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.25 FINAŁ WOŚP W GMINIE TYCHOWO 
      ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 25. 

                 Tegoroczna zbiórka odbyła się pod hasłem „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 

oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.  Ze sztabu 

mieszczącego się przy Urzędzie Miejskim w Tychowie z puszkami wyruszyło 65 Wolontariuszy wraz 

z opiekunami z Gimnazjum w Tychowie, Szkoły Podstawowej w Tychowie i Zespołu Szkół w Dobrowie, którzy 

pomimo mroźnej pogody postanowili wspomóc podopiecznych Fundacji WOŚP. Wolontariusze kwestowali 

w godzinach 10 - 16. Po południu w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie odbył się 

jubileuszowy 25 Finał WOŚP. Imprezę bardzo profesjonalnie z odrobiną humoru poprowadzili Maciej Bock 

i Klaudia Jakutajć. Na scenie zaprezentowali się soliści z Gminnego Ośrodka Kultury: Paulina Dudzińska, 

Klaudia Barska oraz grupy taneczne Mirage i Hałas, wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Tychowie prezentujący pokaz sztuk walki.  Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tychowie 

zatańczyły balet. Uczniowie z Gimnazjum w Tychowie zaprezentowali skecz pt. „Jaś i Małgosia”. Tańczyły 

również dzieci z „zerówki” z Zespołu Szkół w Dobrowie. 

Na zakończenie zaśpiewały pani Alicja Łukjaniec oraz Klaudia Jakutajć.

PADŁ REKORD 35. 198 zł !!!w

W trakcie finału odbyły się cztery licytacje prowadzone przez Zastępcę Burmistrza Jacka 

Rudzińskiego, który licytował gadżety przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy oraz fanty i przedmioty przekazane przez lokalnych przedsiębiorców 

i mieszkańców. Podczas licytacji zebrano 19.000 zł. Serdecznie dziękujemy darczyńcom, 

bez których licytacja nie mogłaby się odbyć:, Firmie „TREND MEBLE Sp. z o.o. Panu 

Dariuszowi Murawskiemu, który przekazał na licytację 16 foteli, sprzedaliśmy je za 

łączną kwotę 7.370 zł. Dziękujemy również firmie ”Iwagrol” Sp.j., Panu Burmistrzowi 

Tychowa Robertowi Falana, Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu Henrykowi Budzyła, 

Zakładowi Stolarsko-Tapicerskiemu R. Wałaszewski, Firmie Arla Foods SA, firmie 

Friedrichs Sp. z o.o., B. Kłosowski „Trans-Żwir”, Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tychowo, 

Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Tychowie, właścicielom Sklepów: internetowego 

„U Znajomego”, Wielobranżowego B. Ziomek, Odzieżowego U. Fornalczyk, „Bartek” 

T. Świątczak J. Matejko, Kwiaciarni A. Podstawka, Sklep Master – Pol M. Stelmach, Panu 

Ksaweremu Monastyrskiemu, Państwu E. i J. Pietrzak, Panu Wiktorowi Rakoczemu, Justynie 

Kłosowskiej, Władysławie Ziętara, Pani Zofii Lis, Pani Magdalenie Witkowskiej, Zdzisławowi 

Polkowi, Ireneuszowi Szyderskiemu, Zespołowi Ludowemu „Dobrowianki”, pani Barbarze 

Giedrojć z Restauracji „Jutrzenka”, Konradowi Czupa, Maciejowi Bock, Natalii Laskowskiej, 

Annie Małasiak, Pawłowi Burdelak, Konradowi Adler, OSP Tychowo oraz Oddziałowi 

Zewnętrznemu w Dobrowie Aresztu Śledczego z Koszalina, który przekazał na licytacje rękodzieła 

wykonane przez osadzonych. Dziękujemy Wolontariuszowi Sebastianowi Sycz, który pomagał za 

kulisami przy obsłudze zespołów i licytacji.

Podczas finału Pan Burmistrz Robert Falana wręczył nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu na 

„Najpiękniejsze świąteczne iluminacje na terenie Gminy Tychowo w 2016/2017 roku”. W kategorii 

najładniej udekorowane obejście przydomowe I m-ce zdobyła Pani Elżbieta Serafin. W kategorii 

najładniej udekorowana placówka oświatowo kulturalna I miejsce zdobyło Gminne Przedszkole 

„Dębowa Chatka” z Tychowa. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich Wolontariuszy, ich Opiekunów, do Komisji 

przeliczającej pieniądze oraz do wszystkich, którzy pracowali przy przygotowaniu 

i przeprowadzeniu Finału.

Dziękujemy mieszkańcom gminy za hojność, wsparcie oraz okazane serce dla podopiecznych 

Fundacj i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Zebrana kwota podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to:

34.982,25 zł + 50 euro tj. 35.198,83 zł

Szef Sztabu nr 2698, M. Broda
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FERIE W GMINIE TYCHOWO
SZKOŁA PODSTAWOWA W TYCHOWIE 
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Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

 

ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo   tel. 094

 
314 68 94

 

e-mail: gok.tychowo@wp.pl    www.gok.tychowo.pl 

I tydzień    (13-17 luty)  

 
 

Dzień GodzinyGrupy Rodzaj zajęć

P
o

n
ie

d
zi

ał
e

k Grupa młodsza

(I-III)

 9:00 – 11:00

 11:00 – 13:00

Dzień integracji.  Zapoznanie uczestników z rozkładem dnia 
 i regulaminem zimowiska oraz przepisami bhp i p. pożarowymi.  
Konkurs plastyczny na logo grupy ( p. D.Galińska)  

Gry i zabawy ruchowe ( p. B. Grabarczyk)

 
 

 11:00 – 13:00

 
 

Grupa starsza

(V-VI)

 9:00 – 11:00 Piłka siatkowa  (p. B. Grabarczyk)

Dzień integracji. Zapoznanie uczestników z rozkładem dnia
 i regulaminem  zimowiska  oraz  przepisami bhp i p. 
pożarowymi.  

 
 

Grupa młodsza

(I-III)

 9:00 – 11:00

 11:00 – 13:00

 11:00 – 13:00

Grupa starsza

(V-VI)

 9:00 – 11:00

 
 

Grupa młodsza

(I-III)

 9:00 – 11:00

 11:00 – 13:00

 11:00 – 13:00

Grupa starsza

(V-VI)

 9:00 – 11:00

W
to

re
k

Odlewy gipsowe (p. D. Galińska)

Gry rekreacyjno-sportowe  (p. B. Grabarczyk)

Gry i zabawy ruchowe ( p. B. Grabarczyk)

Odlewy gipsowe (p. D. Galińska)

Śr
o

d
a

 9:00 – 11:00

 9:00 – 11:00 Pieczenie babeczek (p. D. Galińska)

Odlewy gipsowe (p. D. Galińska. W. Galiński)

 11:00 – 13:00

 11:00 – 13:00

Mini turniej sportowy  (p. B. Grabarczyk)

Gry i zabawy ruchowe  (p. B. Grabarczyk)

Gry sportowe -mini turniej sportowy  (p. B. Grabarczyk)

Piłka nożna  (p. B. Grabarczyk)

Pieczenie babeczek (p. D. Galińska)

Bezpieczne mul�media (p. D. Galińska, W. Galiński)Grupa młodsza

(I-III)

Gry rekreacyjno-sportowe  (p. B. Grabarczyk)

C
zw

ar
te

k
P

ią
te

k

Piłka siatkowa  (p. B. Grabarczyk)

Mydełkowe szaleństwo  (p. D. Galińska)

Grupa starsza

(V-VI)

Grupa starsza

(V-VI)

Grupa młodsza

(I-III)

 9:00 – 11:00

 11:00 – 13:00

 11:00 – 13:00

 9:00 – 11:00

Mydełkowe szaleństwo  (p. D. Galińska)

II tydzień    (20-24 luty)  

Odlewy gipsowe (p. D. Galińska)

Odlewy gipsowe (p. D. Galińska)

