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„Polsko Niemiecki
Kiermasz
Bożonarodzeniowy
w Tychowie”
W dniach 16-17 grudnia br. w Tychowie odbył się „Polsko
Niemiecki Kiermasz Bożonarodzeniowy”. Gmina Tychowo we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz gminą
partnerską Neverin z Niemiec przygotowała partnerski projekt,
który otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Funduszu Małych Projektów w ramach Programu
Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/
Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Projekt rozpoczął się 16 grudnia 2016 r. w GOK w Tychowie. Po
południu rozpoczęto niezwykle kolorowo i gwarnie okres
przedświąteczny kiermaszem i koncertem bożonarodzeniowym.
Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tychowie rękodzieło
świąteczne przygotowali: Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Tychowie, Zespół Szkół w Dobrowie, Gminne
Przedszkole Dębowa Chatka, Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie,
Stowarzyszenie Amicus, Stowarzyszenie Ecce Homo z Kowalek,
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie, Parafia Tychowo oraz
wytwórcy i rękodzielnicy z naszej Gminy. Swoje stoisko mieli też
rękodzielnicy z zaprzyjaźnionego Neverin z Niemiec. Był to
prawdziwy polsko – niemiecki kiermasz. Delegacja z Niemiec,
z Burmistrzem Neverin Peterem Bohmem spędziła w naszej
gminie dwa dni. Ideą przewodnią była wymiana kulturalna,
prezentacja obrzędów i tradycji związanych z obchodami Świąt
Bożego Narodzenia. W czasie kiermaszu mieszkańcy i goście
z Niemiec wspólnie kosztowali barszczu z uszkami, podziwiali
piękne ozdoby świąteczne i rękodzieła. Z zaciekawieniem
obejrzano przedstawienie” Dziewczynki z zapałkami”,
w wykonaniu sekcji teatralnej GOK-Banda, reżyserii Beaty
Bekisz. Było to bardzo wzruszające zawołanie o zadumę i troskę
nad wszystkimi potrzebującymi pomocy i wsparcia.
W czasie kiermaszu nie obyło się oczywiście bez Mikołaja, na
którego czekały dzieci. Prezentów nie zabrakło dla nikogo.
„Mikołajowi” w ufundowaniu podarunków pomogli:
Nadleśnictwo Tychowo, Pommernfisch Tychowo oraz Copy
System z Piły.
W sali widowiskowej GOK odbywał się równocześnie koncert.
Życzenia świąteczne mieszkańcom złożyli: Burmistrz Robert
Falana oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski. Na
scenie zaprezentowali się członkowie sekcji GOK, uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im A. Mickiewicza
w Tychowie oraz pracownicy Ośrodka Norew z Kowalek. Klaudia
Barska – solistka GOK zaśpiewała piękne kolędy i prowadziła
koncert. Estera Kaczmarek – asystent nauczyciela SP Tychowo
zaprezentowała piękną pastorałkę. Uczennice SP w Tychowie
przygotowały pod kierunkiem Doroty Galińskiej wzruszające
wykonanie tańca baletowego a chór szkolny, pod dyrekcją
Katarzyny Kalbarczyk zaśpiewał kolędy. Zespoły taneczne GOK
Hałas i Mirage zatańczyły nowe układy taneczne przygotowane
specjalnie na tę okazję, zespoły ludowe Dobrowianki i Radość
wykonały kolędy i pastorałki a uczniowie SP w Tychowie
wykonali piosenkę o tematyce świątecznej w języku angielskim
przygotowaną pod kierunkiem Ewy Dobrzańskiej.
Akompaniament wykonawcom zapewnili: Katarzyna
Kalbarczyk, Sandra Chwała oraz Szymon Gołdyn.
Pracownicy Norew z Kowalek zaprezentowali przedstawienie
w reżyserii Wojciecha Węglowskiego pt. Gorączka obecnych
Świąt. W zabawny sposób pokazano widzom, że często
obchodom Świąt towarzyszy zbytni konsumpcjonizm.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych radością i miłością, dobrocią od
ludzi i wzajemną życzliwością.
Niezwykłości Wigilijnego wieczoru dającej siły
i inspirację do działania na zbliżające się dni
Nowego Roku.
Niech pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy Państwu przez cały
Nowy Rok 2017.
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kowalski

Swój udział w koncercie mieli również wolontariusze:
Szymon Gołdyn, Bartosz Mowiński oraz Sebastian Sycz.
W godzinach wieczornych w galerii GOK przygotowano dla
uczestników projektu, integracyjną, polsko niemiecką
Wigilię, wspólne śpiewano kolędy, wzajemnie poznawano
tradycje bożonarodzeniowe.
Kolejnego dnia goście z Niemiec zwiedzali Tychowo,
placówki oświatowe: Żłobek i Przedszkole Gminne,
Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową w Tychowie.
Po szkołach delegację oprowadzali Burmistrz Tychowa i jego
zastępca J. Rudziński - który pełnił również funkcję tłumacza,
dyrektorzy G. Kuczmera, A. Kozłowski oraz K. Kalbarczyk.

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

Więcej zdjęć na stronie 2

Ze szkół udano się do parku w Tychowie, w którym
Burmistrz opowiedział o Tychowie i planowanych
gminnych inwestycjach. Zwiedzono również głaz
narzutowy i Urząd Miejski. Po południu na zaproszenie
pani świetliczanki K. Sikorskiej delegacja podziwiała
Jasełka Bożonarodzeniowe w świetlicy w Słoninie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację tego dużego przedsięwzięcia. Wesołych
Świąt i szczęśliwego nowego Roku!
L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie.
M. Broda, UM Tychowo

ZAPRASZAMY NA 25 Finał WOŚP !!!
Kwesta do puszek przeprowadzona zostanie przez Wolontariuszy we
wszystkich miejscowościach gminy Tychowo w godz. 1000 do 1400,
w mieście Tychowo zbiórka rozpocznie się o godz. 900
i zakończy o godz. 1600.
Wolontariusze prowadzący kwestę posiadać będą identyfikatory
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone puszki kwestowe.

