Program „Społecznik” str. 3

Akcja „Żonkile” str. 4

Środki UE dla przedsiębiorców str. 8

TYCHOWSKIE WIESCI
ISSN 1734-1418

egzemplarz bezpłatny

miesięcznik gminy Tychowo 4 (127)

26 kwietnia 2017 r.

I PAPIESKI RAJD ROWEROWY

P

ierwszego kwietnia 2017 r. odbył się w Gminie
Ty c h o w o I P a p i e s k i R a j d R o w e r o w y
upamiętniający 12 rocznicę śmierci Jana Pawła
II. Uczestnicy Rajdu zebrali się przy Kościele
Paraﬁalnym Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
w Tychowie, w którym po rejestracji rowerzystów
odbyła się Msza Święta. Mszę Świętą odprawił
gościnnie ks. Czesław Nowak, który także poświęcił
rowery.
Po uroczystym rozpoczęciu, uczestnicy udali się drogą
z Tychowa do Drzonowa Białogardzkiego w celu
krótkiego odpoczynku na placu zabaw.
W Rajdzie wzięły udział nie tylko osoby dorosłe
i młodzież, ale również najmłodsi przedstawiciele
naszej Gminy, dzieci w wieku od 5 lat. Pomimo długiej
i trudnej trasy, dzieci dzielnie dotarły do pierwszego
przystanku. Kolejnym punktem odpoczynku był plac
zabaw w Czarnkowie. Następnie trudną do przebycia
drogą leśną rajdowcy udali się już na metę znajdującą
się na „Bąbnicy”. Tam, przy ognisku wszyscy

mogli skosztować pieczonej kiełbaski oraz wziąć
udział w konkurencji sportowej. Korzystając z pięknej
pogody rowerzyści spędzili miło i aktywnie czas, a na
koniec spotkania dzieci zostały nagrodzone medalami,
wręczonymi przez Burmistrza Tychowa Roberta
Falanę, uczestniczącego także w Rajdzie, Dyrektor
GOK w Tychowie Lucynę Michalak oraz Roberta
Radziuka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie
wyzwania i wzięcie udziału w I Papieskim Rajdzie
Rowerowym. Cieszy uczestnictwo reprezentacji
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie. Drużyną
uczniów opiekował się Pan Arkadiusz Jabłoński.
Organizatorami spotkania rowerowego byli: Gmina
Tychowo, Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Tychowie.
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie

więcej zdjęć na www.gok.tychowo.pl

MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
„BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” 2017
17 maja br. przez Gminę Tychowo będzie przejeżdżał wyścig kolarski,
organizowany w ramach XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR.
Kolarze w ramach I etapu na trasie KOŁOBRZEG – SŁAWNO
przejadą 140,8 km.
W wyścigu weźmie udział wielu utytułowanych polskich i zagranicznych kolarzy.
Trasa rozpoczyna się w Kołobrzegu.
W Podborsku kolarze będą ok. godz. 12.07
Do Tychowa peleton wjedzie ok. godz. 12.18.
Lotna premia w Tychowie zlokalizowana zostanie
przy budynku poczty ul. Wolności w Tychowie.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do
kibicowania zawodnikom przy trasie wyścigu.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

3 maja 2017 r. mija 226 rocznica
uchwalenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Była pierwszą spisaną konstytucją
w nowożytnej Europie, drugą na
świecie po amerykańskiej.
Za jej autorów uważa się: króla
Stanisława II Augusta
Poniatowskiego, wielkiego
marszałka litewskiego Ignacego
Potockiego oraz ks. Hugona
Kołłątaja, duchownego i ﬁlozofa.
Już w dwa dni po uchwaleniu
Konstytucji przez Sejm Wielki
dzień 3 maja uznano za święto
narodowe, które później z
powodu niewoli kraju zostało na
długi czas zawieszone.

Przywrócono je po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 r.
W 1951 roku święto zostało zniesione. Od 1990
roku 3 Maja ponownie jest oﬁcjalnym świętem
państwowym w Polsce i dniem wolnym od pracy.

Rocznica

Konstytucji

3 Maja
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Wyniki konkursu „Marzanno Ty nasza!”
Wyniki konkursu pt. „Marzanno Ty
nasza!” zorganizowanego dla świetlic
wiejskich Gminy Tychowo przez Gminny
Ośrodek Kultury w Tychowie:
I miejsce – świetlica w Sadkowie
świetlica w Smęcinie
II miejsce - świetlica w Osówku
świetlica w Trzebiszynie
III miejsce - świetlica w Borzysławiu
świetlica w Słoninie
Wyróżnienie - świetlice: w Kowalkach
w Pobądzu, w Tychowie
oraz w Warninie
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
za udział!