Mini turniej sportowy  (p. B. Grabarczyk)

Gry sprawnościowe ( p. B. Grabarczyk)

Zawody sprawnościowe ( p. B. Grabarczyk)

Odlewy gipsowe (p. D. Galińska)

Odlewy gipsowe (p. D. Galińska)

Pieczenie ciastek (p. D. Galińska)

Dzień z bezpiecznym komputerem (p. D. Galińska. W. Galiński)

Mini rozgrywki (p. B. Grabarczyk)

Tenis stołowy  (p. B. Grabarczyk)

Pieczenie ciastek (p. D. Galińska)

Gry i zabawy sportowe ( p. B. Grabarczyk)

Gry i zabawy sportowe ( p. B. Grabarczyk)

Piłka nożna ( p. B. Grabarczyk)

Dzień z bezpiecznym komputerem (p. D. Galińska. W. Galiński)

Mini play bek show - naśladowanie poularnych aktorów (p. D. Galińska)

Gry i zabawy sportowe ( p. B. Grabarczyk)

Tenis stołowy  (p. B. Grabarczyk)

Mini play bek show - naśladowanie poularnych aktorów (p. D. Galińska)

Rodzaj zajęć

                

Świetlice wiejskie

 12:45 

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica w Kikowie

  
  GOK w Tychowie

11:00 -
13:00

Zajęcia wokalne
Prow. K.Kalbarczyk
Pracownia plastyczna  

 

 GOK w Tychowie

11:00 -

12:30

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Pracownia plastyczna

14 luty 2017

12:00 Ostatni Smok Świata
- Film animowany
Kino GOK - bilety do 
nabycia na godzinę 
przed seansem

15 luty 2017

20 luty 2017 21 luty 2017

Świetlice wiejskie

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Świetlica w Słoninie

11.00 -

12:45

18.15 -

14:45

13.00 - Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Świetlica w Dobrowie

GOK w Tychowie

19:15
Zajęcia HIP-HOP
Grupa młodsza

19:15 -

15:00 -

20:15

Zajęcia HIP-HOP
Grupa starsza

Prow. 
W. Wojcieszek

Sala 
widowiskowa

GOK w Tychowie GOK w Tychowie

16.00

Przedstawienie teatralne 
„Kruszynka”
w wykonaniu aktorów 
z Ośrodka Kultury 
w Ustroniu Morskim

11:00 -

12:30 

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Pracownia plastyczna

 
22 luty 2017 24 luty 2017

 23 luty 2017

   
 

 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

14:45

 

 

 

 

  

 

17:30

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Świetlica w Warninie

12.15 -
13:15

18.15 -

19:15 -

Zajęcia HIP-HOP
Grupa młodsza19:15 

15:00 

Prow. 
W. Wojcieszek

Sala 
widowiskowa

14:30 -

12:00 

  

   
 

 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 11:00 - 

13:00 -

 

 

 

 

 

Świetlice wiejskie

 12:45 
Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica w Trzebisznie

Zajęcia plastyczne
Prow. W.Rakoczy
Świetlica w Borzysławiu

   GOK w Tychowie

11:00 -

13:00

Zajęcia wokalne
Prow. K.Kalbarczyk

 

GOK w Tychowie

11:00 -

12:30

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy

16:30

Świetlice wiejskie

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Świetlica w Smęcinie

11.00 -

12:00

17.30 -

13.30 -

GOK w Tychowie

Zajęcia HIP-HOP
Grupa młodsza

18:30 

14:00 -

20:15

Zajęcia HIP-HOP
Grupa starsza

GOK w Tychowie GOK w Tychowie

Przedstawienie teatralne 
„Bajki z malowanej 
skrzyni”
w wykonaniu Teatru 
Władca Lalek ze Słupska

11:00 -

12:30 

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Pracownia plastyczna

  

Prow.  W. Wojcieszek
Sala widowiskowa

Prow.  W. Wojcieszek
Sala widowiskowa Zajęcia plastyczne

Prow. W. Rakoczy
Świetlica w Pobądzu

Zajęcia HIP-HOP
Grupa starsza

Ostatni Smok Świata
- Film animowany
Kino GOK - bilety do 
nabycia na godzinę 
przed seansem
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II tydzień 20 - 23 lutego

poniedziałek

9.30 - 13.30

wtorek
9.30 - 13.30

środa
9.30 - 13.30

czwartek
9.30 - 13.30

1. Zbiórka uczestników.
2. Przedstawienie dziennego harmonogramu zajęć.
3. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
4. Pogadanka profilaktyczna „Moje miejsce w grupie rówieśniczej”.
5. Zajęcia zaproponowane przez uczestników.
6. Poczęstunek.
7. Trening tenisa stołowego.
8. Gra towarzyska - tenis stołowy.

1. Zbiórka uczestników.
2. Program dzienny zajęć.
3. Rozgrzewka i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
4. Trening piłki nożnej.
5. Poczęstunek.
6. Trening piłki ręcznej - gra kontrolna.

1. Zbiórka uczestników.
2. Pogadanka profilaktyczna – „Żyj aktywnie i zdrowo”.
3. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
4. Międzygrupowy turniej konkurencji szybkościowych i skocznościowych.
5. Trening piłki nożnej.
6. Poczęstunek.
7. Turniej dwójek siatkarskich..
8. Podsumowanie imprezy: nagrody i wyróżnienia.

 1.  Zbiórka uczestników.
 2.  Harmonogram dnia.
 3.  Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

 5.  Poczęstunek w przerwie turnieju.

 

 

GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W TYCHOWIE

4. Halowy turniej piłki nożnej.
5. Poczęstunek w przerwie turnieju.
6. „Mecz gwiazd”; podsumowanie imprezy, dyplomy, wyróżnienia  i nagrody.

I tydzień 13 - 17 lutego

poniedziałek
9.30 - 13.30

wtorek
9.30 - 13.30

środa
9.30 - 13.30

czwartek

9.30 - 13.30

piątek
9.30 - 13.30

1. Otwarcie zimowiska i przedstawienie planu pracy.
2. Przedstawienie zasad BHP obowiązujących na zajęciach.
3. Zawarcie kontraktu z uczestnikami.
4. Wybór grup ćwiczeniowych – podział uczestników. 
5. Trening piłki nożnej.
6. Poczęstunek (owoce, pieczywo).
7. Gry i zabawy ruchowe.
8. Trening piłki siatkowej.

1. Zbiórka uczestników i przedstawienie planu zajęć.

2. Pogadanka profilaktyczna – „Higiena czasu wolnego”
3. Trening piłki nożnej.
4. Poczęstunek.
5. Trening piłki siatkowej dwuosobowej.

1. Zbiórka uczestników i przedstawienie planu zajęć.
2. Zasady i przepisy gry w piłkę nożną – instruktaż.
3. Gra ćwiczebna w piłkę nożną.
4. Przerwa na poczęstunek.
5. Trening piłki ręcznej.

1. Zbiórka uczestników i przedstawienie planu zajęć.
2. Trening piłki nożnej.
3. Gra turniejowa w piłkę nożną.
4. Poczęstunek.
5. Pogadanka profilaktyczna – „Liczy się tylko gra fair”.
6. Trening piłki ręcznej.
7. Gra ćwiczebna  „Szczypiorniak”

1. Zbiórka uczestników i przedstawienie planu dnia.
2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.
3. Ćwiczenia ruchowe kształtujące szybkość i zwinność.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TYCHOWIE

Zajęcia prowadzić będzie 
nauczyciel ze Szkoły 

Music Haven z Koszalina

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBROWIE

 

 
 

 
 

  
 

wykonywanie symbolicznych kartek wraz z życzeniami. 

 - śniegowe ludziki i zimowe budowle. 