PROGRAM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY w SALI WIDOWISKOWEJ GOK TYCHOWIE
15 stycznia 2017 r.
- 17.00 – rozpoczęcie imprezy
– występy szkół z terenu Gminy Tychowo, Solistów, Grup tanecznych z GOK
Tychowo oraz miejscowych artystów
– licytacje przedmiotów i fantów
- 19.45 ogłoszenie wyników konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne
iluminacje na terenie Gminy Tychowo w 2016/2017 r.”
- 20.30 wyniki ze zbiórki i licytacji – zakończenie 25 Finału WOŚP

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy darami w postaci przedmiotów lub
innych dóbr prosimy o informację w Urzędzie Miejskim
w Tychowie ul. Bobolicka 17 pok. 21
lub kontakt telefoniczny 94 316 02 75
lub mailowo m.broda@tychowo.pl
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Z życia świetlic

Andrzejki w świetlicach

Listopad 2016 roku zakończył się wesołymi imprezami
andrzejkowymi zorganizowanymi w świetlicach wiejskich Gminy
Tychowo. Panie opiekunki świetlic zaplanowały dla dzieci
mnóstwo atrakcyjnych wróżb i zabaw, w których wszyscy chętnie
brali udział. Nigdzie nie zabrakło lania wosku przez klucz,
przebijania balonów w kształcie serc szpilkami, tzw. gorących
krzeseł czy ustawiania buta za butem. W niektórych świetlicach
można było uczestniczyć zabawach tj.: karaoke, ślepy los,
magiczne kolory, rzucanie butem, puszczanie łupin orzecha na
wodę, misiek patrzy, odgadywanie smaków przekąsek, kalambury,
gra w twistera. W innych natomiast wybierano także króla i królową
balu.
Podczas Andrzejek w każdej świetlicy dzieci tańczyły radośnie przy
muzyce i częstowały się słodkościami, które dla nich
przygotowano.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w zorganizowanie uroczystości andrzejkowych oraz Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za pomoc finansową.
Sadkowo
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Biblioteka Publiczna w Tychowie
im. Lucjana Szenwalda

Pobądz

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Mały, duży, bury lub kolorowy. Każdy z nas posiadał
w dzieciństwie swojego, ulubionego, pluszowego misia.
To jedna z najbardziej popularnych zabawek od XIX
wieku.
Dnia 25 listopada nasi mali czytelnicy mogli przyjść do
Biblioteki ze swoimi pluszakami - misiami. Dzień ten
bowiem uznany jest za Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Na spotkanie przybyły również dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tychowie oraz
przedszkolaki z Gminnego Przedszkola ,,Dębowa
Chatka''. Maluchom przybliżono historię pluszowego
misia. Następnie pani bibliotekarka przeczytała
opowiadanie, którego głównym bohaterem jest miś.
Wspólnie przygotowaliśmy tort urodzinowy dla misia,
zaśpiewaliśmy tradycyjne STO LAT. Był również czas na
zabawy i wspólne zgadywanki. Na zakończenie spotkania
każdy otrzymał małą, słodką niespodziankę.
Halina Rożek

Słonino

Tychowo

Listopad z KINO SZKOŁĄ w GOK w Tychowie!
22 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie odbyło się spotkanie
uczniów klas IV-VIze Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum w Tychowie
z programem edukacji medialnej - KINO SZKOŁA. Podczas zajęć dla klas IV – VI
dzieci obejrzały film pt. „Bardzo fajny gigant” i miały okazję wziąć czynny udział
w rozmowie z Panią prelegentką Beatą Jaworską. Tym razem spotkanie zatytułowane
było „Szykanowanie, ośmieszanie, dyskryminacja – jak sobie z nimi radzić?”,
poruszało zatem bardzo ważny, powszechny wśród młodych ludzi temat.
Na zajęciach dla uczniów Gimnazjum pt. „Inny w grupie. O wykluczeniu i akceptacji”,
młodzież mogła dowiedzieć się, że nie zawsze inny, znaczy gorszy. Pani prelegentka
przedstawiła problem i podjęła dyskusję z gimnazjalistami, następnie wszyscy
obejrzeli film pt. „Inny”.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie
Fot. Maciej Rutkowski

Sukces Zespołów Ludowych !
10 grudnia 2016 r. zespół Radość i Dobrowianki wzięły udział w przeglądzie Kolęd
i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”, który odbył się w Unieściu. Pięknie wykonane
kolędy przez nasze zespoły zostały docenione i nagrodzone WYRÓŻNIENIAMI.
Gratulujemy Radości i Dobrowiankom oraz życzymy kolejnych wspaniałych
sukcesów.
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

„Świat staje się piękny
w wymiarach serca”.
Odisseas Elitis
Serdeczne podziękowanie za
zaangażowanie w pracę świetlic
wiejskich naszej Gminy składamy:
Sołtysom i Radom Sołeckim, Radnym
oraz mieszkańcom wsi.
Wyrażamy uznanie za pomoc i pracę
na rzec małych społeczności
wiejskich.
Dzięki Państwa zaangażowaniu
w świetlicach odbywają się
uroczystości kulturalne,
które integrują mieszkańców
i pomagają dzieciom poznawać
tradycje i obyczaje.
To dzięki Państwa pomocy świetlice
są pięknie wystrojone,
pełne pachnących ciast i smakołyków
dla dzieci, zgromadzony jest opał,
aby w sezonie zimowym było ciepło
i przytulnie.
Wyrażając podziękowanie, składamy
jednocześnie życzenia:
wszelkiej pomyślności, zdrowia i wiele
satysfakcji oraz radości
z ofiarnej pracy na rzecz innych.
Oby Dobro, które Państwo dajecie
innym,
szybko do Was wróciło!

Trzebiszyn

Osówko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie
wraz z Opiekunkami Świetlic.
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Kikowo

Z życia Przedszkola „DĘBOWA CHATKA”

W przedszkolu zabawa Andrzejek to czas!
Niech magia i wróżba Królują wśród nas!

