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Z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obtości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

a także 

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu 

przez cały Nowy 2018 Rok.

Paweł Kowalski
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Tychowie
wraz z Radnymi RM

Robert Falana
Burmistrz Tychowa

 z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Tychowie

Tychowo, grudzień 2017 r.

   15 grudnia br. odbył się w Tychowie 
III już Kiermasz z okazji Świąt Bożego 
Narodzeni. Po raz drugi zorganizowano 
go w ramach współpracy naszej Gminy  
z  niemiecką Gminą Neverin. 
Przedsięwzięcie  zreal izowano 
w ramach projektu dofinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa 
(Fundusz Małych Projektów w ramach 
Programu Współpracy Interreg V A 
M e k l e m b u r g i a - P o m o r z e 
Przednie/Brandenburgia / Polska 
w Euroregionie Pomerania)”.
Koordynatorem projektu była Magdalena 
Broda,  Inspektor  ds.  Rozwoju 
Gospodarczego Gminy Tychowo. 
   Do Tychowa przyjechała delegacja 
z Niemiec z Burmistrzem Neverin: 
Peterem Boehm. 
Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
w godzinach: 16.00 – 19.00, swoje 
stoiska  z wyrobami rękodzielniczymi 
prezentowali: Gmina Neverin, Szkoła 

Polsko – Niemiecki Kiermasz i Koncert Bozonarodzeniowy w Tychowie

Podstawowa w Tychowie, Szkoła 
Podstawowa w Dobrowie, Zespół Szkól 
Ponadgimnazjalnych w Tychowie, 
Przedszkole  „Dębowa  Chatka” 
w Tychowie,  Parafia  Tychowo, 
Stowarzyszenie Amicus, Stowarzyszenie 
ECCE Homo, Stowarzyszenie Rozwoju 
Razem, Sołectwo Zaspy Wielkie oraz 
rękodzielnicy. 
   W godzinach 17.00 – 18.00 , na sali 
widowiskowej GOK, w pięknie 
przygotowanej scenografii, odbywał się 
Koncert Bożonarodzeniowy. Licznie 
przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście  
z uznaniem oglądali występy artystów 
Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie: grupy 
baletowej „Śnieżynki” z opiekunką 
Dorotą Galińską, Iskierek prowadzonych 
przez  Lucynę  Gołdyn,  chórku 
prowadzonego przez  Katarzynę 
Kalbarczyk, trio akordeonowego 
w składzie: Zofia Szyderska, Maria 
Galińska, Jakub Jaskólski z opiekunką 
Lucyną Gołdyn. 

Koncert swoimi występami uświetnili 
również artyści z GOK: Klaudia 
Barska, grupy taneczne: Mama- 
Dziecko, Hałas, Mirage prowadzone 
przez Kacpra Wojcieszka, zespoły 
ludowe: Dobrowianki i Radość oraz 
zespół wokalny: Gamma prowadzony 
przez Katarzynę Kalbarczyk. 
Pięknie zaprezentowali się pracownicy 
Norew z Kowalek w kolażu bajek 
J. Tuwima pod tytułem: To  tu, to tam, 
w reżyserii Wojciecha Węglowskiego. 
   Gospodarz uroczystości: Burmistrz 
Tychowa, Robert Falana nie szczędził 
słów uznania dla wykonawców oraz 
wszystkich, którzy przygotowywali 
Kiermasz i Koncert. 
Burmistrz Neverin, Peter Boehm, 
podkreślał, że zarówno on, jak i jego 
współpracownicy są pod ogromnym 
wrażeniem poziomu przygotowanej 
uroczystości i polskiej gościnności. 
W czasie Kiermaszu można było 
skosztować  barszczu z uszkami – 
przygotowanych przez pracowników 
Gminnego Przedszkola „Dębowa 
Chatka” w Tychowie oraz Szkoły 
Podstawowej w Tychowie. Był pyszny, 
Panie wydały praktycznie wszystkie 
porcje! 
Niebywałą atrakcją  okazały się 
animacje w wykonaniu aktorów 
(szczudlarzy) z Teatru na Walizkach 
z Wrocławia. W ten magiczny wieczór 
można było spotkać w Tychowie: 
Mikołaja, Anioły, Diabła i Bałwanka. 
Aktorzy spisali się na medal: było 
baśniowo i bardzo zabawnie. 
Dla wszystkich dzieci zgromadzonych 
na placu, Anioły miały słodycze 
ufudowane przez Gminną Komisję 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Przedsięwzięcie udało się zrealizować 
dzięki pracy wielu osób: pracowników 
GOK, GOSiGK, Urzędu Miejskiego, 
Szkoły Podstawowej w Tychowie, 
Przedszkola w Tychowie. 

Serdeczne  podziękowania  dla 
wszystkich wystawców, którzy 
prezentu jąc  swoje  rękodzie ła 
przyczynili się, że Kiermasz był bardzo 
kolorowy, atrakcyjny a jednocześnie 
pomógł nam promować nasza Gminę 
a mieszkańcom dostarczył wielu 
wrażeń artystycznych. Był też okazją 
do nabycia pięknych, tradycyjnych 

dekoracji świątecznych przez licznie 
przybyłych mieszkańców. Dziękujemy 
wszystkim, którzy byli w tym dniu 
z nami. 

L. Michalak, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie

Wykonanie zdjęć: 
I. Wesołowska, M. Broda,

R. Bosak-Szewczyk, W. Galiński
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21 stycznia 2018  

Teatr dla dzieci 
pt. „Czerwony Kapturek”
w wykonaniu aktorów Teatru 
Władca Lalek ze Słupska
sala widowiskowa GOK
(wstęp wolny)

Zajęcia wokalne
Prow. K. Kalbarczyk
pracownia muzyczna
GOK Tychowo

15 stycznia 2018 

17:30 -

18:30

Zajęcia teatralne
Grupa młodsza Alter Banda
Prow. B. Bekisz
GOK Tychowo

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
pracownia plastyczna
GOK Tychowo

 17:00 

Zajęcia HIP HOP
Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa
GOK Tychowo

Zajęcia HIP HOP
Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa
GOK Tychowo

 18:00 

Zajęcia - nauka gry na bębnach 
afrykańskich
Prow. Bartłomiej Sowa
sala widowiskowa GOK Tychowo
(wstęp wolny)

Zajęcia taneczne
Rodzic z dzieckiem
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa
GOK Tychowo

Zajęcia teatralne
Grupa starsza  Banda
Prow. B. Bekisz
GOK Tychowo

Zajęcia HIP HOP
Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa
GOK Tychowo

Zajęcia HIP HOP
Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa
GOK Tychowo

17:30 - 

18.30  

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
pracownia plastyczna
GOK Tychowo

Zajęcia - nauka gry na bębnach 
afrykańskich
Prow. Bartłomiej Sowa
sala widowiskowa GOK 
Tychowo (wstęp wolny)

18:00 

18.30

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 
film - KINO GOK w Tychowie
(bilety w cenie 13 zł i 16 zł)

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi - film - KINO GOK w Tychowie  
(bilety w cenie 13 zł i 16 zł)