I tydzień 13 - 17 lutego

poniedziałek
9.00 - 13.00

wtorek
9.00 - 13.00

środa
9.00 - 13.00

czwartek
9.00 - 13.00

piątek
9.00 - 13.00

 1. Otwarcie zimowiska.
 2. Przedstawienie planu pracy.

 3. Przedstawienie zasad BHP obowiązujących na zajęciach. 

 4. Wykonanie gazetki „Bezpieczne ferie zimowe”.

 5. Zajęcia integracyjne „Sport to zdrowie”..

1.  Obserwowanie lasu zimą (rozróżnianie tropów zwierząt). 
2.  Turniej piłki koszykowej - TRIO-BASKET.

3.  Układamy puzzle, gramy w gry planszowe (Scrable, Rumicub).

4.  Razem weselej - zagadki, krzyżówki, rebusy łamigłowki 

- zabawa literacko plastyczna.
5.  Walentynka dla Ciebie - zajęcia plastyczne, 

 1.  Turniej gier planszowych - Scrable, Rumicub.

 2.  Wspólne przygotowywanie posiłku - śniadanie.
 3.  Filmowy poranek - projekcja wybranego filmu.
 4.  Zajęcia plastyczne. Ilustrowanie w grupach wyodrębnionych  

 5.  Zajęcia w pracowni komputerowej.  

 1.  Zabawy grupowe w formie rywalizacji.
 2.  Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki.
 3.  Turniej w Badmintona.
 4.  Bezpieczne sporty zimowe. Zajęcia plastyczne. 
 5.  Zajęcia w pracowni komputerowej - prace plastyczne w Paincie .

1.  Zabawy i gry zręcznościowe..
2. Mini piłka siatkowa.
3.  Ciekawe dlaczego... - potyczki wiedzy o przyrodzie, 
     rywalizacja drużynowa.
4.  Układanie wierszy i fraszek o feriach - konkurs literacki.
5.  Zimowa przygoda- malowanie na wilgotnym papierze.

fragmentów filmu, malowanie plakatu na dużych arkuszach.

   II tydzień  20 - 24 lutego

poniedziałek
9.00 - 13.00

wtorek
9.00 - 13.00

środa
9.00 - 13.00

czwartek
9.00 - 13.00

piątek
9.00 - 13.00

 1. Z zimą za pan brat - wyjście w teren, pogadanka na temat zdrowia.
 2. Eko zabawy dla dużych i małych - zajęcia twórcze, pozwalające 

 3. Wybrane gry zespołowe. 
 4. Rytmy i rymy - zajęcia literackie - rozwijanie zdolności twórczych.

 5. Zajęcia komputerowe.

1.  Olimpiada zimowa - zajęcia sportowa, gry i zabawy integracyjne.. 
2.  Wyścigi rzędów z zadaniem dodatkowym - aktywne formy ćwiczeń.

3.  Aerobik pod hasłem „Taniec to sposób na nudę”.

4.  Robótki na różne okazje - zajęcia plastyczne inspirujące dzieci do tworzenia  
własnych projektów, wzorów.

5.  Projekcja filmu.  

 1.  Dzień uśmiechu - wierszyki, rymowanki.
 2.  Mistrz głośnego czytania- konkurs na najlepiej przeczytany tekst

 3.  Pudełkowe stwory - konkurs plastyczny na wykonanie najbardziej 

 4.  Zajęcia sportowe. 
5. Zabawy kulinarne - pieczenie pączków. 

 1.  Dzien życzliwości -scenki, warsztaty.

 2.  Wyścigi rzędów z zadaniem dodatkowym - aktywne formy ćwiczeń.
 3.  Nuda nie ma szans - zajęcia plastyczne, rebusy, zagadki, kalambury.
 4. Bajkowe stwory, a nawet potwory - papierowe fantazje, zabawy twórczo   

 5.  Zajęcia komputerowe.  
- plastyczne z gazetami, zajęcia z papieroplastyki, sztuka składania papieru.

ciekawie i mądrze wykorzystać materiały recyklingowe, zabawy 
ruchowe, słowne i towarzyskie.

próby samodzielnego układania wierszyków (np. o swoim imieniu, 
przyjacielu, ulubionej maskotce). 

literacki i wykonanie ilustracji do przeczytanego wiersza. Teksty 
A. Frączek, M. Konopnickiej, J. Tuwima, J. Brzechwy.

oryginalnej postaci stworzonej z kolorowych pudełek, bibuły i kartonu.

1.  Dzień gier planszowych - zadania drużynowe z wylosowanych dziedzin

2.Wspomnienia pełne atrakcji z zimowych wakacji - tworzenie plastycznej .

3.  Podsumowanie zimowiska. 
4.  Rozdanie nagród i dyplomów.

wiedzy, zawody w układaniu puzzli na czas, kalambury, rozgrywki 
szachowe, gry planszowe warcaby, chińczyk, memo, rozwijanie wyobraźni 
- tworzymy własną grę planszową. 

wersji lokomotywy, której wagony mieszczą najpiękniejsze wspomnienia 
z zimowego wypoczynku, praca plastyczna wszystkich uczestników zabawy. 

Wystąpi grupa Rafała Kmity
z udziałem

KRZYSZTOFA PLUSKOTY

przyjmuje zapisy
chętnych dzieci w wieku 

6 - 17 lat 

na zajęcia nauki gry na gitarze 

Informacje: sekretariat GOK tel.: 94 314 68 
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17 stycznia 2017 r. to data, która połączyła ważne 
uroczystości: 20-lecie Gminnego Przedszkola „Dębowa 
Chatka”, otwarcie Żłobka Gminnego oraz zakończenie 
inwestycji w Gimnazjum w Tychowie, polegającej na 
modernizacji instalacji c.o. i ct. 
Dyrektor Genowefa Kuczmera i Burmistrz Robert Falana 
powitali przybyłych gości, wśród których byli Samorządowcy 
z Powiatu Białogardzkiego, Radni, Sołtysi, dyrektorzy 
jednostek oświatowych, przedstawiciele instytucji i firm 
działających na terenie Gminy Tychowo. 
Burmistrz Robert Falana dokonał prezentacji pozyskanych 

środków na budowę żłobka, omawiając poszczególne etapy 

budowy.Dyrektor Genowefa Kuczmera przedstawiła rys 

historyczny przedszkola podkreślając jubileusz 20-lecia. 

Zwróciła uwagę, że to właśnie w wieku przedszkolnym każde 

dziecko najsilniej i najintensywniej kształtuje swoją 

osobowość i umiejętności. Od nas dorosłych zależy, czy damy 

mu odpowiednie warunki i możliwości, czy pozwolimy na 

wybór najwłaściwszej dla niego drogi czy spowodujemy, aby 

mogło rozwijać swój potencjał. Odwracając w życiu 

przedszkola 20-letnią kartę historii zapisaną różnymi 

OTWARCIE NOWYCH  INWESTYCJI W GMINIE TYCHOWO
Dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę, a pracownikom za 

oddaną pracę. Podsumowaniem pierwszej części był występ naszej 

absolwentki Małgorzaty Bekisz. 
Przybyli goście złożyli gratulacje z okazji Jubileuszu i nowo otwartej 

inwestycji, przekazali wiele pięknych prezentów. 
Uroczystego przecięcia wstęgi w Żłobku Gminnym dokonali Burmistrz 

Robert Falana, zastępca Burmistrza Jacek Rudziński, Dyrektor Żłobka 

Gminnego Genowefa Kuczmera, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł 

Kowalski, Kierownik Budowy Żłobka Andrzej Wilniewczyc oraz 

K. Rydzkowska – mama dziecka przebywającego w żłobku; poświęcenia 

dokonał ksiądz Andrzej Sołtys. Goście zwiedzili nowo oddany obiekt. 
Na zakończenie uroczystości dzieci z grupy „Muchomorki” przedstawiły 

„Jasełka”. 
W tym dniu miało miejsce również uroczyste otwarcie kolejnej nowej 

inwestycji w gminie Tychowo: „Przebudowa instalacji c.o. i ct. 

z montażem instalacji pomp ciepła, przebudowa wentylacji mechanicznej 

w budynku Gimnazjum z halą sportową w Tychowie”. 
Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Robert Falana, dyrektor 