Kowalki

Osówko

Tychowo

Warnino

Słonino

Trzebiszyn

Sadkowo

WIELKANOCNA PISANKA
Wyniki konkursu pt. „Wielkanocna Pisanka” zorganizowanego dla
dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic wiejskich Gminy
Tychowo przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.
4 kwietnia 2017 r. po dokonaniu przeglądu i oceny prac plastycznych
nadesłanych na konkurs, postanowiono przyznać nagrody
w następujących kategoriach:
Przedszkole
I miejsce - Julia Duljas- świetlica Kikowo, Marcjanna Jączkowskaświetlica Trzebiszyn
II miejsce - Zoﬁa Woźniak, Krystian Hejzner- świetlica Warnino
III miejsce - Szymon Kowalczyk- świetlica Warnino
Wyróżnienie: Maja Wojtyłko- świetlica Borzysław
Uczniowie klas I-III
I miejsce- Amelia Jankowska, Samanta MazurkiewiczSadkowo
świetlica Smęcino, Adam Kołpajew- świetlica Pobądz
II miejsce - Ewa Madejewska- świetlica Słonino,
Marta Rękas- świetlica Sadkowo,
Martyna Szczepanik- świetlica Tychowo
III miejsce - Maja Różańska- świetlica Słonino
Nikola Mazurkiewicz- świetlica Smęcino
III miejsce - Kacper Tabaka- świetlica Kowalki
Wyróżnienie: Oliwia Mazurkiewicz - Smęcino
Wiktoria Zakrzewska- świetlica Pobądz
Kacper Więckowski- świetlica Dobrowo
Nikola Małolepsza- świetlica Trzebiszyn
Uczniowie IV-VI
I miejsce - Agata Dorosińska- świetlica Sadkowo
Zuzanna Włodarska- świetlica Osówko
II miejsce - Szymon Madejewski- świetlica Słonino
Maja Szydłowska- świetlica Sadkowo
III miejsce - Jakub Strzałkowski-świetlica Słonino
Uczniowie Gimnazjum
Wyróżnienie: Miłosz Matysiak- świetlica Osówko
I miejsce - Wiktoria Kowalczyk- świetlica
Warnino
II miejsce- Wojciech Kielar- świetlica Dobrowo
III miejsce -Julia Szotowicz- świetlica Sadkowo
Komisja konkursowa oceniając prace brała pod
uwagę głównie samodzielność oraz zachowany
kształt jajka.
Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim za udział!
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama
GOK w Tychowie

Pobądz

Smęcino

„Banda” ponownie w Ustroniu Morskim
25 marca 2017 r. Teatr Banda z naszego Ośrodka Kultury wziął
udział w obchodach Dni Teatru, które zorganizował GOK
w Ustroniu Morskim.
Świętowano tam również jubileusz 40 lat pracy Barbary Sroki,
która jest instruktorem teatralnym.
Na scenie ustrońskiego domu kultury wystąpiły trzy zespoły
teatralne prowadzone przez Panią Barbarę, teatr Agrafka
z Chełmna oraz Banda z Tychowa.
Nasze dzieciaki wystawiły adaptację sceniczną wiersza
J. Tuwima " Wszyscy dla wszystkich", w reżyserii Beaty Bekisz.
Ustrońska publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.
Lucyna Michalak,
Dyrektor GOK w Tychowie

Sukces solistek GOK
20 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu
Piosenki Dziecięcej oraz Wojewódzkiego Przeglądu Solistów
i Zespołów Estradowych.
Nasze solistki: Tatiana Jabłońska oraz Klaudia Barska uzyskały
tytuły laureata! Będą reprezentować nasz Ośrodek Kultury
i powiat białogardzki w Szczecinie.
Gratulujemy dziewczętom oraz ich opiekunce pani
Katarzynie Kalbarczyk. Brawo!
Lucyna Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie
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RUSZYŁA PRZEBUDOWA DRÓG W TYCHOWIE ”BIEDRONKI” Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM

T

rwają prace związane z przebudową ulicy
Mroczkiewicza w Tychowie. Teren w miejscu robót
został oznakowany. Wykonawca, ﬁrma STRABAG
Sp. z o.o. z Koszalina, realizuje prace przygotowawcze pod
powstający chodnik oraz oświetlenie. Położono także
instalację zasilającą oświetlenie wzdłuż ulicy Mroczkiewicza.
Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
Prace potrwają do końca sierpnia 2017 roku.
RBS