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi - film - KINO GOK w Tychowie  (bilety w cenie 13 zł i 16 zł)

 16:00 - 

 17:00  17:00 

22 stycznia 2018 23 stycznia 2018 24 stycznia 2018 25 stycznia 2018 26 stycznia 2018 

Warsztaty teatralne
Grupa  Alter Banda
Prow. P. Lenart (Teatr lalek 
Pleciuga ze Szczecina)
GOK Tychowo

15:30 -

17:30 

Zajęcia wokalne
Prow. K. Kalbarczyk
pracownia muzyczna
GOK Tychowo

  - 12:00

 15:30 - 

 15:00 

 17:30 

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
pracownia plastyczna
GOK Tychowo

 14:00 - 

 15:30 

 17:00 

 16:00 - Zajęcia HIP HOP
Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek

Zajęcia HIP HOP
Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek

 17:00 - 

 17:00 - 

 18:00 

 14:00 - 

 16:00  

COCO - bajka dla dzieci
Kino GOK w Tychowie
(bilety w cenie 13 zł i 16 zł)

Zajęcia teatralne
Grupa starsza Banda
Prow. B. Bekisz
GOK Tychowo

17:30 -

18:30

COCO - bajka dla dzieci
Kino GOK w Tychowie
(bilety w cenie 13 zł i 16 zł)

 14:00 - 

 14:00 - 

 16:00  

 16:00  

COCO - bajka dla dzieci
Kino GOK w Tychowie
(bilety w cenie 13 zł i 16 zł)

Zajęcia plastyczne
Prow. W. Rakoczy
Pracownia plastyczna
GOK Tychowo

 15:30 

 17:30 

 14:00 - 

 18:30 - 

Zajęcia taneczne
Rodzic z dzieckiem
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa
GOK Tychowo

 17:15 

 19:30 

 16:30 - 

 18:30 - 

Zajęcia HIP HOP
Grupa młodsza - Hałas
Prow. K. Wojcieszek

Zajęcia HIP HOP
Grupa starsza - Mirage
Prow. K. Wojcieszek
sala widowiskowa GOK Tychowo

UWAGA! 12 stycznia 2018 r.Zapisy na zajęcia nauki gry na bębnach afrykańskich do  bezpośrednio w sekretariacie GOK lub pod nr tel. 94 31 46 894.

UWAGA! Bilety na filmy do Kina do nabycia od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w sekretariacie GOK  lub godzinę przed seansem.
               Cena biletu: normalny 16 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 13 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 11 zł na każde dziecko. 

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo  tel. 94 31 46 894 e-mail: gok.tychowo@wp.pl   www.gok.tychowo.pl

sala widowiskowa GOK Tychowo

sala widowiskowa GOK Tychowo

sala widowiskowa  GOK Tychowo

20 stycznia 2018  

FERIE 2018 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TYCHOWIE

cd. Polsko - Niemiecki Kiermasz Bozonarodzeniowy S������� ������ � T�������
   9 grudnia br. w hali sportowej tychowskiej 
Szkoły Podstawowej uczestniczyliśmy 
w dwóch sportowych wydarzeniach. 
W  Gminnej  Fami l iadz ie  o  Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tychowie 
po raz trzeci walczyły dzieci wspólnie 
z rodzicami. Udział wzięło dwadzieścia par 
(rodzic i dziecko).
Gościem specjalnym spotkania - ku radości 
młodych sportowców - był Święty Mikołaj. 
  Po uroczystym wręczaniu pucharów, medali 
oraz słodkich upominków, do boju – tym razem 
o Puchar Burmistrza Tychowa – stanęli 
Oldboje. 
W mikołajkowych rozgrywkach uczestniczyło 
6 zespołów, jednak zwycięzcą mógł zostać 
tylko jeden – Puchar Burmistrza Tychowa 
powędrował do Połczyna Zdroju. 
Mecze piłki nożnej rozegrały również Skrzaty 
i Żaki z Tychowa oraz Orliki z UKS „Dąbek” 
z Tychowa z Orlikami z „Gryf” Dobrowo. 
   Wyniki prezentują się następująco:
III Gminna Familiada Rodzinna o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Tychowie:
1 miejsce: Bartłomiej Czupa z tatą Konradem 
2 miejsce: Oliwia Rudzińska z tatą
    Radosławem 
3 miejsce: Julia Augustyniak z mamą
    Bogusławą 
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 
Oldbojów o Puchar Burmistrza Tychowa:
1 miejsce: Pogoń Połczyn – Zdrój
2 miejsce: Victoria Sianów 
3 miejsce: Polonia Chodzież

Najstarszy zawodnik turnieju: Krzysztof Gort 
   – 55 lat (Victoria Sianów) 
Najlepszy zawodnik turnieju: Marek Chmura 
(Pogoń Połczyn – Zdrój)
Najlepszy bramkarz: Zbigniew Banasiak 
(Victoria Sianów)

W 15 meczach padło 56 goli. Królem 
strzelców został Tomasz Miedziński 
(Polonia Chodzież)
Mecze sędziowali:Zbigniew Marczyk,  
Artur Karwas i Wojciech Jankowski.
Turniej prowadził i czuwał nad 
sprawnym jego przebiegiem Andrzej 
Schneider - Prezes Pomorskiej Ligi 
Oldbojów w Piłce Nożnej.
Wszystkim zespołom puchary 
i  statuetki  dla  wyróżnionych 
zawodników w imieniu Burmistrza 

Tychowa wręczali Jacek Rudziński - 
zastępca Burmistrza Tychowa, Paweł 
Kowalski – Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie, Robert Radziuk 
– Specjalista ds. sportu GOSiGK 
w Tychowie.
Uczestnikom Familiady puchary oraz 
medale wręczała również Beata 
Ostrysz, zastępca Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Tychowie. 
Gratulujemy!

RBS 

mailto:gok.tychowo@wp.pl
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mina  Tychowo  zos ta ła 

Gw y r ó ż n i o n a  p o d c z a s 
podsumowania działalności 

Towarzystw Krzewienia Kultury 
Fizycznej za 2017 rok.
Uczestnicząc w organizowanych przez 
TKKF aktywnościach sportowych 
w kategorii gminy od 5 do 7,5 tysiąca 
mieszkańców zajęliśmy IV pozycję. 
  Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w działalność 
TKKF w Gminie Tychowo!