Gimnazjum Andrzej Kozłowski, Norbert Fijałkowski – Skanska S.A. 

oraz uczennica gimnazjum. Uroczystości zakończyły się zwiedzaniem 

pomieszczeń, w których wykonano inwestycję. 

wydarzeniami, trudno jest być obojętnym wobec mijającego czasu 

i miejsca. Nasze przedszkole dba o współpracę z rodzicami, którzy są 

najbliższymi partnerami i całym środowiskiem, czynnie uczestniczy 

w życiu naszej małej ojczyzny.  Odnosimy sukces w wielu dziedzinach, 

nasze przedszkolaki biorą udział w konkursach gminnych i powiatowych. 
M.Broda, G. Kuczmera

Szanowni Państwo,

połowa kadencji samorządowej jest dobrą okazją do 
zaprezentowania tego, co mieszkańcy wiedzieć powinni, 
tego co zadowala i cieszy. 
  Pomimo ograniczonych środków jakimi dysponowaliśmy 
udało się zrealizować kilka znaczących inwestycji, 
inwestycji ważnych również dla mieszkańców Dobrowa 
i Dobrówka.
Wymienić tu należy budowę oświetlenia w miejscowości 
Dobrówko. W ramach zadania pn.” Budowa oświetlenia 
drogi w m. Dobrówko, gmina Tychowo do realizacji w/g 
zasady zaprojektuj i wybuduj” oświetlono odcinek drogi 
od skrzyżowania do budynków mieszkalnych o łącznej 
długości 352 m – wybudowano linię zasilającą oraz 
5 słupów oświetleniowych. Inwestycja o łącznej wartości 
35.000 zł brutto zrealizowana została w terminie i zgodnie 
umową przez Zakład Oświetlenia Drogowego Ryszard 
Tomczyk z siedzibą w Karlinie. Protokół odbioru prac 
podpisano 27 czerwca ubiegłego roku. Mieszkańcy 
Dobrówka są zadowoleni. 
  Kolejna inwestycje ucieszyły również mieszkańców 
Dobrowa. Po zakończeniu prac prowadzonych w ramach 
zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
ściekowej z przyłączami na terenie miejscowości 
Dobrowo, gmina Tychowo” położono nową nawierzchnię 
pasów drogowych oraz wybudowano sieć kanalizacji 
deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych 
z terenu inwestycji i z drogi. Na mocy Porozumienia 
zawartego 28 lipca ubiegłego roku Gmina Tychowo nabyła 
wybudowaną kanalizację deszczową od Spółki RWiK za 
cenę:   brutto. Płatność zrealizowana zostanie 219.969,47 zł
w 2 ratach: pierwsza do 31 marca 2017 r., kolejna do 
31 marca 2018 r. Inwestycja objęła także odnowienie 
chodników na osiedlu mieszkaniowym. Na zakup 
materiałów do wykonania tych prac (polbruk, krawężniki, 
itp.) Gmina przeznaczyła ponad  brutto. 47.000 zł
Od wiosny ubiegłego roku mieszkańcy Dobrowa 
korzystają również z nowej wiaty przystankowej. 

Inwestycje w Dobrowie i DobrówkuZdzisław Polek
Radny VII kadencji 2014-2018;
członek Rady Sołeckiej 
   w Dobrowie;
społecznik;
wolne chwile poświęca swojemu  
   hobby, czyli rzeźbieniu 
   w drewnie

Interesują mnie konkretne i dobrze wykonane zadania, dlatego dużą 
uwagę przywiązałem do wykonywanych prac. Zaufanie wyborców 
cieszy i jednocześnie zobowiązuje, z przyjemnością więc byłem 
uważnym obserwatorem niemal każdego etapu wykonywanych 
prac, zarówno w Dobrowie, jak i w Dobrówku. 

Warto podkreślić, że inwestycje w infrastrukturę techniczną 
podniosły atrakcyjność miejscowości, mają bezpośredni wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa, a tym samym na poprawę jakości życia 
każdego z nas.
     W mojej pracy bardzo pomocna jest współpraca z mieszkańcami. 
Doskonale Państwo wiedzą, że spotkanie z radnym może być 
początkiem realizacji ważnego zadania, które ma wpływ na nasze 
życie i otoczenie. Choć na rozwiązanie niektórych problemów 
potrzeba niestety czasu i cierpliwości. Dlatego serdecznie dziękuję 
za wszelkie rady, opinie i wyrazy uznania.
    Nie ukrywam, że aby skutecznie działać na rzecz mieszkańców 
niezbędne jest wsparcie i zrozumienie władz samorządowych. 
Współpraca ta jest bardzo dobra i ciągle się rozwija. 

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, jest sporo do zrobienia, mówię 
o całej gminie Tychowo. Trzeba jednak być świadomym, że nawet 
cztery lata intensywnej pracy nie naprawią wieloletnich zaniedbań. 

Inwestycje cieszą. Niech ta radość będzie udziałem każdego z nas, 
czego sobie i Państwu życzę.

 Zdzisław Polek
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SmęcinoPobądz

Zespół Radość i Dobrowianki kolejny raz zostały docenione 

podczas przeglądu zespołów ludowych, tym razem w Debrznie. 

19 listopada 2016 r. odbył się tam XII Pomorski Przegląd Zespołów 

Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. 

Świętego Andrzeja, podczas którego nasze zespoły za swoje piękne 

występy otrzymały WYRÓŻNIENIA! 

Gratulujemy i dziękujemy Radości i Dobrowiankom za wieloletnie 

zaangażowanie i promocję naszej Gminy w regionie. 

Izabela Wesołowska, 

      promocja i reklama GOK w Tychowie 

Radość i Dobrowianki
 w Debrznie

13 grudnia 2016 r. po dokonaniu przeglądu i oceny prac 

plastycznych nadesłanych na konkurs pt. „Ozdoba 

świąteczna” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 

w  Ty c h o w i e ,  p o s t a n o w i o n o  p r z y z n a ć  n a g r o d y 

w następujących kategoriach: 

Przedszkole 

I miejsce – Mazurkiewicz Marcin - świetlica Kowalki

I miejsce – Kowalczyk Szymon - świetlica Warnino

II miejsce - Hejzner Krystian - świetlica Warnino

II miejsce - Wojtyłko Maja - świetlica Borzysław 

III miejsce – Zaleska Wiktoria - świetlica Kikowo

Uczniowie klas I - III

I miejsce – Tabaka Kacper - świetlica Kowalki

II miejsce – Ślusarczyk Alicja - świetlica Dobrowo

III miejsce – Mazurkiewicz Nikola - świetlica Smęcino

Wyróżnienie - Więcek Adrian - świetlica Trzebiszyn

Dębna Oliwia - świetlica Sadkowo
Uczniowie klas IV-VI

I miejsce – Włodarska Zuzanna - świetlica Osówko

II miejsce – Strzałkowski Jakub - świetlica Słonino

III miejsce – Jagielska Oliwia - świetlica Kikowo

III miejsce - Mazurkiewicz Wiktoria - świetlica Smęcino

Wyróżnienie - Matysiak Miłosz - świetlica Osówko

Uczniowie Gimnazjum

I miejsce – Sokołowski Filip - świetlica Osówko

II miejsce - Kowalczyk Wiktoria - świetlica Warnino

III miejsce - Walczak Honorata - świetlica Kikowo

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Izabela Wesołowska

promocja i reklama GOK w Tychowie

Wyniki konkursu  „OZDOBA ŚWIĄTECZNA” 2016

Smęcino

MIKOŁAJ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH NASZEJ GMINY
12 i 13 grudnia 2016 r. w świetlicach wiejskich naszej Gminy 

pojawił się Mikołaj ze swoim pomocnikiem Elfem. 

13 grudnia – można było spotkać się z nimi w sali 

widowiskowej GOK.  Aktorzy Teatru Urwis z Krakowa, 

którzy wcielili się w role Mikołaja i Elfa zaprezentowali 

dzieciom przedstawienie teatralne o tematyce świątecznej. 