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć
grupę dzieci z Gminnego Przedszkola „Dębowa
Chatka” z Tychowa.
29 marca 2017 r., grupa „Biedronek” pod opieką
Doroty Potocznej oraz Małgorzaty Szumskiej,
odwiedziła Urząd Miejski w Tychowie.
Ponad godzinny pobyt w urzędzie rozpoczął się
od wizyty w sali konferencyjnej, gdzie małych
gości uroczyście przywitał Burmistrz Tychowa
Robert Falana, Zastępca Burmistrza Tychowa
Jacek Rudziński oraz Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie Zdzisław Polek.
„Biedronki” zwiedziły biuro Burmistrza i Jego
zastępcy oraz poszczególne referaty urzędu.
W sali konferencyjnej dzieci zasiadły przy stole
obrad - mogły poczuć się jak prawdziwi radni
podczas sesji.

Przedszkolaki wręczyły pracownikom urzędu własnoręcznie
wykonane kolorowe świeczniki.
Na zakończenie wizyty, po słodkim poczęstunku,
wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Dziękujemy Wam bardzo za miłą wizytę!
RBS

NOWI SOŁTYSI W GMINIE TYCHOWO
Podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tychowie, 30 marca br., Bogumiłę Szczęsnowicz - pierwszą Sołtys
oﬁcjalnie powitaliśmy w gronie sołtysów dwie nowe Panie nowopowstałego sołectwa Liśnica.
Sołtys: Irenę Gajewską – Sołtysa sołectwa Sadkowo oraz Paniom życzymy pomyślności i wytrwałości
w pracy społecznej, wielu cennych inicjatyw
oraz udanej współpracy z mieszkańcami
sołectw.
Podczas sesji statuetkę z okazji „Dnia Sołtysa”
odebrała z rąk Burmistrza Roberta Falany
Sołtys Pobądza Genowefa Kuczmera, która nie
mogła uczestniczyć w uroczystości z okazji
„Dnia Sołtysa” zorganizowanej 17 marca br.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.
RBS

PROGRAM

WYSTAWA
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie
zaprasza na
Spektakl
Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego z Koszalina

13 maja 2017 r. o godz. 19.00

Zapraszamy na wernisaż
wystawy artystycznej
autorstwa

WŁADYSŁAWY ZIĘTARY
AGNIESZKI ZAWADZKIEJ
KATARZYNY WOŹNIAK
do galerii
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

SPOŁECZNIK
Od 1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim
startuje Program Społecznik!
Jest to inicjatywa, która wspiera ludzi z pomysłami,
chętnych do działania i rozwijania lokalnej
społeczności.
Budżet Programu wynosi aż 1 500 000 zł.
Program Społecznik wspomoże 500 projektów
mikrodotacjami w wysokości do 3 tys. zł.
Nabór wniosków ruszy 15 maja 2017 r.

19 maja 2017 r. godz. 18.00

Program ma charakter pilotażowy i będzie
realizowany od 15 maja do 31 grudnia 2017 r.
O projekcie przeczytać można na stronie
www.wzp.pl

Dzieñ Matki
26 maja 2017 r.
godz. 17.00

Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Matki
Bilety w sprzedaży od 30 marca br.
w sekretariacie GOK w Tychowie
Ceny biletów: ulgowy 30 zł, normalny 35 zł

w wykonaniu uczniów szkół
i przedszkolaków Gminy Tychowo
oraz sekcji artystycznych GOK
WSTĘP WOLNY !
Sala widowiskowa GOK w Tychowie
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Z życia Biblioteki
w Tychowie

„OBJAZDOWA BIBLIOTEKA”

Od 29 marca do 4 kwietnia br.
Biblioteka Publiczna przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Tychowie zorganizowała kolejną
odsłonę akcji ,,OBJAZDOWA BIBLIOTEKA''.
Tym razem przeczytano dzieciom bajki terapeutyczne,
mówiące o problemach takich jak niepełnosprawność,
lęk, agresja oraz o sposobie radzenia sobie z nimi. Często
spotykamy się z nietolerancją wobec osób o innym
kolorze skóry, bądź też osób niepełnosprawnych, itp.

