Burmistrz Tychowa
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KOMUNIKAT NR 11
z 15-11-2016 r.

KRS 0000323321
Komitet na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego w
Tychowie informuje, że w okresie od 17-10-2016 r. do 15-11-2016 r.
na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:
1. 7 wpłat indywidualnych
2. Kwesta 01-11-2016 r.
Razem wpływy
Stan konta na 15-11-2016 r.
wydano na remont
koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.
Razem zebrano od 2008 r.

-

1.905,00 zł
4.036,00 zł
5.941,00 zł

- 38.742,09 zł
- 650.000,00 zł
- 11.000,00 zł
- 699.742,09 zł

Komitet informuje, że z uwagi na zmianę formy działania,
skończyła się możliwość dokonywania odpisu 1% podatku PIT.
Przewodniczący Stowarzyszenia - (-) Bronisław Gajewski

INFORMACJA
Z uwagi na fakt, iż grudniowe wydanie „Tychowskich Wieści” ukaże się
wcześniej (w połowie grudnia), bardzo prosimy o nadsyłanie materiałów
w terminie do 5 grudnia.
Redakcja Tychowskich Wieści

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