Rozmawiano o tym, że należy pomagać Rodzicom, być 

grzecznymi uczynnym. Dzieci zostały włączone do zabawy 

z Mikołajem i zabawnym Elfem. Jak tradycja nakazuje 

Mikołaj obdarował dzieci skromnymi podarunkami. 

Dziękuję za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Pani 

Karolinie Szyderskiej, przewodniczącej GKPiRPA, 

Sołtysom i Radom Sołeckim wsi: Kikowo, Dobrowo, 

Smęcino, Kowalki, Warnino.

                                                L. Michalak, Dyrektor GOK

Warnino Tychowo

SmęcinoKikowo

SmęcinoSadkowo

SmęcinoOsówko

 „Ciemniejsza strona Greya” 

12.02. –godz.15:00, 17:30, 20:00

13.02. – godz. 17:30, 20:00 

14.02. – godz. 17:30, 20:00 

17.02.– godz. 17:30, 20:00 

18.02. – godz. 17:30, 20:00

19.02.– godz. 17:30, 20:00 

24.02. – godz. 17:30, 20:00 

25.02.– godz. 17:30, 20:00 

„Ostatni smok świata”

14.02. – godz. 12:00 

24.02. – godz. 12:00 

W grudniu 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie 

zorganizował w świetlicach konkurs pt. „Dekoracje świąteczne”. 

Panie opiekunki wraz z dziećmi, które uczęszczają do świetlic 

pięknie udekorowały świetlice wewnątrz, a także na zewnątrz 

budynków. Witraże, bombki, łańcuchy, szopki, choinki i wiele, 

wiele innych ozdób pojawiło się na ścianach, drzwiach, w oknach, 

wszędzie tam, gdzie było tylko choć trochę miejsca. Całość 

utworzyła wspaniały bożonarodzeniowy klimat.  Po raz kolejny 

dziękujemy wszystkim za trud  i włożoną pracę.

Najlepiej udekorowane świetlice zostały nagrodzone:

I miejsce – świetlica w Osówku

I miejsce – świetlica w Pobądzu

II miejsce – świetlica w Borzysławiu

II miejsce – świetlica w Słoninie

II miejsce – świetlica w Tychowie

III miejsce – świetlica w Kikowie

III miejsce – świetlica w Kowalkach

III miejsce – świetlica w Sadkowie

Wyróżnienie – świetlice w Smęcinie,  Warninie i w Trzebiszynie.

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie. 

Zdjęcia można obejrzeć na stronie www.gok.tychowo.pl lub na 

profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

Izabela Wesołowska, 
Promocja i Reklama Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Konkurs pt. „Dekoracje  
świąteczne” już za nami !

ZAPRASZA NA  WERNISAŻ

Wystawy Prac Plastycznych

AUTORSTWA DANUTY LEBIODY

24 lutego 2017 r. o godz. 18:00

do galerii GOK na drugim piętrze

 ZAPRASZA NA SPEKTAKL  

10 lutego 2017 r.  – godz. 18:00
 cena biletu 30 zł i 35 zł 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

Warsztaty świąteczne
 w świetlicach

2 grudnia 2016 r. w Słoninie i 9 grudnia 2016  r. w Kikowie odbyły się 

warsztaty świąteczne dla Pań, podczas których uczestniczki mogły 

nauczyć się jak zrobić piękne bożonarodzeniowe stroiki. Pani Justyna 

Kłosowska, która prowadziła zajęcia pokazała w jaki sposób można 

kreatywnie ułożyć gałązki i ozdoby świąteczne by powstały cudne 

dekoracje. Każda z Pań oprócz stroików zabrała do domu również 

doświadczenie. 

D z i ę k u j e m y  P a n i  A n n i e  Ry d z k o w s k i e j  P r z e w o d n i c z ą c e j 

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Białogardzkiego za 

zorganizowanie warsztatów oraz Pani Justynie Kłosowskiej za 

poprowadzenie zajęć.  

Izabela Wesołowska 

promocja i reklama GOK w Tychowie

pt.: SZALONE NOŻYCZKI

Kino GOK w Tychowie 
zaprasza:
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     19 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Tychowie został rozstrzygnięty Konkurs na „ 

Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”. Celem konkursu 

było kultywowanie wśród uczniów tradycji wykonywania 

szopek, poznania i zapamiętania wydarzeń związanych 

z narodzeniem Jezusa, poznanie chrześcijańskiej wymowy 

świątecznych zwyczajów związanych z domowym 

przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej, rozwijanie 

wrażliwości estetycznej uczniów, popularyzacja twórczości 

utalentowanych uczniów. Konkurs adresowany był  do 

uczniów klas II- VI. Spośród szopek Komisja w składzie: 

Konkurs na „ Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” rozstrzygnięty!Z  życia 
SP Tychowo

Przedświąteczne pieczenie 
pierników

19 i 20 grudnia dla dzieci z klas II a, II b i III c były bardzo 

pracowite, bowiem tego dnia piekły one pierniczki. 

Najpierw odpowiednio się przygotowały dbając o czyste  

rączki oraz zakładając fartuszki. Poznały też składniki 

i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory kuchenne 

a także zasady bezpieczeństwa. Gdy wszystko było gotowe 

z ogromnym zapałem i zaangażowaniem zabrały się do 

pracy – wałkowały ciasto, wykrawały ciasteczka.  Efektem  

naszej pracy były pełne blaszki pierniczków. Po 

ostygnięciu  dekorowały pierniczki różnokolorowymi 

lukrami i barwnymi posypkami. Przygotowanie ciasteczek 

bardzo się dzieciom podobało, a w szkole unosił się 

wspaniały  aromat pieczonych  pierniczków, który 

wprawiał wszystkich w cudowny, świąteczny nastrój. 
Podczas pracy bardzo pomagali nam rodzice Pani 
Justyna Śledź, pani Iwona Zając, pani Karolina 
Karalus. Dziękujemy za pomoc. Kolejna porcja 
wypieków za rok...

Dorota Galińska, Barbara Jońska, Urszula Bagińska

Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza 
uroczystości organizowanych w naszym przedszkolu. W tym 
roku grupa 5- latków pod opieką p. Marii Gołuchowskiej 
zaprezentowała swoje umiejętności artystyczne   21 grudnia
w przedszkolu na  w którym brał udział Spotkaniu Wigilijnym, 
pan Burmistrz R. Falana, Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński, 

p. Monika Kurek, p. Katarzyna Tobiasz i p. Małgorzata 

Zienkiewicz postanowiła nagrodzić prace następujących 

uczniów: I miejsce Wiktoria Nowak z klasy V a, II miejsce 

Maria Galińska z klasy III c, III miejsce Julia Janus  z klasy II c. 

Poziom artystyczny wykonanych szopek był wysoki, 

a członkowie Komisji mieli trudny wybór przy ocenie prac 

uczestników. Wszyscy autorzy szopek zostali nagrodzeni 

w postaci ciekawych publikacji książkowych. Nad całością 

konkursu czuwała p. Dorota Durys. Wszystkim uczestnikom 

raz jeszcze gratulujemy!                                                      

Autor: D.D.

Z  życia Przedszkola w Tychowie
Ks. Wikariusz Piotr Jóźwik, przewodnicząca Rady Rodziców  
p. A. Szabla- Rutkowska oraz przedstawiciel nadleśnictwa p. 
Dariusz Lenio,  przedszkolaki i cały personel. Dzieci 
z a c h w y c i ł y  w s z y s t k i c h  p i ę k n y m i  k o s t i u m a m i 
i zaangażowaniem włożonym w odegranie swoich ról. Młodzi 
aktorzy bardzo dobrze poradzili sobie ze scenicznym stresem 
i przedstawili zebranym historię narodzin Jezusa. Piękna 
scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność 
w świąteczny nastrój. Następnie wszyscy podzieliliśmy się 
opłatkiem i złożyliśmy życzenia oraz zasiedliśmy do stołu by 
spożyć wigilijne potrawy,  smaczny barszcz i pierogi.