Bajki terapeutyczne dla dzieci pozwalają oswoić się
z taką ,,odmiennością'' i ją zaakceptować.
W trakcie spotkania dzieci zachęcono również do
wspólnego czytania. Na podstawie przeczytanych
opowiadań, dzieci wykonały piękne ilustracje bajki.
Prace zostały przekazane do konkursu plastycznego
pt.: ,,MOJA BAJKA'' , którego organizatorem jest
Biblioteka Publiczna Gminy Tychowo.
Halina Rożek – Dyrektor Biblioteki
Agnieszka Tomczyk

AKCJA ,,ŻONKILE''

B

iblioteka Publiczna włączyła się po raz drugi
w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną
,,ŻONKILE'' organizowaną przez muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie z okazji
obchodów 74. Rocznicy powstania w getcie
warszawskim.
Zorganizowano spotkanie, w którym udział wzięli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie. Młodzieży zostały przeczytane fragmenty
opowiadania „Chciałam wzlecieć jak motyl”
nawiązujące do dzieciństwa z czasów Holokaustu.
Ponadto wolontariusze z ZSP Tychowo działający przy
Bibliotece Publicznej wyruszyli na ulice miasta Tychowo
rozdając mieszkańcom przygotowane wcześniej papierowe
żonkile oraz informując o przeprowadzonej akcji.
Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana,
ostatniego przywódcy żydowskiej Organizacji Bojowej,

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

który w każdą rocznicę powstania w gettcie
warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej
osoby. Nasze działania mają na celu budowanie
wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów.
Artykuł i zdjęcia: Halina Rożek, Agnieszka Tomczyk

20 osobowa grupa podopiecznych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychowie bierze udział w Programie
Aktywizacja i Integracja (PAI).
W okresie od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r. osoby
zakwaliﬁkowane do programu będą wykonywały prace
społecznie użyteczne na rzecz swoich sołectw w wymiarze
10 godzin tygodniowo pod nadzorem swoich Sołtysów.
Już po raz 3, oprócz pracy, biorą udział w zajęciach
prowadzonych metodą warsztatową i grupowym wsparciem
specjalistycznym w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) jest wspólnym
przedsięwzięciem Gminy Tychowo, Powiatowego Urzędu
Pracy w Białogardzie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tychowie.
A. Jankowska

„Słoneczka” z wizytą w GOPS w Tychowie
Po raz pierwszy w historii Ośrodka z Gminnego Przedszkola ,,Dębowa Chatka” w Tychowie.
mieliśmy zaszczyt gościć Dzieci 6 kwietnia br. Przedszkolaki odwiedziły nasz Ośrodek
z p.Iwoną Wiśniewską oraz z p.Karoliną Rutkiewicz.
„Słoneczka” przywitała Agnieszka Jankowska – Kierownik
GOPS.
Po słodkim poczęstunku dzieci zwiedziły poszczególne działy
Ośrodka. Miały okazję poznać pracowników dowiedzieć się na
czym polega praca w tut. jednostce.
Na koniec spotkania Przedszkolaki wręczyły Pracownikom
GOPS własnoręcznie wykonane piękne, kolorowe ozdoby
wielkanocne.
Dziękujemy za niezwykle miłe spotkanie :)
A. Jankowska

Warsztaty rękodzielnicze w naszej Gminie!

P

Osówko

od koniec marca i na początku kwietnia 2017 r.
GOK w Tychowie zorganizował warsztaty
rękodzielnicze w świetlicy w Dobrowie
i Sadkowie oraz w pracowni plastycznej Domu
Kultury. Zajęcia poprowadziła p. Emilia Walter, która
już od ponad 10 lat prowadzi pracownię rękodzieła
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa”
w Bobolicach.
W świetlicy w Dobrowie licznie zgromadzone
uczestniczki zajęć mogły nauczyć się techniki
decoupage dekorując szklane butelki. Powstały
wspaniałe, indywidualne, barwne dzieła, które każda
z Pań mogła zabrać ze sobą do domu.
W świetlicy w Sadkowie i w pracowni plastycznej
w GOK w Tychowie podczas zajęć uczestnicy spotkali
się z techniką decoupage wykonywanej na jajkach
styropianowych owiniętych sznurkiem.
Wszystkie kolorowo pomalowane jajka umieszczono
w doniczkach wykonanych w ten sam sposób. Piękne
ozdoby zapewne były wspaniałą dekoracją domowych
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Tychowo
Dobrowo

kwietnia 2017 r. to była
wyjazdowa sobota dla naszych
zespołów. Dobrowianki i Radość
oraz solistka Klaudia Barska wzięły
udział w Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Ludowych" Wielkanocne
Spotkania z Folklorem" w Łobzie.
Klaudia Barska zajęła III miejsce!
Gratulujemy!