Burmistrz Tychowa

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY TYCHOWO

A
K
T
Y
W
N
A

T
A
B
L
I
C
A

Głównym  celem  Programu  jes t 
umożl iwienie  wykorzys tywania 
w procesie dydaktycznym nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych oraz podniesienie 
kompetencji  cyfrowych uczniów 
i nauczycieli poprzez zmianę sposobu 
myślenia o możliwościach wykorzystania 
nowych technologii.
   Dzięki dofinansowaniu z programu 
każda ze szkół wzbogaciła się o dwie 
tablice interaktywne,  projektor oraz 
głośniki. Sprzęt pozwali nauczycielom 
p rowadz ić  i nnowacy jne  l ekc j e 
z wykorzystaniem atrakcyjnych dla 
uczniów programów interaktywnych, gier 
i materiałów multimedialnych.
    Szkoła w Tychowie otrzymała dotację

Szkoły Podstawowe w Tychowie i Dobrowie 
zakwalifikowały się do Rządowego Programu 

„ Aktywna Tablica”  !!!
rządową w kwocie 14 000 zł, natomiast 
3 500 zł zabezpieczono na ten cel 
w środkach własnych szkoły. 
    Szkoła w Dobrowie również otrzymała 
dotację rządową w wysokości 14 000 zł, 
otrzymała także wsparcie  od organu 
prowadzącego, czyli Burmistrza Tychowa, 
w wysokości 3 500 zł.
   Kształtowanie postaw innowacyjnych, 
wspieranie kreatywnego i innowacyjnego 
modelu nauczania jest zadaniem ściśle 
związanym z zapewnieniem w procesie 
kształcenia lub uczenia się dostępu do 
nowoczesnych TIK i będzie miało istotny 
wpływ na przyszłe, aktywne uczestnictwo 
uczniów w nowoczesnym rynku pracy.

RBS

     Zakończone zostały prace związane 
z budową  placu zabaw na osiedlu przy 
ul. J. Kochanowskiego w Tychowie. 
Na placu zamontowane zostały: 
huśtawka,bocianie gniazdo, zestaw 
Malita, karuzela, Linarium Annapurna, 
sprężynowiec piesek, huśtawka wagowa 
oraz sklepik z liczydłem i tablicą. 
Wartość projektu: 63.935,40 zł.  
Pozyskane dofinansowanie: 85% z PO 
RYBY. 
Obok placu zabaw powstanie siłownia 
fitness - przygotowane jest podłoże, 
dalsze prace ruszą jeszcze w tym roku. 

RBS

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PLACU ZABAW  

ZAPRASZAMY NA 26 Finał WOŚP  !!!
Kwesta do puszek przeprowadzona zostanie przez Wolontariuszy we wszystkich miejscowościach gminy Tychowo 

00 00 00 00w godz. 10  do 14 , w mieście Tychowo zbiórka rozpocznie się o godz. 9  i zakończy o godz. 16 .

Wolontariusze prowadzący kwestę posiadać będą identyfikatory Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
oraz odpowiednio oznakowane i zabezpieczone puszki kwestowe.

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

PROGRAM 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

w sali widowiskowej GOK w Tychowie 14 stycznia 2018 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

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 konkursów: na nazwę Systemu Rowerów Miejskich oraz 
             na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje na terenie Gminy Tychowo w 2017/2018 r.

- wyniki zbiórki i licytacji – zakończenie 26 Finału WOŚP20.30 

NA TERENIE GMINY TYCHOWO W ROKU 2017/2018

NAJPIĘKNIEJSZE 

ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie 
dekoracji świątecznej obejścia przydomowego,

 witryny sklepowej lub placówki oświatowej i kulturalnej 
oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej 

Zgłoszenia wraz z fotografiami należy składać w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Tychowie do dnia 28 grudnia 2017 r. 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Konkurs - Najpiękniejsze świąteczne iluminacje”

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas 26 Finału WOŚP

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

14 stycznia 2018 r. 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej
 Gminy Tychowo www.tychowo.pl, w Urzędzie Miejskim pok.21

         Tel.: 94 31 60 275

Dla laureatów konkursu przewidziane są 
atrakcyjne nagrody pieniężne!

Burmistrz Tychowa ogłasza konkurs na

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tychowie
    Dnia 17 grudnia 2017r. odbyły się wybory 
uzupe łn ia jące  do  Rady  Mie j sk ie j 
w Tychowie w okręgu wyborczym nr 12,
w skład którego wchodzą następujące 
miejscowości: Bukówko, Bukowo oraz 
Retowo. 
Oddanych zostało 114 ważnych głosów . 
Frekwencja wyborcza wyniosła 39,52%. 
Krzysztof Niemiec zdobył - 75 głosów. 
Drugi - Rafał Kołotiuk - zdobył 28 głosów, 
a trzecia - Katarzyna Świeboda - 11 głosów. 

Nowo wybrany  Radny złoży uroczyste ślubowanie  
podczas XLI Sesji Rady Miejskiej 28 grudnia br. 

RBS 

mailto:m.broda@tychowo.pl
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   5 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tychowie w ramach programu edukacji medialnej 
– KINO SZKOŁA, odbyło się spotkanie uczniów 
klas VII Szkoły Podstawowej i klas Gimnazjum 
z Tychowa i Dobrowa. Zajęcia pt. „Każdy ma prawo 
czuć się zagubiony w życiu. Trudna sztuka 
wyrażania emocji.” poprowadziła Pani prelegentka – 
Monika Kuczyńska.
Po rozmowie wszyscy obejrzeli film pt. „Siedem 
minut po północy” reż. J.A. Bayona. 

Izabela Wesołowska, 
promocja i reklama GOK w Tychowie

KINO SZKOŁA W GRUDNIU W GOK W TYCHOWIE !

    6 grudnia 2017 r. z okazji Mikołajek 
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie 
zaprosił wszystkie dzieci do sali 
widowiskowej na piękny spektakl 
teatralny pt. „Opowieść wigilijna” 
w  wykonaniu  Teat ru  Recepta 
z Kowalek.
   Przedstawienie  wzbudzało 
w najmłodszych widzach wiele refleksji 
i poruszających emocji związanych 
z nadchodzącą magią Świąt Bożego 
Narodzenia. 
Po spektaklu, dzieci odwiedził Święty 
Miko ł a j  i  Śn i eżynka ,  k tó r zy 
poprowadzili różne zabawy i konkursy.
Poczęstowali także wszystkich małych 
uczestników drobnymi słodkościami, 
a na koniec imprezy spotkanie zostało 
uwieńczone wspólnym zdjęciem. 

    Wyniki konkursu pt. „Ozdoba 
świąteczna” zorganizowanego dla dzieci 
i młodzieży uczęszczających do świetlic 
wiejskich gminy Tychowo przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.
4 grudnia br. po dokonaniu przeglądu 
i oceny prac plastycznych nadesłanych 
na konkurs, postanowiono przyznać 
nagrody w następujących kategoriach:

DUBBING

Wyniki konkursu pt. „Ozdoba świąteczna” 

NAPISY  PL

Przedszkole 	
I miejsce - Lena Jankowska -   
                 świetlica Smęcino
II miejsce - Michał  Tomczyk - 
                  świetlica Pobądz
III miejsce - Maja Wojtyłko -  
                  świetlica Borzysław
Wyróżnienie - Zofia Woźniak - 
                  świetlica Warnino

Uczniowie klas I-III
I miejsce -  Kacper Tabaka - 
             świetlica Kowalki
II miejsce -  Nikola Małolepsza - 
             świetlica Trzebiszyn
III miejsce - Agata Oryl -  
             świetlica Tychowo
Wyróżnienie - Maja Jeremicz - 
              świetlica Trzebiszyn
Uczniowie IV-VI
I miejsce -  Alicja Ślusarczyk - 
              świetlica Dobrowo
II miejsce -  Amelia Jankowska - 
              świetlica  Smęcino
III miejsce - Maja Szydłowska- 
              świetlica Sadkowo
Wyróżnienie -  Oliwia Mazurkiewicz -
              świetlica Smęcino
Uczniowie klas VII SP i Gimnazjum
I miejsce -  Maciej Orliński - 
              świetlica Dobrowo
II miejsce -  Julia Szotowicz - 
             świetlica Sadkowo
III miejsce - Zbigniew Król -
             świetlica Pobądz
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
za udział !