W tym dniu w całym przedszkolu rozlegał się śpiew kolęd. 
Spotkanie wigilijne przebiegało w miłej, rodzinnej 
i świątecznej atmosferze. Takie chwile pozostają na długo 
w pamięci wszystkich.

Dzieci swoje umiejętności jeszcze raz  zaprezentowały 22 
grudnia dla rodziców i wszystkich chętnych członków rodzin 
oraz zaproszonych gości. Ogromne zaangażowanie młodych 
aktorów  i nauczycielki opłaciło się, gdyż przedstawienie 
wywarło duże wrażenie i wiele emocji. Nie szczędzono braw, 
pochwał i wyrazów uznania dla tak małych aktorów i opiekuna 
grupy. Dzieci otrzymały uściski i całusy od swoich 
najbliższych oraz niespodzianki i słodycze od zaproszonych 
gości. Warto żyć dla takich chwil.                            

  K.Korolak

I JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

SPOTKANIE WIGILIJNE 

15.12.2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla 
rodziców w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki 
"Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach". 
W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele. 
Prelegentami tego spotkania byli pracownicy z Komendy 
Powiatowej Policji w Białogardzie (p. Grzegorz Grzyb) 
oraz Powiatowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej 
w Białogardzie (p. Anna Szajdecka). 
Rodzice otrzymali poradniki "O lekach, marihuanie, 
dopalaczach bez histerii" oraz uzyskali informacje nt. 
nowych zagrożeń takich jak leki i dopalacze oraz o tym, jak 
postępować z nastolatkiem eksperymentującym z tymi 
środkami i jak postępować z dzieckiem w okresie 
dorastania.
W ramach realizacji tego programu, już po raz drugi, 
zostaną przeprowadzone w drugim semestrze także 
spotkania z uczniami klasy pierwszej gimnazjum.

mgr Monika Falana, pedagog szkolny
Szkolny koordynator programu 

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” "

Z  życia 
ZS Dobrowo                 „Porozmawiajmy 
o zdrowiu i nowych zagrożeniach” 

Sołtys oraz Rada Sołecka ze Starego Dębna składają serdeczne 
podziękowanie firmie Friedrichs Polska Sp. z o.o. z Dobla za 
okazaną pomoc w zorganizowani paczek dla dzieci z naszego 
sołectwa.        

Sołtys Marian Łupina

18 grudnia br. do świetlicy wiejskiej w Dobrowie zaproszono 
mieszkańców sołectwa. Uroczystość wigilijną zaszczycili swoją 
obecnością: ks. Proboszcz Rafał Stasiejko, Burmistrz Tychowa 
Robert Falana, Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Lucyna Michalak oraz radni 
miejscy: Zdzisław Polek oraz Marian Borowczak. Na stole 
wigilijnym znalazły się liczne potrawy otrzymane od sponsorów, 
w sali rozbrzmiewały kolędy śpiewane przez „Dobrowianki”. 
Goście otrzymali słodki, mikołajkowy upominek.
Pragnę podziękować za pomoc w zorganizowaniu kolacji 
wigilijnej firmie „Pommernfisch” z Tychowa i firmie 
„Friedrichs” z Dobla a także następującym osobom: Marian 
Borowczak, Zdzisław Polek, Grażyna Dąbrowska, Irena Pariżok, 
Małgorzata Grzegorska, Jerzy Napora.                                

Maria StelmachSołtys Dobrowa

Sołectwo Stare Dębno

Z  życia 
Sołectw

Sołectwo Dobrowo
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Z  życia 
Gimnazjum

Tychowo

 MISTRZOSTWA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TYCHOWIE W PIŁCE 

SIATKOWEJ ZESPOŁÓW MIESZANYCH DWUOSOBOWYCH
Miesiąc grudzień był czasem, w którym siatkarki i siatkarze 

z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie walczyli o mistrzostwo 

szkoły w rozgrywkach par mieszanych. Turniej został zorganizowany 

przez nauczycieli wychowania fizycznego – Przemysława Frańczaka 

i Arkadiusza Jabłońskiego, a nagrody ufundował ULKS „Trygław” 

Tychowo. Turniej wzbudził duże zainteresowanie zarówno 

zawodników trenujących na co dzień w naszym klubie odmianę 

sześcioosobową siatkówki, jak też całej społeczności szkolnej. 

O popularności piłki siatkowej w naszej szkole świadczą pełne trybuny 

uczniów jak też absolwentów naszej szkoły. W fazie eliminacyjnej  

rozgrywano w dwóch grupach. Najlepsi z rozgrywek eliminacyjnych 

w fazie finałowej rywalizowali o miejsca I-VI a pozostałe zespoły 

o miejsca VII-XII. Podczas trwania zawodów uczniowie mieli 

możliwość doskonalenia swoich umiejętności, ale przede wszystkim 

liczyła się dobra zabawa i uśmiech na twarzy młodych ludzi.   

       KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ:

 1 MIEJSCE – Sandra Chwała, Patryk Mesjasz

 2 MIEJSCE – Katarzyna Boczkowska, 

                          Patryk Pawelski

 3 MIEJSCE – Julianna Król, Łukasz Sypek

 4 MIEJSCE – Agata Benke, Artur Glugla

 5 MIEJSCE – Aleksandra Jankowska, Kacper Banaś

 6 MIEJSCE – Zuzanna Podstawska, Miłosz Szulc

 7 MIEJSCE – Klaudia Szafrańska, Adrian Czuchrak

 8 MIEJSCE – Kaja Kaziszyn, Patryk Baranowski

 9 MIEJSCE – Daria Matusiak, Przemysław Beśka

 10 MIEJSCE – Laura Bogatko, Dominik Sypek

 11 MIEJSCE – Oliwia Jeremicz, Mateusz Ponik

 12 MIEJSCE – Karolina Gryga, Piotr Wetklo  

                                                                     A. Jabłoński

14 grudnia 2016 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel 
upamiętniający 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, aby 
oddać hołd wszystkim ofiarom represji. 
Dla współczesnych nastolatków program uroczystości był wspaniałą 

„Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć”
lekcją historii, zaś dla wielu dorosłych ważnym okresem 
w biografii.  
Myślą przewodnią apelu było hasło: ”Można wybaczyć, 
lecz nigdy zapomnieć”. Apel rozpoczął się muzyką 
żałobną w trakcie uczniowie przebrani za robotnika, 
żołnierza, księdza i studenta postawili znicze pod krzyżem 
z napisem OFIARY STANU WOJENNEGO. Uczniowie 
klas 1B, pod opieką p. Joanny Biskot, przedstawili 
dramatyczne wydarzenia tamtej grudniowej nocy, która 
przeszła do historii Polski, jako symbol zawiedzionych 
nadziei. Prawie wszyscy uczniowie klasy 1B uczestniczyli 
w apelu, recytując wiersze, odgrywając scenki 
i prezentując wydarzenia tamtego okresu. Dziewczęta, 
które były narratorami powiedziały ważne słowa: ”Tamta 
grudniowa noc przypomina nam ,że Polska nie jest pustą 
kartą, na której każdemu wolno wypisywać co mu się 
żywnie podoba … Kto nie szanuje przeszłości, ten nie jest 
godzien teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. 
Na koniec uczestnicy apelu odśpiewali znaną pieśń 
J. Pietrzaka ”Żeby Polska była Polską…” która była 
uważana za wyraz walki z władzą komunistyczną 
i poparcia dla Solidarności.