Sadkowo
wnętrz uczestników podczas tegorocznych Świąt
Wielkanocnych.
W świetlicy w Osówku Wielkanocne warsztaty
rękodzielnicze odbyły się 7 kwietnia br. Mieszkańcy
Osówka mogli wspólnie stworzyć piękne palmy i stroiki
świąteczne. Warsztaty odbyły się z pomocą p. Anny
Rydzkowskiej Przewodniczącej Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej Powiatu Białogardzkiego, za co serdecznie
dziękujemy!
Izabela Wesołowska, promocja i reklama
Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

Kolejne sukcesy naszych artystów !
Zespół taneczny Mirage brał udział
w 5 Ogólnopolskim Festiwalu Form
Tanecznych Dance Group w Gdańsku. Został
tam dostrzeżony i zdobył IV miejsce! Brawo!
Wszystkim dziękujemy za to, że promujecie
naszą Gminę.
Lucyna Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie

TYCHOWSKIE WIESCI
Z życia
SP Tychowo

„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”

R

ozćwierkała nam się wiosna na dobre. 29 marca br.
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie odbyły się kolejne szkolne eliminacje
49. konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.
Od lat nadrzędnym celem konkursu jest popularyzowanie
polskiej poezji oraz kultury żywego słowa wśród dzieci
i młodzieży. Główny organizator konkursu, Beata Bekisz, była
niezmiernie usatysfakcjonowana liczbą zgłoszeń, bowiem
okazało się, że w szranki konkursowe wstąpiło 47 uczestników
w dwóch kategoriach: „ptaszków” i „ptasząt”. Pięknie
udekorowana na tę okoliczność mini-scena w szkolnej bibliotece
stała się na blisko dwie godziny miejscem krasomówczych
popisów o tym, jak to posprzeczały się warzywa na straganie,
czym się chwaliła Zosia Samosia, jak rozmawiać trzeba z psem,
jak wychować sobie rodziców, a nawet i o tym, jak mama się
odchudza…
Poziom prezentacji był wysoki i wyrównany, jednak jury
w składzie: Beata Bekisz, Beata Ostrysz i Zygmunt Wziątek nie
miało problemów z wytypowaniem uczestników, którzy będą
promować szkołę w gminnych eliminacjach konkursu.
W kategorii „ptasząt” (klasy 0 – III ) do eliminacji
gminnych zostali nominowani:
1. Dominka Brzozowska z klasy IIb (N. Usenko: Dziwny sen)
2. Martyna Gołębiewska z klasy Ia
(J. Brzechwa: Entliczek – pentliczek)
3. Zosia Szyderska z klasy IId
(M. Konopnicka: Muchy samochwały).
Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia za oryginalną
interpretację wiersza:

Wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Planety Energii
dla klasy Ia i IIa

P
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rogram „Planeta Energii” realizowany jest w formie
konkursu skierowanego do nauczycieli uczniów klas
I-III szkół podstawowych. Jego głównym celem jest
propagowanie wśród najmłodszych wiedzy o energii
elektrycznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw.
Dzięki wychowawcom klas Ia i IIa - Lucynie Gołdyn,
Dorocie Galińskiej oraz nauczycielom Katarzynie
Zakrzewskiej, Wojciechowi Galińskiemu ze Szkoły
Podstawowej w Tychowie uczniowie dowiedzieli się m.in.
czym jest i skąd bierze się prąd, jaką rolę pełni w naszym
życiu, jakie są jego podstawowe źródła oraz jak racjonalnie
i przyjaźnie dla środowiska z niego korzystać. Poznali
zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych
oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów
energetycznych, podczas burzy czy w przypadku porażenia
prądem.
W tegorocznej edycji konkursu dowiedzieli się również jak
zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, szczególnie po
zmroku. Światło odbite i jego zastosowanie w odblaskach
oraz jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

1. Oliwia Podstawka z klasy IIIa
(J. Tuwim: Bambo)
2. Gabriela Religa z klasy IIIb
(S. Szuchowa: Kotek się uczy)
3. Agata Jaskólska z klasy Ia (M. Konopnicka:
Pranie).
Z kolei w kategorii „ptaszków” (klasy IV – VI)
do eliminacji gminnych wytypowano:
1. Małgorzatę Pastorczykz klasy VIa
(W. Szymborska: Kot w pustym mieszkaniu)
2. Jagodę Mikołajczak z klasy Va (Z. Marek
Miszczuk: Wzór dla Jasia)
3. Tatianę Jabłońską z klasy VIa (L.J. Kern:
O rodzicach).
W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia
za oryginalną interpretację wiersza. Otrzymały je:
Patrycja Dewerenda z klasy IVa (J. Tuwim:
Lokomotywa) oraz Aleksandra Biegańska z klasy
IVa (N. Usenko: Mama się odchudza).
Najliczniejszą reprezentację wystawiły klasy: IId