Andrzejki w Przedszkolu
30 listopada
w Gminnym Przedszkolu „Dębowa
Chatka” zapanowała magiczna
atmosfera ponieważ
świętowane były
Andrzejki.
Andrzejki to
wieczór wróżb
odprawianych
w w i g i l i ę ś w.
Andrzeja, czyli noc
z 29 na 30 listopada.
Według dawnych
wierzeń ta noc miała
magiczną moc,
uchylającą wrota do
nieznanej przyszłości. Dziś tradycyjne
Andrzejki to
ciekawy pomysł na zabawy z dziećmi w przedszkolu.
INFORMACJA
Andrzejki w naszym Przedszkolu to już tradycja. Ten dzień
jest dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły
23 listopada 2016r. odbył się konkurs na
poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Przedszkolaki
Dyrektora Żłobka w Tychowie. Nowo
dowiedziały się m.in. jaki zawód będą wykonywać, gdzie
powstałym obiektem od 1 grudnia 2016 r.
udadzą się w podróż, czy też czego powinny się wystrzegać.
zarządza pani mgr Genowefa Kuczmera.
Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy
Pani mgr Genowefa Kuczmera jest
skocznej muzyce. Zabawa była przednia, dzieci wróciły do
Dyrektorem Gminnego Przedszkola
domu w doskonałych humorach.
„Dębowa Chatka” w Tychowie.
K. Korolak

Z życia Szkoły Podstawowej

EUROWEEK

Szczęśliwi i bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia wrócili
uczniowie Szkoły Podstawowej w Tychowie z obozu
szkoleniowego "Euroweek - Szkoła Liderów" w Długopolu
Dolnym na Ziemi Kłodzkiej.
Warsztaty, które odbyły się w dniach 18-24 listopada
zorganizowane były Przez Europejskie Forum Młodzieży
i współfinansowane przez Unię Europejską. Program "Euroweek"
jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym
ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego
społeczeństwa dzisiejszej Europy. Zajęcia były prowadzone
w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych
i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców EFM wolontariuszy z Turcji, Indii, Filipin, Białorusi, Hiszpanii,
Macedonii, Etiopii, Meksyku.
Uczestnicy zostali przeszkoleni w następującym zakresie:
konferencja prasowa, leadership (przewodzenie), praca
i motywacja w grupie, przeprowadzanie negocjacji, prowadzenie
autoprezentacji, debata, rola w grupie, szok kulturowy oraz
dyskusja w grupie. Poza doskonaleniem tych umiejętności
społecznych, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu
interesujących prezentacjach dotyczących krajów pochodzenia
wolontariuszy. Dzięki nim młodzież poznała różne kraje, ich
położenie geograficzne, tradycje, historię i podstawowe zwroty
grzecznościowe. W ten sposób uczniowie uczyli się akceptacji
różnorodności kulturowej oraz rozbudzali swoje zainteresowania

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie opanowały
Gminne Przedszkole „Dębowa Chatka” w Tychowie. „Przybyły” ze swoimi
małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.
25 listopada 2016 r. przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego
Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz
atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde
dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem –
Misiem. Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, białe, brązowe, zielone
itd. A każdy był piękny i wyjątkowy. Uroczysty dzień rozpoczął się od zabaw
tanecznych ze swoimi misiami. Przedszkolaki z grupy Biedronek oraz
Muchomorków wybrały się do Biblioteki. Dzieciom przybliżono historię
pluszowego misia. Następnie pani bibliotekarka przeczytała opowiadanie,
którego głównym bohaterem był miś.
Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak
najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia
kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.
K. Korolak

światem, jego bogactwem i pięknem. Warsztaty i prezentacje
prowadzone były w języku angielskim, co pozwoliło uczniom
doskonalić sprawności językowe.
Dzięki codziennym kontaktom z wolontariuszami, uczniowie mogli
przełamać barierę językową i rozwijać umiejętności komunikacyjne.
Poza intensywną pracą na zajęciach, młodzież mogła pozwolić sobie
na chwilę oddechu podczas codziennych dyskotek i poznać muzykę
oraz tańce narodowe z krajów wolontariuszy. Dodatkowym atutem
szkolenia była możliwość poznania i podziwiania Kotliny Kłodzkiej
podczas wędrówek górskich i wycieczek do pobliskich miast.
Uwieńczeniem kilkudniowego szkolenia było wręczenie uczestnikom
certyfikatów, a następnie wspólna ewaluacja warsztatów.
Udział młodzieży w programie "Euroweek" możliwy był dzięki
nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Tychowie: pani Annie
Janickiej - Głusek, pani Ewie Dobrzańskiej, które wyniosły
z warsztatów wiele pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć z uczniami.
Uczniowie i nauczyciele byli tak zadowoleni ze szkolenia, że szybko
chcą wrócić do Kotliny Kłodzkiej na kolejny obóz, który odbędzie się
we wrześniu 2017 roku.
AJG

Dyskoteka
Andrzejkowa
24 listopada w Szkole Podstawowej im Adama
Mickiewicza w Tychowie odbyła się zabawa
andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski. Uczniowie działający aktywnie w SU
przygotowali stoiska z wróżbami, tatuażami oraz
mini-sklepik. Dyskotekę poprowadził profesjonalny
DJ, który zachęcił do wspólnej zabawy przy muzyce
oraz udziału w różnych konkursach. Zabawa trwała od
16:00 do 18:30. Wszyscy uczestnicy w dobrych
h u m o r a c h w r ó c i l i b e z p i e c z n i e d o d o m ó w.
Dziękujemy za wspólną zabawę.
A. Młynarczyk

Prawa Dziecka
Dnia 22 listopada 2016 r. odbył się apel
o Prawach Dziecka. Wystąpili w nim uczniowie
klas III. Przedstawiali scenki dotyczące praw
oraz obowiązków dzieci, zaśpiewali piosenki
związane z tematem apelu.
Apel przygotowały wychowawczynie klas III –
J. Wesołowska- Religa, Teresa Kalinowska,
Barbara Jońska z pomocą Estery Kaczmarek.
Wychowawcy klas III
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Czas na Berlin!

Z życia GIMNAZJUM

Zabawa Andrzejkowa

Andrzejki to jedyny wieczór w roku, gdzie możemy się
oderwać od codzienności i zanurzyć się w sferę
tajemnic i magii. Dobra zabawa łączy się z tradycją
lania wosku, układaniem Tarota i innymi wróżbami.
Każdy może, chociaż na moment uwierzyć w to, że
można przepowiedzieć przyszłość.
Zabawa Andrzejkowa w naszej szkole stała się
tradycją i ten rok nie był wyjątkiem- w piątek 25
listopada 2016 roku nasi gimnazjaliści i nauczyciele
spędzili wieczór razem. Każda klasa wraz
z wychowawcą przygotowała poczęstunek,
a Samorząd Uczniowski zadbał o oprawę muzyczną,
wróżby, gry i zabawy. Każda klasa miała też
możliwość sprawdzenia się w karaoke i jak okazało
się, młodzież lubi i potrafi śpiewać. Przy sprzęcie
czarowali Łukasz Sypek i Kacper Dołasiński i całkiem
dobrze im to wychodziło- przy wybranych nimi
utworach wszyscy bawili się pierwszorzędnie. W role

wróżek wcieliły się Kasia Ważna i Edyta Michalak.
Ciekawe, czy komuś wywróżyli księcia na białym
koniu i wygraną w totolotka. Pod koniec dyskoteki
zatańczyliśmy taniec belgijski, który cieszy się między
naszych uczniów naprawdę dużą popularnością.
Atrakcyjności naszej zabawie dodały kupione całkiem
niedawno przez Samorząd Uczniowski oświetlenie
dyskotekowe - kule LED oraz lasery. Oświetlenie
kosztowało 800 złotych oraz instalacja jego na stałe
na holu szkoły-350 zł. Kwota na zakup świateł została
przeznaczona z pieniędzy, które Samorząd
Uczniowski otrzymał w zeszłym roku od pana Wojtka
Szatkowskiego i jego klasy z prowadzenia przez nich
sklepiku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015. Była
to kwota 1700 złotych i pozwoliła ona na organizację
różnych przedsięwzięć w ubiegłym roku, a także
umożliwiła zakup tak dobrego sprzętu.
Iryna Kuzyan