Joanna Biskot

Akcja charytatywna 
„Pomagam i ja”

Wo l o n t a r i u s z e  z  G i m n a z j u m  i m .  J a n a  P a w ł a  I I 
w Tychowie zorganizowali akcję charytatywną pod hasłem: 
„POMOGĘ I JA”, celem której było zaangażowanie młodzieży 
szkolnej do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 
innym, rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości 
i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności 
oraz zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy a także 
podejmowanie aktywnych działań na rzecz środowiska szkolnego 
i lokalnego a w szczególności pomoc rodzinom najuboższym.
Akcja została przeprowadzona na terenie Gimnazjum w Tychowie 
i polegała na zbiórce wśród uczniów żywności, środków czystości 
oraz przyborów szkolnych, z których zostały przygotowane paczki 
świąteczne a następnie przekazane wytypowanym przez GOPS 
rodzinom.Wolontariusze z Gimnazjum wraz z opiekunką 
p. Donatą Kłosowską – Babińską oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tychowie składają serdeczne podziękowania 
WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI za pomoc, dar serca 
oraz zwykłą ludzką życzliwość okazaną podczas świątecznej 
zbiórki żywności w ramach akcji „Pomogę i Ja” zorganizowanej w 
dniach 10 – 16 grudnia 2016 roku. Szczególne podziękowania 
należą się Kołu Łowieckiemu „Czajka”, które również w tym roku 
wsparło naszą akcję. Dzięki zaangażowaniu Darczyńców 
tutejszemu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej udało się 
wesprzeć 17 rodzin w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Donata Kłosowska- Babińska

RUSZYŁ SEZON SIATKARSKI W ROZGRYWKACH GIMNAZJALNYCH
espół reprezentacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II Zw piłce siatkowej chłopców po pierwszym rozegranym 

turnieju został liderem Międzypowiatowej Ligi Piłki 

Siatkowej.  Rozgrywki w tej formule zostały zaproponowane 

szkołom gimnazjalnym z okręgu koszalińskiego i kołobrzeskiego. 

Zgłosiło się pięć szkół od wielu lat odnoszących sukcesy 

w  r o z g r y w k a c h  o  m i s t r z o s t w o  w o j e w ó d z t w a 

zachodniopomorskiego.W tym gronie nie mogło zabraknąć 

zespołu z Tychowa, który jest kontynuatorem dużych tradycji 

w siatkówce młodzieżowej w naszym mieście. Rozgrywki zostały 

zaplanowane w formule turniejowej. Każda szkoła będzie 

gospodarzem jednego  z turniejów, podczas których zespoły 

zagrają po cztery spotkania systemem „każdy z każdym”.  

Za zwycięstwo 2: 0 zespół otrzyma 3 punkty, za zwycięstwo 2: 1 

uzyska 2 punkty, za porażkę 1: 2 zdobędzie 1 punkt a za porażkę 0:2 

nie uzyska punktów. Po fazie zasadniczej zostanie rozegrany turniej 

finałowy, który odbędzie się na terenie głównego organizatora – 

Szkolnego Ośrodka Sportowego działającego przy Gimnazjum nr 1 

w Kołobrzegu. Reprezentanci naszej szkoły pod kierunkiem 

Arkadiusza Jabłońskiego bardzo dobrze zaingurowali rozgrywki 

zdobywając w czterech spotkaniach aż dziesięć punktów. 

Udział w lidze ma na celu jak najlepsze przygotowanie naszego 

zespołu do turniejów, które będą rozgrywane w ramach Gimnazjady 

2016-2017.                                                                  

ak co roku, Kuratorium Oświaty w Szczecinie organizuje 

Jkonkursy przedmiotowe z większości przedmiotów, aby dać 

możliwość wykazać się uczniom zdolnym. Za nami etapy 

szkolne i rejonowe. Finalistami etapu wojewódzkiego zostało 

dwóch uczniów naszego gimnazjum - Katarzyna Ważna i Kacper 

Dyguda. Kasia uzyskała 2 wynik - 41 pkt w konkursie z  języka 

angielskiego na 700 uczniów, biorących udział na terenie całego 

województwa, a Kacper Dyguda uplasował się na 47 pozycji 

z dziesiątym wynikiem pośród 325 uczestników w konkursie 

matematycznym. 

Kolejny etap odbędzie się w lutym bieżącego roku w Koszalinie. 
Gimnazjalistom gratulujemy wyników i trzymamy kciuki za 

kolejny etap!

Donata Frańczak, Iryna Kuzyan

miłe chwile. Piękna scenografia stworzyła magiczną atmosferę 
świąt, a o dobrą aurę i miłe doznania słuchowe zadbali nasi 
„młodzi aktorzy”. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć 
historię szukających schronienia Maryi i Józefa, którzy po 
bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować 
w stajence. Jednak to do nich i małego Jezusa przybyli honorowi 
goście – trzej mędrcy i złożyli dzieciątku pokłon. Całość 
przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego 
dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana 
była kolędami i pastorałkami, które zachęcały wszystkich do 
wspólnego śpiewania. W końcowej części przedstawienia 
Aniołowie życzyli wszystkim „Wesołych Świąt!
Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem …”. Pointą 
biblijnej historii stały się słowa piosenki, które zna każdy z nas: 
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły 
dzień, w którym gasną wszelkie spory, (…)”. 
Przedstawienie, swoim nastrojem i świąteczną atmosferą, 
dostarczyło wielu wrażeń i wzruszeń. Na zakończenie wspólnego 
spotkania uczniowie rozdali wszystkim obecnym opłatek – 
symbol pojednania i przebaczenia, znak przyjaźni i miłości.
Dyrektor szkoły, pan Andrzej Kozłowski, podziękował 
młodzieży za kolejny udany występ oraz złożył wszystkim 
zebranym bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. 
W świątecznych nastrojach rozeszliśmy się do sal, w których 
odbyły się klasowe spotkania wigilijne, będące okazją do 
podsumowań mijającego roku i jednocześnie planowania 
postanowień noworocznych.

Anna Gołuchowska, Marta Bober, Donata Frańczak

Finaliści etapu 
wojewódzkiego

„J��� ���� �����”
W niecodzienny świąteczny nastrój wszystkich uczniów, rodziców, 
nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Tychowie wprowadziło przedstawienie bożonarodzeniowe, które stało 
się już tradycją naszej szkoły.W tym roku szkolnym świąteczne 
widowisko przedstawiła młodzież z klas: II B, III B i III A pod kierunkiem 
pani Anny Gołuchowskiej. Podczas przygotowań pomocą służyły: pani 
Donata Frańczak, pani Marta Bober, pani Józefa Pawłowicz, pani 
Karolina Szyderska oraz pani Bogusława Blinkiewicz.
Jak co roku Jasełka pozwalają całej społeczności szkolnej spędzić razem 

A. Jabłoński

Gratulujemy!
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Informujemy mieszkańców gminy Tychowo, że 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
k o m u n a l n y m i w 2 0 1 7 r.  p o z o s t a j e  n a 
dotychczasowym poziomie tj. 10 zł od osoby na 
miesiąc w przypadku zbiórki selektywnej i 17 zł 
od osoby na miesiąc w przypadku zbiórki 
nieselektywnej.

Jednocześnie informujemy, że planowane są 
zmiany numeracji konta, na które właściciele 
nieruchomości dokonywali do tej pory wpłat za 
gospodarowanie odpadami. Utworzone zostały 
indywidualne konta (nr rachunków bankowych), 
p r z y p i s a n e  d o  k a ż d e g o  z  w ł a ś c i c i e l i 
nieruchomości (osób, które złożyły deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi), na które będą dokonywane 
wpłaty. 

W związku z tym, że nowe indywidualne 
n u m e r y  k o n t  p r z y p i s a n e  z o s t a ł y  d o 
konkretnych osób niezmiernie ważnym jest, 
aby prawidłowo został on wpisany przez 
właściciela nieruchomości na druku przelewu.

 Pisemna informacja o indywidualnym numerze 
konta zostanie przekazana przez Urząd Miejski 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Informujemy Państwa, że od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

1.Gmina Tychowo przekazuje wyłapane psy do Schroniska dla  
    bezdomnych zwierząt w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 58. 

  Zgłoszenie do odłowienia bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do 
 schroniska  odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Gminy 
Tychowo.