(8 uczestników), IVa (7 uczestników), Va (6 uczestników) oraz
IIIa (5 uczestników).
Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim uczestnikom
eliminacji oraz dziękują nauczycielom i rodzicom za
przygotowanie dzieci do konkursu. Życzymy powodzenia na
kolejnych szczeblach eliminacji.
Opracował: Zygmunt Wziątek

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
Języka Angielskiego OLIMPUS 2017 sesja zimowa

W

styczniu bieżącego roku uczniowie
klas 5-6 naszej szkoły wzięli udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Olimpus z języka angielskiego.
Miło jest nam poinformować, że osiągnęli
znakomite wyniki. Na szczególną pochwałę
zasługuje uczennica klasy 6b Rozalia Jakubiec,
która zajęła 7 miejsce w Polsce i jest jednym
z laureatów tego konkursu.

Praca przebiegała w formie zabaw, dzieci wykonały
wiele doświadczeń, plastycznych prac ORAZ
eksperymentów. Wykonały wiatraki, produkowały
własną energię.
Zajęcia sﬁnalizowaliśmy wspólnie ułożoną
piosenką oraz ﬁlmem podsumowującym nasza
pracę. Było wiele radości, wrażeń, doświadczeń
i nauki, a zdobyta wiedza pozostanie przez dzieci
wykorzystana w praktyce.
W wyniku tak ciekawie i perfekcyjnie
przeprowadzonych zajęć również z udziałem
zaproszonych gości nasze klasy zdobyły
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Planety
Energii.
Uczniowie w najbliższym czasie otrzymają
nagrody edukacyjne oraz możliwość wyjazdu do
Miasteczka Planety Energii. Cieszymy się bardzo
i z niecierpliwością czekamy na wyjazd.
D.G, L.G

,,Opatrunek na ratunek...”

W

lutym młodzież z klasy III
gimnazjum z ZS w Dobrowie po
opieką p. M. Periżok - Kowalczyk
wraz z członkami Szkolnego Koła
Wolontariatu z SP w Tychowie prowadzonego
przez p. K. Kowalską, przeprowadzili na
terenie szkół akcję „OPATRUNEK NA
RATUNEK”.
Wolontariusze zbierali bandaże, opatrunki,
gazy, igły, strzykawki oraz rękawiczki
jednorazowe. Artykuły traﬁły do fundacji
pomocy humanitarnej „Redemptoris Missio”
w Poznaniu, a stamtąd prosto do Afryki, by
wspomóc potrzebujące dzieci jak i osoby
starsze przebywające w misyjnych szpitalach
i przychodniach.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli tą
akcje. Wolontariusze zaangażowani w akcję
odkryli iż:, ,,Nie jest trudno być dobrym, trzeba
tylko chcieć”.
Kinga Kowalska