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada 2016 roku w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie
klasy IIIb uświetnili obchody 11 Listopada programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem p. Marty
Bober. Nad dekoracjami i rekwizytami czuwała p. Józefa Pawłowicz oraz pani Bogumiła Blinkiewicz. Były
brzozowe pieńki, białe róże. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze
i pieśni o tematyce patriotycznej. Wszyscy uczestnicy apelu mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania
utworów, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku wolności "Rota”. Bo ideą apelu było
przypomnienie bezimiennych bohaterów walki o niepodległość, a potem wolność. Artyści i organizatorzy
spektaklu zebrali zasłużone brawa. Apel uświadomił wszystkim uczniom, jak ważna jest Polska - nasza
Ojczyzna oraz co w dzisiejszych czasach znaczy słowo: Wolność.
Marta Bober

MEDALOWY FINAŁ
GIMNAZJALISTEK

W środę 30 listopada 2016 roku nasi gimnazjaliści wraz z uczniami z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tychowie byli uczestnikami jednodniowego wyjazdu do
stolicy naszych zachodnich sąsiadów – Berlina. Organizatorem wycieczki był pan
Arkadiusz Drozdowski. Już w Tychowie na nas czekała sympatyczna pani
przewodnik z biura podróży z Koszalina. Wyjechaliśmy z Tychowa wczesnym
rankiem i po całkiem miłej podróży przyjechaliśmy do Berlina.
Zwiedzenie stolicy Niemiec zaczęliśmy od fragmentów Muru Berlińskiego. Ta
betonowa budowla o długości 155 kilometrów, istniejąca w okresie od sierpnia 1961
r. do listopada 1989 r., miała za zadanie oddzielić Berlin Wschodni, stolicę
Niemieckiej Republiki Demokratycznej od Berlina Zachodniego. Mur ten po
zjednoczeniu Niemiec w 1989 r. stał się jednym z symboli upadku komunizmu.
Kawałki betonu, będące pozostałością po jego zburzeniu przez wiele następnych lat
stały się obiektami pamiątkarskimi oraz galerią graffiti.
Następnie dotarliśmy do Alexanderplatz, czyli centrum Berlina Wschodniego, gdzie
mogliśmy podziwiać Fernsehturm – wieżę telewizyjną o wysokości 368 metrów,
symbol tej części miasta. Chwilę potem podziwialiśmy już położony w pobliżu
Rotes Rathaus (Czerwony Ratusz) wybudowany w stylu neorenesansu. Całą
budowlę obiega terakotowy fryz z płaskorzeźbami, zwany „kamienną kroniką”
ilustrujący historię Berlina.
Następnie udaliśmy się na spacer ulicami Berlina Wschodniego, mijając po drodze
najstarszy stołeczny uniwersytet - Uniwersytet Humboldtów, jak również Wyspę
Muzeów wpisaną w 1999 r. na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Podążając
ulicą Unter den Linden dotarliśmy do Katedry Berlińskiej - szczytowego osiągnięcia
wilhelmskiego Berlina, wybudowaną w stylu późnego włoskiego renesansu.
Berlińska katedra była inspiracją dla wielu architektów.
W pobliżu katedry znajduje się gotycki kościół Marienkirche - najstarszy kościół
miasta, do którego weszliśmy na chwilę. Budowę jego rozpoczęto w 1270 r. Po 1380
r. był ponownie odbudowany, a wieża wzniesiona w XVI w., zwieńczona została
neogotyckim hełmem.
Kolejnym punktem na naszej trasie był budynek Reichstagu - siedziby niemieckiego
parlamentu. Budowla ta zbudowana została w latach 1884-1894 w stylu
neorenesansowym na podstawie planów architekta Paula Wallot’a. Do 1918 roku
znajdował się tu Reichstag II Rzeszy. W 1933 budynek ten został prawie całkowicie
zniszczony podczas pożaru. W latach 60. został odbudowany w nowej formie
i ponownie przebudowany po zjednoczeniu Niemiec. Reichstag jest najbardziej
ekologicznym parlamentem świata.
Przed wizytą w Muzeum Techniki, odwiedziliśmy także Bramę Brandenburską,
zaprojektowaną z inicjatywy niemieckiego architekta Carla Gottharda Langhansa.
Wybudowana w latach 1789-1791 z czasem wzbogaciła się o charakterystyczną
kwadrygę – potężny zaprzężony w czwórkę koni rydwan i powożącą nim Wiktorią,
boginię zwycięstwa. Brama Brandenburska po 3 października 1990 r. stała się
jednym z symboli zjednoczenia Niemiec. Przejeżdżaliśmy także obok pomnika
Pomordowanych Żydów Europy: „Pomnik Holokaustu”, jak nazywa go większość
berlińczyków. Składa się z 2711 betonowych słupów i stanowi główne, choć nie
jedyne w Niemczech miejsce pamięci o tragicznym losie Żydów.
Ciekawym doświadczeniem była wizyta w założonym w 1982 r. Niemieckim
Muzeum Techniki (Deutsches Technikmuseum), które kontynuuje tradycję licznych
zbiorów z zakresu historii techniki, komunikacji, produkcji, energii, transportu,
żeglugi powietrznej i wodnej. Muzeum znajduje się na terenie byłego dworca
towarowego „Anhalter Güterbahnhof i zajmuje powierzchnię ok. 25.000 m. Do
dyspozycji stoi również biblioteka i archiwum historyczne.
Popołudnie spędziliśmy na jarmarku Bożonarodzeniowym w okolicach Potsdamer
Platz (Placu Poczdamskiego). Jest to jeden z najbardziej tętniących życiem placów
Europy. Światowe firmy takie jak: Daimler-Benz, czy Sony, wzniosły tutaj swoje
biurowce oraz budynki mieszkalne i kulturalne zaprojektowane przez słynnych
architektów. Mieliśmy także przerwę na prawdziwie tureckiego kebaba oraz zakupy
w galerii handlowej Arkaden.
Wieczorem wszyscy zmęczeni i zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną do
Tychowa.
Z relacji uczestników wynika, że Berlin jest wart podróży. Opiekę nad naszą
młodzieżą sprawowały p. Iryna Kuzyan i p. Violetta Andryszczuk Wasiak, a nad
licealistami oprócz oczywiście p. Arkadiusza, pan Rafał Głowiński, który także był
naszym fotoreporterem.
Iryna Kuzyan