Izabela Wesołowska, 
promocja i reklama GOK w Tychowie

laudia Barska wśród 29 osób, Kktóre zakwalifikowały się do 
II etapu Festiwalu Piosenki 

Polskiej " Swego nie znacie", godnie 
reprezentowała nasz Ośrodek i Gminę 
Tychowo  podczas  Fes t iwalu 
zorganizowanego 1 grudnia 2017 r.  

W����� ������ K������ B�������
przez Akademię Pomorską w Słupsku, 
Instytut Muzyki. 
Klaudia zakwalifikowała się do 
FINAŁU i będzie miała okazję 
zawalczyć o indeks na Akademię 
Pomorską !

Lucyna Michalak, 
Dyrektor GOK w Tychowie. 

    20 listopada jedna z „Band” (tak, tak 
– w GOK-u mamy już dwie „Bandy”), 
tym razem „Alter” uczestniczyła 
w warsztatach wprowadzających 
w improwizację teatralną. 
Zajęcia  zostały  przygotowane 
i przeprowadzone przez aktorkę Teatru 
Lalek „Pleciuga” w Szczecinie – panią 
Paulinę Teresę Lenart (tak, tak, 
wtajemniczeni wiedzą – Nie całkiem 
Blada Królewna).
  Przez trzy godziny (bez przerwy) 
młodzi artyści z zapałem angażowali 
się w zabawy, ćwiczenia i  gry 
improwizacyjne pomagające rozwijać 
kreatywność,  spontaniczność , 
a ponadto uważność i koncentrację na 
chwili obecnej. Przede wszystkim 
jednak warsztaty były piękną lekcją 
tworzenia czegoś RAZEM, lekcją 
otwarcia się na drugiego człowieka i na 
jego wybory. 
   Jak okazuje się, to właśnie współpraca 
i empatia stanowią fundamenty teatru 
improwizacyjnego  (n ieśmia ło 
twierdzimy, że wszystkiego, co nas 
otacza). 

Warsztaty teatralne
Kolejne warsztaty improwizacji dla 
grupy Alter Banda odbędą się w czasie 
ferii 22 stycznia 2018 r. w godzinach: 
12.00 – 15.00.

Beata Bekisz, instruktor sekcji 
teatralnych GOK w Tychowie

DUBBING

Film od lat 12

GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI

19.01.2018 r. - godz. 18.00 

20.01.2018 r. - godz. 17.00

21.01.2018 r. - godz. 17.00

 

COCO

KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA 

24.01.2018 r. - godz. 14.00 

25.01.2018 r. - godz. 14.00

26.01.2018 r. - godz. 14.00

 

DUBBING

Film od lat 12

Film od lat 15

ATAK PANIKI

NAJLEPSZY

26.01.2018 r. - godz. 18.00 

27.01.2018 r. - godz. 18.00

28.01.2018 r. - godz. 18.00

02.02.2018 r. - godz. 20.30

03.02.2018 r. - godz. 18.00

 

02.02.2018 r. - godz. 18.00 

 

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 13 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 11 zł za każde dziecko
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem
Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl 

Mikołajki w GOK w Tychowie

Serdecznie dziękujemy Teatrowi 
Recepta z Kowalek za pełne wartości 
p r z e d s t a w i e n i e ,  M i k o ł a j o w i 
i Śnieżynce za odwiedziny oraz 
Gminnej  Komisj i  Profilaktyki 

i  Rozwiązywania  P rob lemów 
Alkoholowych za wsparcie finansowe. 

Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

    Pod koniec listopada br. w świetlicy w Pobądzu, 
Sadkowie i Trzebiszynie obchodzono Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci przyniosły swoje 
milusińskie pluszaki na świetlicę.
Zorganizowane zostały przez panie świetliczanki różne 
zabawy i konkursy, np. zajadanie miodu, miodowe 
zgadywanki, noszenie misia nad głową, tańczenie 
z misiami, pieczenie misiowych ciasteczek, itp. 
Dzieci opowiadały jak ich misie się nazywają, co lubią jeść 
i robić. Panie świetliczanki przybliżyły również historię 
misia pluszowego, a także czytały opowiadania. 
W każdej ze świetlic można było skosztować słodkości 
i bawić się z misiami przez cały dzień. 
Na zdjęciu:  świetlica w Trzebiszynie

Izabela Wesołowska
 promocja i reklama GOK w Tychowie

Misie w swietlicach
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  W okresie od 5 do 8 grudnia 2017 r.  
dzieci w świetlicach naszej Gminy 
odwiedził Mikołaj w towarzystwie 
Śnieżynki.  Mikołaj  był  bardzo 
zadowolony,  pon ieważ  dz iec i 
przywitały go wierszykami , piosenkami 
i wyjątkową grzecznością. 
  W świetlicy w Sadkowie i Kikowie 
nawet zasiadł z dziećmi do wspólnego 
stołu. Dla wszystkich dzieci były torby 
słodkości, każda świetlica otrzymała 
piłki  do gry nożnej i ręcznej oraz 
zestawy do tenisa stołowego. 
   6 grudnia, w sali widowiskowej GOK 
dzieci i mieszkańcy mogli obejrzeć 
piękne przedstawienie: „Opowieść 
wigilijna” w wykonaniu Teatru Recepta 
z Kowalek,  według scenariusza 
W. Węglowskiego.  
Po tym  wzruszającym spektaklu, na 
scenie pojawił się Mikołaj ze Śnieżynką.
Były wspólne pląsy, zabawy i zdjęcie. 
Nie zabrakło też cukierków, od których 
nie psują się podobno zęby. 
   Bardzo dziękuję Radom Sołeckim 
i Sołtysom, którzy włączyli  się 

Mikołaj w świetlicach
w przygotowania tych pięknych 
uroczystości. 
Podziękowania kieruję również 
w stronę Pań świetliczanek, które 
przygotowały dzieci z występami 
artystycznymi i pięknie udekorowały 
świetlice. 
Największe zaś podziękowania są 
oczywiście dla Mikołaja i Śnieżynki, że 
pamiętali o nas. 

L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie

Sadkowo

Smęcino Kikowo

Dobrowo Kowalki

WarninoOsówko

Borzysław Pobądz Trzebiszyn

Słonino

    Na  przełomie  l is topada  i  grudnia 
2017 r. Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie 
zorganizował w świetlicy w Kowalkach, Pobądzu, 
Smęcinie i Warninie warsztaty rękodzielnicze 
związane z nadchodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia. 
Pani Emilia Walter, która przewodziła zajęciom, po 

Warsztaty świąteczne w świetlicach
raz kolejny pokazała nowe techniki dekoracyjne oraz 
sposoby wykonywania jeszcze piękniejszych ozdób 
świątecznych. 
Uczestnicy zajęć korzystając z rady Pani Emilii 
wykonali śliczne, kolorowe bombki. 

Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

KowalkiSmęcinoWarnino

Pobądz
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Z  życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

Wizyta Mikołaja w Przedszkolu, to 
jeden z najbardziej oczekiwanych przez 
dzieci dni w roku. Od samego rana 
dzieci z niecierpliwością wyczekiwały 
na gościa z siwą brodą, spoglądały na 
drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowego” 
dzwoneczka.
W s z y s t k i e  g r u p y  p r a c o w i c i e 
przygotowywały się na to spotkanie.
S a l a  p i ę k n i e  p r z y s t r o j o n a , 
a  przedszkolaki  przygotowane 
z  wierszami  i  piosenkami  dla 
wyjątkowego gościa. Ponieważ nie 
by ło  śn iegu  Miko ła j  p rzyby ł 
samochodem, przywiózł prezenty dla 
wszystkich dzieci. Każda grupa 
zaprezentowała się przed Mikołajem, 
któremu bardzo podobało się takie 
przywitanie i nagrodził dzieci brawami. 
Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą 
wspaniałą pamiątką z tego spotkania.
Żegnając się z dziećmi Mikołaj obiecał, 
że na pewno wróci do nas za rok. 

Wizyta Mikołaja

Dziękujemy Mikołaju.
   Pragniemy serdecznie podziękować 
panu M. Kłopocińskiemu za piękne 
jodełki, które ozdabiają nasze sale, 

a pochodzą z plantacji Perfect Green 
Jodły Kaukaskiej ze Słonina.

K. Korolak, I. Wiśniewska

Wycieczka do Kołobrzegu
nia  24  listopada  grupy D6 - l a t ó w :  M u c h o m o r k i 
i Biedronki wybrały się na 

wycieczkę do Kołobrzegu. 
Celem wyjazdu było zapoznanie się 
z produkcją ręcznego wyrobu słodyczy 
z karmelu. Dzieci miały możliwość 
samodzielnego wykonania ,,swojego 
lizaka”, co sprawiło im ogromną radość 
i niesamowite przeżycia, na które 
czekały od dawna. 
Kolejnym punktem wycieczki było 
zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego. 

Niezapomniane było oglądanie od 
ś rodka  n iek tórych  pojazdów 
mili tarnych,  ale  również  gra 
strategiczna przeprowadzona przez 
przewodnika  na temat przebiegu II 
Wojny Światowej. Dzieci wzięły 
również udział w ,,lekcji historii” na 
temat: ,,Zasoby Ziemi”. Zapoznały się 
z pracą archeologa. Miały okazję 
samodzielnie poszukiwać ,,skarbu” 
ukrytego w ziemi. 
Wycieczka dostarczyła dzieciom 
wiele radości, przeżyć oraz poszerzyła 
zasób ich wiadomości i umiejętności.

   Dnia 13 grudnia grupy 6-latków: 
Muchomorki i Biedronki odwiedziła 
p. Aleksandra Tomacka z Nadleśnictwa 
w Tychowie, która wprowadziła dzieci 
w świąteczny nastrój.  Wspólnie 
z przedszkolakami udekorowała choinkę 
podarowaną  przez Nadleśnictwo, za co 
serdecznie dziękujemy. 
  Podczas przeprowadzonej rozmowy 
nt. zachowania się w lesie oraz 
korzystania z dobrodziejstwa lasu 
dzieci utrwaliły zdobyte wcześniej 

„Las dla wszystkich”
wiadomości.        
 Kolejnym punktem spotkania było 
w y s ł u c h a n i e  p r z e c z y t a n e g o 
opowiadania: ,,Las dla wszystkich”, 
dzięki któremu dzieci miały możliwość 
rozszerzenia swoich wiadomości na 
temat właściwego zachowania wobec 
choinek w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia. 
Przedszkolaki z wychowawczyniami 
s e rdeczn i e  dz i ęku j ą  za  mi ł e 
i pouczające spotkanie.  

   18 listopada na zaproszenie 
p. H. Rożek grupy Muchomorków 
i Biedronek wzięły udział w spotkaniu 
w Bibliotece Publicznej w ramach 
o b c h o d ó w  Ś w i a t o w e g o  D n i a 
Pluszowego Misia. 

Pluszowy miś

   29 listopada obydwie grupy 6 latków 
były na wycieczce w Schronisku dla 
z w i e r z ą t  S O S  w  K l ę p i n i e 
Białogardzkim, gdzie miały możliwość 
zapoznać się  z  losem zwierząt 
porzuconych przez ludzi. Zobaczyły jak 
żyją tam, ile pomocy potrzebują   oraz 
dowiedziały się jak można im pomóc. 

Wizyta w schronisku

   P r z e d s z k o l a k i  w r a z 
z  wychowawczyniami  bardzo 
serdecznie dziękują p. Agnieszce 
Tomczyk za miłą i atrakcyjną zabawę 
oraz magiczną atmosferę. 

 Artykuły: D. Potocznej oraz M. Gołuchowskiej

Wyjazd  dzieci był na to przygotowany 
- zawiozły ogromną ilość karmy, koce, 
maskotki, zabawki zebrane przez dzieci 
i  rodziców -  za  co  serdecznie 
dziękujemy. 
Największą jednak radością tego 
wyjazdu była zabawa z małymi 
pieskami.

Pragniemy poinformować, 
że nasze przedszkole zdobyło certyfikat:

 "Przedszkole Przyjazne Osobom Niewidomym" 
 nadany przez Kujasko- Pomorski Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży 

Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braillea w Bydgoszczy 
oraz Stowrzyszenie Visus Supremus 

za udział w  kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!".

Celem kampanii było: kształtowanie postaw społecznych opartych na 
otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo 

oraz przygotowanie społeczności 
do udzielenia właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku.

Dyrektor Przedszkola „Dębowa Chatka”
Genowefa Kuczmera

Certyfikat dla 
Przedszkola „Dębowa Chatka”

   Z przyjemnością informujemy 
o  r o z s t r z y g n i ę c i u  k o n k u r s u 
zorganizowanego przez Bibliotekę 
Publiczna Gminy Tychowo. 
Do konkursu przystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Tychowie, 
Szkoły Podstawowej w Dobrowie oraz 
Gminnego Przedszkola ,,Dębowa 
Chatka''  w Tychowie – łącznie 
otrzymaliśmy 108 wspaniałych, 
barwnych listów. Całkowita długość 
listu do Świętego Mikołaja wynosi 32 
metry ! Zatem można uznać, że nasz 
mały rekord został pobity.
 Jury w składzie p. Jerzy Boczkowski, 
p. Halina Rożek, p. Ewa Bloch, 
p. Agnieszka Tomczyk, nagrodziło 
i wyróżniło najciekawsze prace: 
Kategoria 5-6 lat (przedszkole):
I miejsce Amelia Wojcieszak 
II miejsce Gracjan Teleszczuk 
III miejsce Antonina Chrzanowska 
Wyróżnienie: Antonina Morawska, 
Sandra Oleksiuk, Julia Dybińska
Kategoria I-III klasa
I miejsce Nikola Labuda 
II miejsce Nikola Mazurkiewicz
III miejsce Milena Banaś 
Wyróżnienie: Kacper Tabaka, Julian 
Teleszczuk, Nikola Małolepsza 
Kategoria IV-VIII klasa 
Wyróżnienie: Maria Galińska, 
Martyna Szczepanik 
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie i spróbowali swoich sił 
w konkursie.