KLASY 5
1. Arkadiusz Szewczyk - 28 punktów - 33 miejsce - Dyplom uznania
2. Aleksandra Pietrzak - 24 punkty - 37 miejsce - Dyplom uznania
3. Mikołaj Kubiczek - 22 punkty - 39 miejsce - Dyplom uznania
4. Agata Pawelska - 20 punkty - 41 miejsce - Dyplom uznania
5. Zoﬁa Król - 20 punktów - 41 miejsce - Dyplom uznania
6. Julia Tokarska - 19 punktów - 42 miejsce - Dyplom uznania
7. Cezary Dembowski - 18 punktów - 43 miejsce- Dyplom uznania
8. Aleksandra Zając - 18 punktów - 43 miejsce - Dyplom uznania
KLASY 6
1. Rozalia Jakubiec - 54 punkty - 7 miejsce - Dyplom laureata
2. Miłosz Furmanek - 46 punkty - 15 miejsce - Dyplom uznania
3. Kaja Jakubiec - 44 punkty - 17 miejsce - Dyplom uznania
4.Michał Osiecki - 42 punkty - 19 miejsce - Dylom uznania
5.Jagoda Toporek - 40 punktów - 21 miejsce - Dyplom uznania
6. Oliwier Gołuchowski - 38 punktów - 23 miejsce - Dyplom uznania
7. Martyna Ostrysz - 38 punktów - 23 miejsce - Dyplom uznania
8. Michalina Grobelna - 36 punktów - 25 miejsce - Dyplom uznania
9. Ewelina Falana - 34 punkty -27 miejsce - Dyplom uznania
10. Monika Garbicz - 34 punkty - 27 miejsce - Dyplom uznania
11. Sandra Makarewicz - 32 punkty - 29 miejsce - Dyplom uznania
12. Aleksander Podstawka -32 punkty - 29 miejsce - Dyplom uznania
13. Agata Dorosińska - 30 punktów - 31 miejsce - Dyplom uznania
14. Oliwia Kucy - 28 punktów -33 miejsce -Dyplom uznania
15. Małgorzata Pastorczyk - 24 punkty - 37 miejsce- Dyplom uznania
16. Nikola Jóźwiak - 24 punkty - 37 miejsce - Dyplom uznania
17. Oliwia Tereszkiewicz - 22 punkty - 39 miejsce - Dyplom uznania
18. Igor Guz - 22 punkty - 39 miejsce - Dyplom uznania
19. Patryk Kowalczyk - 22 punkty - 39 miejsce - Dyplom uznania
20. Michał Głusek - 21 punktów - 40 miejsce - Dyplom uznania
21. Kacper Szumski - 20 punktów - 41 miejsce - Dyplom uznania
22. Maciej Szpak - 20 punktów - 41 miejsce -Dyplom uznania
23. Karol Gryga - 18 punktów - 43 miejsce - Dyplom uznania
24. Julia Bończak - 16 punktów - 45 miejsce - Dyplom uznania
25. Kacper Olender - 14 punktów - 47 miejsce - Dyplom uznania
26. Dominik Ponik - 12 punktów - 49 miejsce - Dyplom uznania
Wszystkim serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w następnych
konkursach językowych.
E. Dobrzańska
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WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

6 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy Mobilnego Centrum Informacji
trzecich uczestniczyli w warsztatach Zawodowej w Koszalinie.
zawodoznawczych, które przeprowadziły pracownice Celem warsztatów było pokazanie
trzecioklasistom, jak ważny jest
racjonalny wybór szkoły
ponadgimnazjalnej oraz jakie czynniki
brać pod uwagę przy tym wyborze.
Prowadzące pokazały gimnazjalistom,
że wybór orientacji zawodowej to
wcale nie zabawa i warto się nad nim
zastanowić.
Uczniowie m.in. wypełnili ankietę
dotyczącą predyspozycji zawodowych,
która może pomóc im w podjęciu
decyzji dotyczącej wyboru szkoły,
a tym samym wyboru przyszłego
zawodu.
Iryna Kuzyan

POMOC DLA PAULINY!
Postanowiliśmy uczestniczyć w zbiórce
używanej odzieży, butów, zasłon itd.,
która odbywa się w szkołach w szkołach
od paru lat - za kilogram płacą 0,80 groszy.
WSZYSTKIE pieniądze otrzymane chcemy
przekazać na leczenie Pauliny Wrzeszcz.
Z praktyki wiemy, że można uzyskać w ten
sposób całkiem sporą kwotę.
BĘDZIEMY WDZIĘCZNI KAŻDEMU,
KTO ZECHCE SIĘ DO NAS DOŁĄCZYĆ!
Zebrane rzeczy będziemy składować
w gimnazjum i pod koniec maja zostaną one
odebrane, zebrane pieniądze przekażemy
rodzicom Pauliny.
Klasa IIIA wraz z wychowawczynią

Mamy laureatkę „Małego konkursu recytatorskiego”!

U

czennica naszego gimnazjum
Gosia Bekisz została laureatką
etapu wojewódzkiego jednego
z najbardziej wymagającego konkursu
recytatorskiego, który przeznaczony jest
dla dzieci i młodzieży i wcale aż tak mały
i łatwy bez względu na nazwę nie jest.
Konkurs odbył się w Szczecinie w „Operze

WOLONTARIUSZE DZIAŁAJĄ!
W naszej szkole została przeprowadzona
przedświąteczna zbiórka środków
czystości. To akcja zorganizowana pod
patronatem Polskiego Czerwonego
Krzyża.Zgromadzone dary zostały
przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tychowie, gdzie pracownicy
rozdzielą je wśród potrzebujących

mieszkańców naszej gminy. Dziękuję
wszystkim, którzy wzięli sobie do serca
mój apel i przyłączyli się do zbiórki.
W akcji wzięło udział Koło Łowieckie
„Czajka” w Tychowie, za co serdecznie
dziękujemy.
Donata Kłosowska – Babińska