14 grudnia 2016 roku hala Gimnazjum w Tychowie była ponownie areną
zmagań tenisistów stołowych. Tym razem tychowska placówka gościła
uczestników FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO GIMNAZJADY w kategorii
dziewcząt i chłopców. Podczas uroczystej ceremonii otwarcia powitano
szesnaście drużyn reprezentujących cztery regiony z naszego województwa. Do
rywalizacji przystąpili mistrzowie i vice mistrzowie poszczególnych regionów.
Osiem drużyn dziewcząt i osiem zespołów chłopców po wcześniejszym
losowaniu przystąpiło do sportowej rywalizacji i walki o medale wojewódzkiej
gimnazjady. Naszą szkołę reprezentowały Małgorzata Bekisz i Anna
Boczkowska, które jako mistrzynie regionu były rozstawione podczas
losowania. Ania i Gosia bardzo skoncentrowane i zmotywowane przystąpiły do
pierwszego pojedynku. Na inaugurację rywalkami były uczennice z Gimnazjum
w Silnowie. Bardzo skuteczna i pewna gra pozwoliła pokonać rywalki 3:0
i cieszyć się z pierwszego sukcesu. Kolejne spotkanie nasze reprezentantki
miały rozegrać z Gimnazjum w Pełczycach. Stawka tego pojedynku była
wysoka. Ewentualne zwycięstwo gwarantowało minimum drugie miejsce
w mistrzostwach. Dobrze dysponowane zawodniczki z Tychowa również w tym
pojedynku zwyciężyły 3:0. Po tym meczu pewne już było, że Ania i Gosia
zakończą rywalizację z medalem. Finałowym rywalem tychowianek były
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uczennice Gimnazjum w Trzebiatowie. Tym razem doświadczenie i większe
umiejętności sportowe były po stronie przeciwniczek. Przegrana 3:0 uplasowała
naszą reprezentację na drugim miejscu ze srebrnymi medalami wojewódzkiej
gimnazjady. To największy sukces w historii naszej szkoły w rywalizacji
d r u ż y n o w e j . Tr z e c i e m i e j s c e z a j ę ł a r e p r e z e n t a c j a G i m n a z j u m
w Międzyzdrojach. W rywalizacji chłopców po zawodach stojących na
wysokim poziomie sportowym zwycięzcami okazali się uczniowie Gimnazjum
w Stepnicy, którzy w finale pokonali tenisistów z Gimnazjum w Świdwinie.
Miejsce trzecie zajęli natomiast uczniowie z Gimnazjum nr 11 w Szczecinie.
Wszyscy uczestnicy zawodów zaproszeni zostali na obiad ufundowany przez
gospodarzy imprezy. Organizatorzy ufundowali nagrody indywidualne dla
najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki turnieju. Ostatnim akordem
zmagań była uroczysta dekoracja. Fanfary, wręczanie medali i pucharów dla
trzech najlepszych drużyn tworzyły niepowtarzalny klimat sportowego
święta.Gosi i Ani jeszcze raz serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku.
Organizatorami turnieju finałowego było Gimnazjum w Tychowie,
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie oraz Uczniowski
Ludowy Klub Sportowy „Trygław” Tychowo.
Przemysław Frańczak

Z życia ZS Dobrowo
Jak obchodzono
Andrzejki
w naszej szkole
Popularne Andrzejki od dawien dawna są
tradycyjnym wieczorem wróżb. Stały się też
one idealnym pretekstem do spędzenia
niezapomnianego czasu w gronie kolegów
i koleżanek.Każdy pragnie wywróżyć sobie
coś wyjątkowego, choć na ogół nikt nie
traktuje ich poważnie, bo jest to tylko
zabawa.
W związku z tym 30.11.2016 w Zespole
Szkół w Dobrowie przy dźwiękach głośnej
muzyki odbył się niezapomniany „maraton
andrzejkowy” zorganizowany dla uczniów
i przedszkolaków. Wiele śmiechu i radości
dostarczyły uczniom przepowiednie.
Wszyscy gorączkowo czekali na to, by
dowiedzieć się kto jako pierwszy z klasy
zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu
w życiu się powiedzie.
Wszyscy wspaniale się bawili, humory
d o p i s y w a ł y, a p r z e p o w i e d z i a n a
przyszłość… no cóż … zawsze może się
spełnić, bo tak naprawdę wszystko zależy od
nas samych. Warto o tym pamiętać.
Udana impreza była w dużej części zasługą
chłopców z gimnazjum, którzy
roztańczonym uczestnikom imprezy
zapewnili dobrą muzykę i dyskotekową
atmosferę. Wkład w organizację imprezy
miał także Samorząd Szkolny
z przewodniczącym S. Koperskim, pod
opieką którego uczennice z klasy III
gimnazjum przygotowały wystrój sali,
konkursy i wróżby. Każdy mógł dowiedzieć
się, co czeka go w przyszłości, poznać magię
kwiatów lub kolorów, imię wybranka lub
wybranki.
Konkursy andrzejkowe też miały wielu
z w o l e n n i k ó w. O d b y ł s i ę k o n k u r s
krzesełkowy, taniec na gazecie, taniec
z balonikiem. Impreza andrzejkowa odbyła
się również dzięki zaangażowaniu
i uprzejmości rodziców. To oni przygotowali
poczęstunek dla wszystkich dzieci. Po
poczęstunku każdy uczestnik zabawy
szybko wracał na salę, aby kontynuować
świetną zabawę przy nowoczesnej muzyce.
Fantastyczna atmosfera, bajeczne efekty
świetlne, wróżby i muzyka sprawiły, że
impreza była bardzo udana.
Tekst: Halina Dziedzic
Zdjęcia: Aleksandra Tokarska,
Halina Dziedzic