2.Usługę całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
 drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Lecznica dla zwierząt 
  w Tychowie przy ul. Parkowej 2, , tel. nr 608 247 634.

3.Miejsce dla zwierząt gospodarskich zapewnia gospodarstwo rolne 
   w Kowalkach nr 33.

Wszelkie zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy 
Tychowo prosimy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Tychowie 
w pok. nr 20 – Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska albo 
zgłaszać telefonicznie pod nr 94 31 60 276, 664-060-005.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom gminy o obowiązku 
humanitarnego traktowania utrzymywanych zwierząt, zwłaszcza psów 
i zapewnieniu im w okresie zimowym ocieplonych bud, wyżywienia 
i ciepłej wody w odpowiedniej ilości. 

W okresie silnych mrozów lub zamieci śnieżnych prosimy o zabranie 
psów i kotów na noc do ciepłych pomieszczeń (kotłownie, mieszkania, 
ocieplone komórki itp.). Utrzymywanie psa w okresie mrozów na 
krótkim łańcuchu grozi szybkim wychłodzeniem organizmu 
zwierzęcia i jego śmiercią.                                                        K. Piecuch

OCHRONA ZWIERZĄT

URZĄD MIEJSKI W TYCHOWIE INFORMUJE

w Ty ch o w ie k ażd emu w ła ś c i c i e lo w i 
nieruchomości zamieszkałej z terenu gminy 
Tychowo. 

Bez zmian pozostaje sposób dokonywania 
wpłat u Sołtysów sołectw.

Do czasu otrzymania indywidualnych 
numerów kont, wpłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dokonywać można na 
konto dotychczas obowiązujące. 

K. Piecuch

INFORMACJA
Osoby chętne, które chciałyby zostać

instruktorem obrony cywilnej
uprzejmie prosimy o kontakt w terminie

do dnia 05.02.2017r.: 
Urząd Miejski w Tychowie - 

tel. 94 31-60-262, pok. nr 24/1.
Osobom zainteresowanym 

szczegółowych informacji udzieli 
Inspektor ds. ZOC.

  Serdeczne podziękowania dla darczyńców: 

Zakładu Rybnego w Doblu 
i Pana Mariusza Rydzkowskiego 

oraz dla Pań: Zdzisławie Turaj i Ewie Stabach za pomoc

przy zorganizowaniu Wigilii w świetlicy w Kikowie. 

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie 

z opiekunem świetlicy H. Zimińską

***

Pragnę serdecznie podziękować  za całoroczną pomoc na rzecz 

Świetlicy Wiejskiej w Słoninie osobom:

Pani Jadwidze Nowackiej, Pani Danucie Kaweckiej, 
Pani Barbarze Szewczyk, Państwu Aleksandrze 

i Rafałowi Kiełbusom, Pani Grażynie Strączewskiej, Panu 
Józefowi Łaniucha oraz wszystkim tym osobom, które 

pomogły w przygotowaniu kolacji wigilijnej 
i życzyć im  szczęśliwego Nowego Roku 2017.

  Serdecznie dziękuję rmie "Perfect Green" 

         za piękną jodełkę na świetlicę w Słoninie. 

Opiekun K. Sikorska

Podziękowania

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „Tychowskich Wieści” doszło do pomyłki 
w nadaniu tytułów artykułom ze strony 6: artykuł „Z Tychowa do kadry 
narodowej” odnosi się oczywiście do sukcesów sportowych Małgorzaty 
Czarnaty, natomiast „Konkurs – Fizyka w medycynie” dotyczy konkursu 
organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński na najciekawszą 
prezentację multimedialną. W konkursie tym za pracę pt.: „Zastosowanie 
laserów w medycynie” Szymon Gołdyn otrzymał nagrodę Prezesa 
Towarzystwa Fizyki Medycznej. Za pomyłkę przepraszamy!

Redakcja „Tychowskich Wieści” 

Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy, 

     Pragniemy poinformować, że od nowego roku jeden z etapów procesu 
wydawniczego „Tychowskich Wieści”, czyli tzw. „skład”, będzie 
realizowany w Urzędzie Miejskim w Tychowie. Oznacza to, iż 
rezygnujemy ze zlecania wykonywania tej usługi, a tym samym 
minimalizujemy koszty wydania naszego miesięcznika. 

Nowy rok jest również okazją do odświeżenia szaty graficznej gazety, 
natomiast bez zmian pozostaje sposób kontaktu z redakcją, do którego 
gorąco zachęcamy – telefonicznie: nr tel. (94) 31 60 275, mailowo: 
wiesci@tychowo.pl lub z Renatą Bosak-Szewczyk (pok. 21). 

.

KOMUNIKAT  NR  1  z  1-01-2017 r.

      Komitet na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego Kościoła Parafialnego w Tychowie informuje, że 
w okresie r.  na nasze konto wpłynęły następujące kwoty:                                                                                                      od  13-12-2016 r.  do 31-12-2016 

1    330,00 zł               . 3 wpłaty indywidualne         -       

2.         -            4,05 zł                 odsetki bankowe   

3          -          60,00 zł        . składki członkowskie                       

Razem  wpływy                         -        394,05 zł  

Stan konta na 31-12-2016 r.                        -            0,00 zł 

wydano na  remont             -     692.191,14 zł                        

koszty własne Stowarzyszenia od 2008 r.   -        12.200,00 zł 

Razem zebrano od 2008 r.          -        704.391,14 zł

Komitet informuje, że z uwagi na zmianę formy działania, skończyła się możliwość dokonywania 
odpisu 1% podatku PIT.  Zlikwidowany został też z końcem roku rachunek w Banku Spółdzielczym. 
Kwesty i zbiórki będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Można też wpłacać darowizny 
na konto Parafii  w Tychowie z dopiskiem „na remont kościoła”. 
Rachunek nr  84 8562 0007 0050 0584 2000 0010. Od 1 stycznia 2017 r. Komitet będzie działał 
w dotychczasowym składzie przy Parafii w Tychowie.  
                                                                                        W imieniu Komitetu - (-) Bronisław Gajewski

Podaruj 1% swego podatku na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Marzymy o tym, byśmy mogli  

kontynuować działalność "Mini świetlicy dziennego 

wsparcia" dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie gminy Tychowo. Chcemy wspierać poprzez 

dodatkową rehabilitację osoby niepełnosprawne ruchowo.

KRS:0000163423

Pomagamy gratisowo w wypełnianiu 

i przesyłaniu rozliczeń do Urzędów Skarbowych 

poprzez e-deklarację.

Kontakt dla zainteresowanych: 
telefoniczny: 94 311 52 54 lub 606 153 266 

lub email: amicus1@o2.pl

Dziękujemy bardzo za wsparcie !!!
     z poważaniem,

          Zofia Jarzębska

 8 stycznia 2017 roku odbyło się Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła 

Wedkarskiego „Tychowo-Gmina” na którym wybrano 

Zarząd w składzie:
Prezes Koła –  Pan Tomasz Martyniuk, Z-ca prezesa  Pan 

Damian Łygoński, Skarbnik Pan  Tadeusz Jurszewicz, 

Sekretarz Pan Piotr Pawlik, Gospodarzem został  Pan  

Marcin Jackiewicz  oraz Członkowie  Pan Paweł 

Dybiński i  Pan Andrzej Borzęcki.
 Korzystając z okazji przekazujemy serdeczne 

podziękowanie ustępującemu Prezesowi PZW Panu 

Krzysztofowi Wożniakowi  oraz całemu  Zarządowi 

Koła PZW „Tychowo-Gmina, za wieloletnią pracę na 

rzecz Koła oraz trud i poświęcony czas w jego rozwój, 

a także przekazanie  swojego doświadczenia młodszemu 

pokoleniu.  
Jeszcze raz bardzo dziękujemy i liczymy na współpracę.

Prezes Koła PZW

NOWE  WŁADZE  
W   PZW TYCHOWO 

„TYCHOWO-GMINA” 