 H. Rożek, A. Tomczyk

Wyniki konkursu 
„Najdłuższy list do
Świętego Mikołaja” 

Z  życia Biblioteki Publicznej w Tychowie

   Światowy Dzień Pluszowego Misia 
jest świetną okazją, by spotkać się 
w  bib l io tece  z  na jmłodszymi 
czytelnikami. 
24 listopada już po raz kolejny 
obchodziliśmy tę uroczystość w naszej 
bibliotece. Pluszowy Miś- bohater 
wielu opowiadań, przyjaciel maluchów, 
zaprosił na swoje święto zacnych gości, 
czyli dzieci. 

W tym jedynym dniu w roku, wszystkie 
dzieci mogły zabrać swoje ukochane 
pluszaki na wycieczkę do biblioteki. 
Każdy mógł przedstawić swojego 
pluszowego przyjaciela i powiedzieć 
o nim kilka słów.
Następnie dzieci wysłuchały ,,Bajki 
o brzydkim misiu''  pochodzącej 
z książki Ewy Nowak ,,Wszystko tylko 
nie mięta''. 

Światowy Dzieñ Pluszowego Misia

W nawiązaniu do opowiadania, 
rozmawiano o ważnych w życiu 
wartościach. Dzieci dowiedziały się , co 
oznacza przysłowie ,,Nie szata zdobi 
człowieka'' i ,,Nie oceniaj książki po 
okładce''. 
Wytypowana, najodważniejsza osoba 
z grupy, opisała misia, którego mogła 
poznać jedynie za pomocą dotyku. Na 
kartkach papieru powstały tytułowe 
,,brzydkie misie'' namalowane zgodnie 
z podanymi wskazówkami. Okazały się 
niezwykle piękne i urocze. 
Na zakończenie  Pluszowy Miś 
pozostawił dla swoich gości misiową 
przesyłkę - niespodziankę, która 
sprawiła, że każdy maluch wrócił do 
szkoły z uśmiechem na twarzy.

Artykuł i zdjęcie: Halina Rożek, 
Agnieszka Tomczyk

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

GMINY TYCHOWO

ZAPRASZA 

PASJONATÓW CZYTANIA

NA SPOTKANIA

DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: 

17 STYCZNIA 2018 R. GODZ. 16.00

Wiecej informacji: www.biblioteka.tychowo.pl  tel.: 94-314-68-92 
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Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

   Andrzejki to ostatnia chwila do wróżb i 
zabawy tuż przed nadchodzącym 
adwentem. Z tej okazji 30 listopada 
w naszej szkole odbyła się dyskoteka 
andrzejkowa zorganizowana przez 
Samorząd Uczniowski. Ulubiona 
muzyka uczniów i dekoracje sprawiły, 
że wszyscy poczuli tę niezwykłą 
atmosferę i dobrze się bawili.
   Na dyskotece Andrzejkowej nie 
z a b r a k ł o  r ó w n i e ż  w r ó ż b 
przygotowanych przez uczniów naszej 
szkoły. Były one miłym przerywnikiem 
w szalonej zabawie i cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. 
Wróżki przepowiadały wszystkim 
chętnym przyszłość z kart, dłoni, 
wróżyły również ze szklanej kuli, 

Andrzejki
magicznych serc, kombinacji cyfr z daty 
urodzenia. Tak więc każdy uczestnik 
a n d r z e j k o w y c h  s z a l e ń s t w
z niecierpliwością przekłuwał papierowe 
serce, aby odczytać imię swojej 
sympatii, losował magiczne bileciki, na 
których widniały nazwy zawodów 
przyszłości,  bądź szukał  swojej 
szczęśliwej liczby. Katalog wróżb był 
obszerny i bogaty, a każdy pragnął 
wywróżyć sobie coś wyjątkowego.
   Wszyscy wspaniale się bawili, humory 
dopisywały,  a  przepowiedziana 
przyszłość zawsze może się spełnić. 
Tak naprawdę wszystko zależy od nas 
samych. Warto o tym pamiętać.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego 
SP Tychowo

   Projekt „Razem w drodze do sukcesu 
zawodowego”, który został zrealizowany 
w  nasze j  gminie  na  począ tku 
października, został wyróżniony pośród 
innych i, jako koordynator projektu, 
zostałam zaproszona wraz z grupą 40 
przedstawicieli instytucji i organizacji 
publicznych, pracownikami Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji na Polsko-
Ukraińskie Forum, który odbyło się 
11 i 12 grudnia br. w Kijowie. 
Tematem forum była „Edukacja 
nieformalna w pracy z młodzieżą” 
i został on zorganizowany przez 
Fundację Rozwoju Edukacji oraz 
Ministerstwo do Spraw Młodzieży 
i Sportu Ukrainy. 
Oprócz uczestników z Polski w forum 
wzięło  udział  ponad  60  osób, 
reprezentujących różne instytucje 
i jednostki oświatowe na Ukrainie.
  W trakcie forum zostało poruszone 
wiele spraw dotyczących różnych 
aspektów wymiany  młodzieży, 
zaprezentowano osiągnięcia polityki 
młodzieżowej i pracy z młodzieżą w obu 
krajach. Ciekawym doświadczeniem był 
t akże  udz ia ł  w  różnorodnych 
warsztatach dotyczących metod 
stosowanych w  edukacji pozaformalnej 
oraz kawiarenka światowa, w której 
uczestnicy skupili się na wspólnych dla 
Polsk i  i  Ukra iny  wyzwaniach 
związanych z uznawaniem edukacji 
pozaformalnej, synergia pomiędzy 
edukacją formalną i nieformalną, 

Nasz projekt został zaprezentowany w Kijowie!!!
aktualne i priorytetowe tematy dla 
wymian młodzieżowych  oraz sposoby 
nawiązania partnerstwa.
  Bardzo ważną częścią forum był 
kiermasz projektów polsko-ukraińskich 
wymian młodzieżowych, na którym 
zaprezentowano ponad 20 najlepszych 
projektów zrealizowanych w tej edycji 
w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady 
Wymiany Młodzieży.  Starannie 
przygotowałam też stanowisko naszego 
projektu. Oprócz opisu zrealizowanych 
działań i zdjęć, dołączyłam także 
opublikowane w mediach polskich 
i ukraińskich artykuły i przygotowane 
przez młodzież broszury. 
Nasz projekt, jako jedyny, poruszał 
zagadnienia zawodoznawcze i zwrócił 
na siebie uwagę wielu uczestników, 
a także Wiceministra do Spraw 
Młodzieży i Sportu Ukrainy, Oleksandra 
Jaremy. 
Opowiadałam o przeprowadzonych 
działaniach, osiągniętych rezultatach 
i towarzyszącej podczas projektu 
atmosferze. Miałam także okazję 
zapoznać się z innymi projektami 
i muszę stwierdzić, że jest naprawdę 
wiele możliwości na to, aby nasza 
młodzież mogła rozwijać się w różnych 
dziedzinach i zwiedziła różne kraje. 
Możemy także być z siebie bardzo 
dumni, ponieważ i młodzież i dorośli 
uczestnicy projektu spisali się na medal 
i było co zaprezentować w Kijowie.