Konkurs - Fizyka
w medycynie

Z życia ZSP Tychowo

Premier nagrodził
W Urzędach Wojewódzkich w Szczecinie i Koszalinie
odbyły się uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa
Rady Ministrów. Nagrody otrzymali najlepsi uczniowie za
osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016.
Prestiżowe stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała
również Alicja Grabarczyk z drugiej klasy liceum
ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, która w ubiegłym
roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,29.
Aby zostać wyróżnionym przez Premiera, trzeba być
najlepszym uczniem w szkole kończącej się maturą
i otrzymać promocję do klasy wyższej z wyróżnieniem
(średnia ocen powyżej 4,75). W skali województwa takie
wyróżnienia otrzymuje około 200 uczniów.
Na zdjęciu Alicja otrzymuje dyplom z rąk Wicewojewody
Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza. Gratulacje
składał również Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty
pan Robert Stępień.
Autor: Józef Grabarczyk

Alicja Grabarczyk i Szymon Gołdyn
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie wzięli udział w konkursie
organizowanym przez Uniwersytet
Szczeciński na najciekawszą
prezentację multimedialną "Fizyka
w medycynie". Alicja przygotowała
pracę: "Akceleratory- zastosowanie
fizyki w medycynie", natomiast
Szymon: "Zastosowanie laserów
w medycynie". Praca Szymona
Gołdyna zakwalifikowała się do
finału, który odbył się 10 listopada
w Szczecinie. Podczas konferencji
poświęconej obchodom Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej,
szóstka finalistów prezentowała swoje
prace. Ostatecznie Szymon za swoją
prezentację otrzymał nagrodę Prezesa
Szczecińskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Fizyki Medycznej.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Promotorem przygotowań
do konkursu był pan Rafał Głowiński.
autor: Józef Grabarczyk

Z Tychowa do kadry narodowej
Ogromne sukcesy odnosi w bieżącym roku Małgorzata Czarnata
z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Tychowie,
działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w Tychowie. Po wielokrotnym poprawianiu rekordów
życiowych w rzucie oszczepem i zdobyciu tytułu Mistrzyni Polski,
Małgosia zakończyła sezon jako niepokonana w Polsce w swojej kategorii
wiekowej. Kilkakrotne uzyskanie wyników na poziomie I klasy sportowej
(rekord życiowy 48,79 m uzyskany na Mistrzostwach Polski w Słubicach)
zaowocowało powołaniem Tychowianki do kadry narodowej na rok 2017.
Już 16 stycznia 2017 r. Małgosia po raz pierwszy uczestniczyć będzie
w obozie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej
Atletyki. W Cetniewie będzie miała okazję trenować ze wszystkimi
oszczepniczkami najlepszymi w Polsce. Na kwiecień ma zaplanowane
pierwsze zagraniczne zgrupowanie. Hiszpańskie ciepło ma pomóc
w bezpośrednim przygotowaniu startowym.
Udział w co najmniej ośmiu obozach sportowych ma pomóc
w osiągnięciu celów sportowych wyznaczonych na 2017 rok.
Najważniejsze imprezy dla szesnastoletniej zawodniczki to w 2017 roku
Mistrzostwa Świata juniorów młodszych w stolicy Kenii Nairobi (dla
zawodników do lat 17-stu) oraz Europejski Festiwal Młodzieży Europy
w Gyor na Węgrzech (dla zawodników do 16-stu lat). Tychowska
oszczepniczka wspólnie z trenerem Józefem Grabarczykiem liczą
również na znaczącą poprawę rekordu życiowego.
Józef Grabarczyk

Z życia sołectw
6 g r u d n i a 2 0 1 6 r. w ś w i e t l i c y w i e j s k i e j
w Trzebiszynie dzieci odwiedził Mikołaj. Dzień
wcześniej podczas zajęć w świetlicy dzieci wraz
z Panią świetliczanką ubrały choinkę, namalowały
obrazki świąteczne oraz udekorowały salę.
Po przywitaniu tak ważnego gościa, najmłodsi
zaczęli zabawy, które przygotował dla nich Mikołaj.
Odbyły się tańce w kółeczku, śpiewanie piosenek,
zabawy z balonem. Po wspólnych zabawach
nastąpiło najbardziej wyczekiwane wydarzenie
wieczoru, wręczanie prezentów. Wywoływane po
imieniu dzieci podchodziły do Mikołaja, który pytał
czy były grzeczne. Po wręczeniu paczek i pożegnaniu
Mikołaja zadowolone dzieci zostały w świetlicy,
i bawiły się prezentami, którymi zostały obdarowane.
Dziękuję wszystkim za liczne przybycie oraz
osobom, które pomogły w przygotowaniu tego
święta.
Sołtys Mateusz Więcek
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„AKADEMIA SOŁTYSA” W ŁAZACH
2 grudnia 2016 roku w Łazach odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn.
„Akademia Sołtysa” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego. W spotkaniu
tym uczestniczyło około 60 osób
z czterech powiatów. Z gminy
Tychowo wzięło w nim udział 10
sołtysów oraz jedna członkini rady
sołeckiej.
Wy k ł a d y n a t e m a t w s p ó ł p r a c y
i inicjowania partnerstw lokalnych na
rzecz rozwoju i zarządzania wsią
poprowadził wykładowca z firmy
szkoleniowej Zbigniew Pankiewicz.
„Akademia Sołtysów” pokazała
w szczególności, jak skutecznie
zachęcić mieszkańców do wspólnego
działania oraz jak radzić sobie
z codziennymi problemami społeczności lokalnej. Zwrócono również uwagę
na to, jak zbudować taki zespół do
pracy oraz jak nim zarządzać, by
osiągnąć sukces.
Jednym z punktów spotkania była
praca w grupach polegająca na
zbudowaniu ze słomek do napojów jak
najwyższej wieży. Celem zadania była
nauka organizacji pracy zespołu,
umiejętności czerpania z wiedzy
i doświadczeń innych oraz korzystania
z pomysłów wszystkich członków
zespołu.
Mateusz Więcek