Iryna Kuzyan

  Dnia 14 grudnia br. odbyło się 
r o z s t r z y g n i ę c i e  k o n k u r s u 
zorganizowanego przez Mały 
Samorząd Szkolny. Konkurs trwał 
od 1 do 13 grudnia i polegał na 
przyniesieniu choinki wykonanej 
wspólnie z rodzicami, techniką 
dowolną.  Po rozstrzygnięciu
konkursu choinki zostały przekazane 
na Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
który odbył się 15 grudnia 2017 r.

Konkurs „Najpiękniejsza choinka”
Wyniki konkursu:
I miejsce – Michał Misiak II a
II miejsce – Kacper Tabaka II a
III miejsce – Agata Oryl III a
Wyróżnienia:
Julita Maślak III a
Aleksandra Górniak III a
Julia Dulias I b, Malwina Sak I b
   Gratulujemy zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom. Zachęcamy 
do brania udziału w kolejnych  
konkursach i akcjach organizowanych 
przez Mały Samorząd Szkolny.

Anna Janus i Joanna Rudzińska

   14 grudnia w naszej szkole został zorganizowany konkurs 
świąteczny w języku niemieckim, który cieszył się dużym 
powodzeniem. Uczniowie mieli za zadanie przyswoić 
opracowane przez nauczyciela informacje o tradycjach 
bożonarodzeniowych w Niemczech oraz w Polsce 
i odpowiedzieć poprawnie na 20 pytań zamkniętych. 
Wszystkie pytania dotyczyły tradycji świątecznych w obu 
państwach. Uczniowie świetnie poradzili sobie z testem. 
Konkurs wyłonił oczywiście zwycięzców:  
1. Miejsce Rozalia Jakubiec (7b),  
2. Miejsce Kaja Jakubiec (7b), 
3. Miejsce Miłosz Szulc (3a), Ada Frańczak (2b), Jagoda 
Toporek (7b), Ola Młynarczyk (2b) i Michał Osiecki (7b).   
   Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, 
a zwycięzcom wygranej i życzę wytrwałości w dalszym 
zdobywaniu wiedzy w języku niemieckim! Frohe 
Weihnachten!                                           Joanna Biskot 

 KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „WEIHNACHTEN-QUIZ”

    W listopadzie w naszej szkole odbył 
się ogólnopolski konkurs MULTITEST 
2017 z jęz. niemieckiego zorganizowany 
przez Centrum Edukacji Szkolnej. 
Uczniowie naszej szkoły zmagali się 
z pytaniami gramatyczno-leksykalnymi. 
Po napisaniu testu, karty odpowiedzi 
zostały odesłane do Warszawy i tam 
zostały sprawdzone.
Uczniowie biorący udział w konkursie 
zajęli dobre lokaty spośród uczniów 
z całej Polski! Gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów językowych.

Szkolny organizator konkursu
 Joanna Biskot

M��������
z języka niemieckiego

6 grudnia br. w naszej szkole odbył się 
Szkolny Konkurs Ekologiczny, pt. 
,,Uczymy się ekologii” dla uczniów klas IV 
– VII. Konkurs podzielony został na dwie 
kategorie wiekowe (klasy IV-V i VI-VII). 
Łącznie wzięło w nim udział 22 uczniów. 
Uczestnicy rozwiązywali test składający się 
z 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych. 
Celem konkursu była promocja idei 
ochrony środowiska oraz zachęcenie 
uczniów  do  zdobywania  wiedzy 
ekologicznej i rozwijania zainteresowań 
przyrodniczych.

Mikołajkowy konkurs ekologiczny  
Laureaci klas IV-V:
I miejsce – Roksana Jabłońska
II miejsce – Bartosz Ostrysz
III miejsce –Aleksandra Biegańska
Wyniki klas VI-VII:
I miejsce – Arkadiusz Szewczyk
II miejsce – Zofia Król
III miejsce – ex aequo 
Mikołaj Kubiczek oraz 
Bartłomiej Pałyga.
Gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów!

Organizator: Kinga Kowalska 

   Już po raz kolejny Koła Wolontariatu, 
Mały Samorząd Uczniowski oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Tychowie włączyli 
się do akcji ,,Świąteczna Zbiórka 
Żywności”, która odbyła się w dniach od 
20.11. do 15.12.2017 r. 
Akcja spotkała się z pozytywnym 
odzewem wśród uczniów naszej szkoły, 
którzy bardzo chętnie przynosili 
niezbędne produkty żywnościowe oraz 
produkty chemii gospodarczej. 
   Celem akcji było zaangażowanie 
młodzieży szkolnej do świadomej, 
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 
innym, rozwijanie wśród młodzieży 
postaw otwartości i wrażliwości na 
po t rzeby  innych ,  życz l iwośc i 
i bezinteresowności oraz zaangażowania 
na rzecz potrzebujących pomocy, a także 
podejmowanie aktywnych działań na 
r zecz   ś rodowiska  szko lnego 
i lokalnego, a w szczególności pomoc 
rodzinom najuboższym. 
Szczególne podziękowania należą się 
K o ł u  Ł o w i e c k i e m u  „ C z a j k a ” 
w Tychowie, które również w tym roku 
wsparło naszą akcję. 

,,Świąteczna Zbiórka Żywności”
Dzięki zaangażowaniu Darczyńców, 
tutejszemu Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej uda się wesprzeć 
kilka rodzin w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia.
   Dziękujemy bardzo serdecznie 
Wszystkim, którzy aktywnie włączyli 
się w organizację naszej akcji. Dzięki 
Wam święta w wielu rodzinach będą 
radosne i szczęśliwe.

Wolontariusze Szkolnego Koła 
Wolontariatu

Tekst i zdjęcie: Kinga Kowalska
Donata Kłosowska - Babińska 

   Na początku listopada br. jedenastu 
członków szkolnego koła Ligi Ochrony 
Przyrody ze Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Tychowie 
realizowało akcję ekologiczną.
Członkowie koła czynnie brali udział 
w  p r a c a c h  n a  s z k ó ł c e  l e ś n e j 
Nadleśnictwa  Tychowo,  której 
powierzchnia zajmuje ok. 14 ha.
Pracownik Nadleśnictwa p. Dawid 
Wiśniewski zajmujący się uprawami 
leśnymi oprowadził nas i bardzo 
ciekawie opowiedział nam jak wygląda 
i na czym polega praca leśna. 
   Celem wycieczki nie była oczywiście 
sama teoria, lecz troska o pogarszający 
się stan środowiska naturalnego 

„Ratujemy drzewa”
powiązana z praktyką. 
Głównymi zadaniami szkółki 
leśnej są zasiewy, pielęgnacja 
sadzonek krzewów i drzew 
iglastych i liściastych. Nasza 
praca polegała głownie na 
przygotowaniu rozsad do 
przezimowania,  które  to 
wczesną wiosną będą miały 
możliwość tworzyć nowy las. 