Oldboje LECHA Poznań triumfują w Tychowie
10 grudnia 2016 roku to Mikołajki z Piłką Nożną w Tychowie. W pięknej Hali Sportowej Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Tychowie odbył się TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW o Puchar Burmistrza
Tychowa. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy Jesion Trans Oldboje Tychowo oraz Urząd Miejski
w Tychowie. W turnieju uczestniczyło 6 zespołów: LECH Poznań, Polonia Chodzież, Victoria Sianów, Pogoń
Połczyn Zdrój oraz dwa zespoły gospodarzy turnieju Jesion Trans Oldboje Tychowo. Mimo zaproszenia swój
udział w turnieju z przyczyn obiektywnych odwołali Portowcy Szczecin. Grano systemem „każdy z każdym”,
1 x 15 min, zmiany lotne… Turniej oficjalnie otworzył Jacek Rudziński - Zastępca Burmistrza Tychowa.
Przed turniejowymi zmaganiami koledzy Mirosława Okońskiego (Lech Poznań) złożyli mu życzenia urodzinowe
i z tej okazji cała sala odśpiewała tradycyjne 100 lat! Specjalnie dla niego skierowany był również utwór zaśpiewany
przez Alicję Łukjaniec. Turniejowe zmagania oldbojów okrasiły występy dzieci z grup w wiekowych 4-6 lat oraz
8 lat z klubów Gryf Dobrowo, Dąbek Tychowo i Unii Białogard.
W pierwszym meczu dzieci Dąbek Tychowo uległ 3 : 0 Gryfowi Dobrowo, a strzelcami bramek byli: Sylwester
Leszczyński, Bartosz Łojek i Jakub Baranowski. W meczu Unia Białogard wysoko bo 8 : 0 pokonała Dąbek
Tychowo. W tym meczu bramki strzelili: Marceli Michalski – 3 bramki, Szymon Mitura – 2 bramki, Adrian Pasrol –
1 bramka, Szymon Krzanowski – 1 bramka oraz Cezary Skrycki– 1 bramka. W trzecim pokazowym meczu Dąbek
Tychowo pokonał 2 : 1 Gryf Dobrowo, a pięknymi golami popisali się Maksymilian Sawosz z Tychowa – 2 bramki
i Domonik Pańpuch z Dobrowa - 1 bramka. Występy dzieci uświetnił pokaz piłkarskich umiejętności Janusza
Chomontka. Na halę przybył też Świety Mikołaj z dużym workiem prezentów, które rozdał wśród uczestników
i obecnych na hali. Było gwarnie i wesoło.
Wyniki meczy Oldbojów:
1. Jesion Trans Oldboje Tychowo II - Victoria Sianów
1:2
2. Polonia Chodzież - Pogoń Połczyn Zdrój
1:2
3. Lech Poznań - Jesion Trans Oldboje Tychowo I
0:3
4. Jesion Trans Oldboje Tychowo II - Polonia Chodzież
2:4
5. Pogoń Połczyn Zdrój - Lech Poznań
1:4
6. Victoria Sianów - Jesion Trans Oldboje Tychowo I
3:0
7. Lech Poznań - Jesion Trans Oldboje Tychowo II
6:0
8. Jesion Trans Oldboje Tychowo I - Pogoń Połczyn Zdrój
0:2
9. Polonia Chodzież - Lech Poznań
1:2
10. Jesion Trans Oldboje Tychowo II -Jesion Trans Oldboje Tychowo I 1:6
11. Victoria Sianów - Pogoń Połczyn Zdrój
1:4
12. Polonia Chodzież - Lech Poznań
0:5
13. Pogoń Połczyn Zdrój - Jesion Trans Oldboje Tychowo II
4:0
14. Jesion Trans Oldboje Tychowo I - Polonia Chodzież
1:1
15.Lech Poznań - Victoria Sianów
4:2
Wszystkie mecze stały na wysokim poziomie i zebranym na hali kibicom dawały mnóstwo wrażeń. W piętnastu
meczach strzelono łącznie 63 bramki. Mimo sporej zaciętości mecze przebiegały w poszanowaniu regulaminu
turnieju i przepisów piłki nożnej. Mecze sędziowali: Zbigniew Marczyk z Piły, Kazimierz Kowalski i Ireneusz
Zubkowicz obaj z Koszalina oraz Wojciech Jankowski z Białogardu. Turniej prowadził i czuwał nad jego
sprawnym przebiegiem Andrzej Schneider - Prezes Pomorskiej Ligi Oldbojów w Piłce Nożnej.
W przerwach turniejowej rywalizacji raczono się herbatą, kawą oraz pysznym ciastem przygotowanym przez
organizatora Turnieju.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. LECH Poznań - 4 mecze wygrane, 1 przegrany
2. Pogoń Połczyn Zdrój - 4 mecze wygrane,
1 przegrany
3. Jesion Trans Oldboje Tychowo I - 2 mecze
wygrane, 1 zremisowany
4. Polonia Chodzież - 2 mecze wygrane,
1 zremisowany
5. Victoria Sianów - 2 mecze wygrane
6. Jesion Trans Oldboje Tychowo II
- bez zwycięstwa
W zespole Lecha Poznań grali: Mirosław Okoński,
Waldemar Krygier, Jacek Dębiński, Andrzej Janeczek,
Waldemar Przysiuda (Król Strzelców), Grzegorz
Haniewicz, Krzysztof Przysiuda, Sławomir Mizgalski
oraz Marcin Sobczak (najlepszy bramkarz).
Nastarszym Oldbojem był Mirosław Okoński (58 lat) – Lech
Poznań, koronę „KRÓLA STRZELCÓW” odebrał Waldemar
Przysiuda (Lech Poznań), najlepszym bramkarzem uznany został
Marcin Sobczak (Lech Poznań), a najlepszym zawodnikiem
turnieju uznano Marka Chmurę (Pogoń Połczyn Zdrój)choć
pięknymi akcjami i bramkami popisywał się również Jacek
Dębiński (Lech Poznań). Puchar „FAIR PLAY” otrzymał zespół
Victorii Sianów. Wyróżnionym piłkarzom i wszystkim zespołom
puchary i pamiątkowe dyplomy wręczał Zastępca Burmistrza
Tychowo Pan Jacek Rudziński. Po wręczeniu nagród
zespołowych i indywidualnych uczestnicy złożyli sobie życzenia
świąteczno – noworoczne po czym imprezę zakończono przy
obiedzie. Wszyscy zgodnie przyznali, że na najwyższe słowa
uznania zasłużyli główni organizatorzy Turnieju – Arkadiusz
Drozdowski, Mariusz Augustyniak i Kamil Jesionowski. Brawo
Panowie Oldboje – tak trzymać!!!
Podczas turnieju wręczono również puchary dla
zwycięzców Turnieju Ligii Tenisa Ziemnego kat. OPEN:
I miejsce – Konrad Czupa,
II miejsce – Roman Gołuchowski,
III miejsce – Grzegorz Giedrojć.
Nagrodę dla najbardziej doświadczonego zawodnika
otrzymał Wiktor Rakoczy. Gratulujemy!
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Arkadiusz Drozdowski