   P o  w y k o n a n i u  p r a c 
zorganizowane zostało ognisko, 

przy którym mogliśmy odpocząć 
i posilić się pyszną kiełbaską. 
Uczniowie wspólnie z opiekunem 
p. Wojciechem Szatkowskim

przyjemnie i pożyteczni spędzili czas 
planując kolejną akcję naszego koła.

Red. Oliwia Kucy
Opiekun koła Wojciech Szatkowski

Zarząd Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego 

w Tychowie  
zaprasza na walne zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze, które 
odbędzie się dnia  

11 stycznia 2018 r. o godz. 17.30 
na stołówce szkolnej w budynku 

internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  im. prof. Jana 

Radomskiego w Tychowie.
Prezes	ULKS	Józef	Grabarczyk

UWAGA!

   Na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 
29 listopada br. Starosta Białogardu 
Tomasz Hynda wyróżnił i nagrodził 26 
sportowców za wybitne wyniki sportowe 
w 2017 roku. 
Wśród nich znalazł się nasz zawodnik 
z LZS Gryf Dobrowo Zbigniew Cabaj
Jego tegoroczny dorobek medalowy to 
5 złotych i 4 srebrne. 
Pan Zbigniew Cabaj kolejny raz 

STAROSTA NAGRADZA
udowodnił, że pochodząc  nawet z małej 
miejscowości, jaką jest Dobrowo, 
można osiągać znakomite wyniki na 
arenach sportowych Polski, Europy 
i świata. 
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Podziękowanie

Kącik literacki

Zachęcamy do publikowania 
swojej twórczości 

na łamach „Tychowskich Wieści” 

Utwory prosimy przesyłać na adres 
Redakcji: wiesci@tychowo.pl

Zarząd klubu  Jesion Trans Oldboje Tychowo składa serdeczne podziękowania 
sponsorom za pomoc w zorganizowaniu turnieju 

1. Urząd Miejski Tychowo
2. Pommernsch Sp. z o.o. Tychowo
3. Friedrichs Polska Sp. z o. o. Doble
4. Arla Foods SA Tychowo
5. Nadleśnictwo Tychowo
6. Jesion Trans Joanna i Kamil Jesionowscy

Szczególne podziękowania dla osób, które dołożyły wiele starań w przygotowanie 
i organizację turnieju: Magdalenie Lewczak, Marcie Kubiczek, Sylwii Wiktorskiej, 
Agacie Benke, Patrykowi Drozdowskiemu, Łukaszowi Pniewskiemu. 

Serdeczne podziękowania dla 
Łukasza Landowskiego 

z rmy geodezyjnej w Żydowie za 
ufundowanie każdemu dziecku klocków lego 

podczas Mikołajek obchodzonych 
razem z Wigilią 

w świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie 
oraz podziękowania dla 

świetliczanki Eweliny Okuszko 
za zorganizowanie tej uroczystości.

Sołtys Mateusz Więcek

Podziękowanie Podziękowanie
Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, babciom, dziadkom, 

ciociom, wujkom, którzy pomogli  
w przygotowaniu jasełek w grupie 5 latków – „Motylki” 

w Gminnym Przedszkolu w Tychowie. 

oraz inne elementy dekoracyjne. 
Bardzo gorąco dziękuję

K. Wiśniewska

Dziękuję za wykonanie stajenki, żłóbka, za uszycie 

i dostarczenie wszystkich 
akcesoriów, za latarnie i latarenki 

Zdrowych spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 

świąt Narodzenia Pańskiego. 
Odpoczynku od codziennego zabiegania 

oraz chwili zadumy. 
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia 
w życiu osobistym i zawodowym 

życzy mieszkańcom 
Borzysławia, Dobroch, 
Modrolasu, Skarszewic 

i Trzebiszyna 
Radny 

Robert Radziuk 

Wszystkiego dobrego 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018 
mieszkańcom Dobrowa 

oraz mieszkańcom gminy Tychowo 
życzy 

Radny Zdzisław Polek

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim mieszkańcom Sołectwa Trzebiszyn 
składam najlepsze życzenia, zdrowia i pomyślności. 

Niech ten świąteczny czas będzie dla Wszystkich czasem 
radości, wypoczynku, reeksji 

                  oraz samych sukcesów 
                       w Nowym 2018 roku. 

                                        Z podziękowaniem za roczną  
                                             współpracę na rzecz sołectwa

Sołtys Mateusz Więcek

Wesołych Świąt!

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
w gronie najbliższych osób, 

w miłości, radości i ciepłej atmosferze. 
Sukcesów w pracy i wytrwałości 

w realizacji planów. 
Niech Nowy 2018 Rok 

przyniesie wiele radosnych chwil i spełni 
najskrytsze marzenia.

Mieszkańcom sołectwa Wicewo
z podziękowaniem za współpracę

- Sołtys wraz z Radą Sołecką 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze  życzenia...

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość. 

A Nowy  2018 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Narodzenia Pańskiego 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

wszystkim mieszkańcom gminy Tychowo
życzy  Radna Iwona Wiśniewska

12 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej 
w Tychowie odbył się już trzeci z cyklu 
turniejów gier planszowych. W rozgrywkach 
wzięły udział dzieci i młodzież, które 
z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą 
w spotkaniach Klubu Pasjonatów Gier 
Planszowych – PLANSZOMANIA. Zajęcia 
prowadzone są przez Stowarzyszenie 
R o z w o j u  „ R A Z E M ”  z  Ty c h o w a 

III TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH W TYCHOWIE ZAKOŃCZONY
w porozumieniu  z  miejscową szkołą 
podstawową. 
Podczas pasjonujących i emocjonujących 
rozgrywek wyłoniono zwycięzców. 
I tak na pierwszym miejscu uplasował się 
Gerard Zawadzki, drugie miejsce przypadło 
Arkadiuszowi Szewczykowi, a trzecie Malwina 
Majcher.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy 
do obejrzenia fotorelacji ze spotkania na facebookowym 
profilu Stowarzyszenia .
Planszomaniacy korzystają z gier zakupionych w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Fundacji Nauka dla Środowiska Ośrodka 
Działaj Lokalnie w Koszalinie. 
Dzięki projektowi udało się spopularyzować wśród dzieci  
nowoczesne gry towarzyskie i strategiczne oraz zachęcić do 
aktywnego i niebanalnego spędzania wolnego czasu.

J. Wrońska-Jakubiec

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Nauka dla Środowiska Ośrodka Działaj Lokalnie w Koszalinie 