70 Lat Gminnego Międzyzakładowego Ludowego
Klubu Sportowego "Głaz" Tychowo
Z okazji jubileuszu składamy serdeczne
podziękowania byłym jak i obecnym zawodnikom
klubu za dotychczasową działalność oraz
zaangażowanie w sprawy klubowe. Dziękujemy
również za upowszechnianie i promowanie piłki
nożnej w naszym regionie. Kibicom i Wszystkim
sympatykom klubu serdecznie dziękujemy
za dopingowanie Naszych drużyn na meczą.
Z całego serca doceniamy Wasze starania!
Przekazujemy również życzenia dalszych sukcesów
sportowych, ale także w szkoleniu
i wychowywaniu kolejnych pokoleń młodych
i utalentowanych piłkarzy!
Zarząd Klubu
GMLKS "Głaz" Tychowo

Do wiadomości Mieszkańców Gminy Tychowo
Z uwagi na rozpoczynający się okres zimowy przekazujemy Państwu informacje dotyczące zimowego utrzymania
dróg gminnych w zakresie ich przejezdności.
Wszelkie sprawy związane z utrzymaniem przejezdności i zapobieganiu śliskości oraz związanych z utrudnieniami
w komunikacji na drogach gminnych należy kierować do:
1) Tadeusza Monastyrskiego – telefon 668184667, lub
2) Tomasza Gajdy – telefon 608025853
- pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie.
Zadania utrzymania dróg gminny Tychowo w odpowiednim stanie przejezdności wykonywać będą n/w podmioty
gospodarcze:
1. F.U.H. „Iwagrol” s. c. P. Grobelny, J. Iwaniuk Tychowo.
2. Firma Handlowo – Usługowa B. Radziuk Trzebiszyn.
3. Firma Roboty Ziemnie i Budowa Dróg Hermantrans Ł. Herman Tyczewo.
4. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe M. Rydzkowski Tychowo.
5. Firma Usługi Transportowe W. Gołuchowski Tychowo.
6. Firma Handlowo - Transportowa M. Buler Kowalki.
Wykaz telefonów przedstawicieli zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych.

Korzystając z okazji przypominamy, iż na każdym właścicielu nieruchomości niezależnie od charakteru
nieruchomości (zabudowanej/niezabudowanej) ciążą obowiązki tzw. zimowego utrzymania, polegające na
uprzątnięciu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. oraz posypanie piaskiem chodnika.
Obowiązek, o którym wyżej rozciąga się także na usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części
nieruchomości i nawisów śnieżnych, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów.
GOS i GK Tychowo

Tak niewiele nam potrzeba,
By przytulić się do nieba.
Zdrowia, szczęścia, bliskich blisko
i miłości ponad wszystko.
Życzenia dla wszystkich mieszkańców gminy Tychowo
od Zarządu Stowarzyszenia AMICUS z podziękowaniem
za wspierania działań na rzecz niepełnosprawnych
wraz z prośbą o dalszą pomoc w postaci 1 % podatku
– Zofia Jarzębska

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie Panu Piotrowi Rakowskiemu
za przekazanie zabawek do świetlicy w Kikowie.
Radość i uśmiech dzieci będzie dla Pana dowodem największej
wdzięczności.

Składamy podziękowania dla wszystkich
mieszkańców Sołectwa Wicewo za rok wspaniałej
współpracy wraz z życzeniami– niech przyszły rok
obfituje w jeszcze większe sukcesy !
Sołtys i Rada Sołecka

Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele
radości – wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery,
dużo radości i tyle optymizmu, by nie skończył się przez
cały zbliżający się rok. Życzę Wam, abyście to Boże
Narodzenie spędzili w atmosferze miłości i wzajemnego
zrozumienia. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
życzy mieszkańcom, Borzysławia, Dobroch, Modrolasu,
Podborska i Trzebiszyna
Robert Radziuk

Lucyna Michalak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Podziękowanie
Dziękuję Panom: Bogdanowi Brzozowskiemu, Stefanowi Hojnorowi
oraz Mateuszowi Janusowi za prace na rzecz świetlicy w Osówku:
zamontowanie wieszaków w szatni oraz ułożenie opału przy świetlicy.
Dzięki Panów ofiarności i pomocy – życie w świetlicy ma bardzo
przyjemny wymiarJ

Serdeczne podziękowania
dla Pana Tadeusza
Monastyrskiego za
podarowanie pięknej
choinki składa klasa 0b
z wychowawcą.

Lucyna Michalak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Serdeczne podziękowania
dla Pana Roberta Radziuka
za pomoc w organizacji
Mikołajek klasowych
składa klasa 0 b
z wychowawcą.

KOMUNIKAT NR 12 z 13-12-2016 r.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zarząd Koła PZW nr 79 Tychowo-Gmina w Tychowie

Komitet na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego
w Tychowie informuje, że w okresie od 15-11-2016 r. do 13-12-2016 r. na
nasze konto wpłynęły następujące kwoty:

Uchwałą Zarządu nr 22/79/2016 na podstawie § 53 ust 5. Statutu PZW

Zwołuję w dniu 08 stycznia 2017 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Koła TychowoGmina
Miejsce zgromadzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Tychowie
ul. Bobolicka 17
Rozpoczęcie zebrania o godz. 11.00
W przypadku braku obecności 50% członków koła, drugi termin ustala się
na godz. 11.15 (§ 53 ust 8 Statutu).

1. 7 wpłat indywidualnych
2. Kwesta 20-11-2016
3. Kwesta 11-12-2016 r.
Razem wpływy

-

655,00 zł
1.700,00 zł
1.900,00 zł
4.255,00 zł

Stan konta na 13-12-2016 r.

-

42.997,09 zł

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

-

- 650.000,00 zł
11.000,00 zł
- 703.997,09 zł

Komitet informuje, że z uwagi na zmianę formy działania,
skończyła się możliwość dokonywania odpisu 1% podatku PIT.

Przypominamy, że udział w zebraniu
jest statutowym prawem każdego
członka Koła (Statut PZW §13 pkt 1).

W imieniu Komitetu - (-) Bronisław Gajewski
Prezes Zarządu Koła
Krzysztof Woźniak
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