Z życia Przedszkola
O higienie jamy ustnej – spotkanie z pracownikiem Sanepidu
w Tychowie 7 kwietnia nasze przedszkole odwiedził
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Białogardzkie pani Anna Szajdecka. Podczas spotkania
zostały omówione zagadnienia związane z budową i higieną
jamy ustnej oraz zębów. Prelekcja połączona była z projekcją
bajki pt. „Dr Ząbek i legendą Zębolandii” oraz warsztatami
prawidłowego szczotkowania zębów na modelu szczęki. Pani
Ania odwiedziła wszystkie grupy w przedszkolu, które z
wielkim zainteresowaniem wysłuchały krótkiej prelekcji oraz
obejrzały ﬁlmy, a podczas warsztatów każde dziecko uczyło się
prawidłowego szczotkowania zębów. Nasz gość opowiedział
nam w jaki sposób szczotkować zęby, jakich używać środków
w celu utrzymania prawidłowej higieny w jamie ustnej, a także
co jeść, żeby zęby nigdy nie były chore. Na koniec wszystkie
przedszkolaki otrzymały kolorowanki. Spotkanie edukacyjne
utrwaliło i uświadomiło dzieciom jak ważna jest prawidłowa
higiena jamy ustnej.
K. Korolak

Konkurs recytatorski w przedszkolu
Dnia 05.04.2017 r. w Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie odbył się konkurs
recytatorski o tematyce morskiej. Dzieci podczas
konkursu prezentowały swoje umiejętności
recytatorskie, zachwycały i zaskakiwały swoim
wykonaniem. Komisja konkursowa w składzie:
· Renata Chwała (polonista i logopeda w Szkole
Podstawowej w Tychowie),
· Iwona Wiśniewska (nauczyciel wychowania
przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu
„Dębowa Chatka” w Tychowie),

na zamku, co także świadczy o randze
konkursu. Konkurencja była duża w kategorii młodzieży gimnazjalnej było
27 uczestników. Nasza Gosia zdobyła duże
uznanie w oczach jurorów.
Wielkie gratulacje dla Gosi oraz jej
instruktorki teatralnej, Elżbiety Giemzy.
Iryna Kuzyan

· Beata Bekisz (nauczyciel bibliotekarz w Szkole
Podstawowej w Tychowie;
przyznała i miejsca:
- w grupie wiekowej 3 latków Zuzanna Kujawska
- w grupie wiekowej 4 latków Aleksander
Jabłoński
- w grupie wiekowej 5 latków Lena Gryga
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone gromkimi
brawami, wręczono dyplomy oraz nagrody.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
powodzenia w dalszym etapie
podczas konkursu
recytatorskiego w Karlinie.
Dziękujemy rodzicom za pomoc
w przygotowaniu dzieci,
ﬁrmie Friedrichs oraz ﬁrmie
Pommernﬁsch za pomoc
ﬁnansową w ufundowaniu
nagród za udział w konkursie.
K. Korolak

Śniadanie Wielkanocne w przedszkolu

W

środę 12 kwietnia w naszym przedszkolu zapanowała ciepła
i świąteczna atmosfera. Przez ostatnie dni dzieci poznawały różne
tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy, wspólnie
z nauczycielkami dekorowały sale, malowały pisanki, siały owies i rzeżuchę.
Wszystkie te wspólnie wytworzone akcenty wielkanocne zdobiły sale.
Zwieńczeniem licznych opowieści o zwyczajach świątecznych było
wspólne świąteczne Wielkanocne.
Na pięknie przystrojonych stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw: jajka,
szynki oraz żurku.
Pierwszy raz uczestniczyły również dzieci ze Żłobka. Przybyli zaproszeni
goście Burmistrz Pan Robert Falana, Zastępca Burmistrza Pan Jacek
Rudziński, Przewodnicząca Rady Rodziców G.P. Pani Agnieszka SzablaRutkowska, przedstawiciel Nadleśnictwa Małgorzata Lenio.
Pani dyrektor Genowefa Kuczmera złożyła świąteczne życzenia wszystkim
przedszkolakom, pracownikom przedszkola oraz zaproszonym gościom.
Po śniadaniu dzieci poszukiwały prezentów ukrytych przez wielkanocnego
zajączka. Szukanie ich sprawiło przedszkolakom wiele radości.
Takie radosne przeżycia na długo pozostają w pamięci…
.
K. Korolak

Kwiecień 2017 r. z Kino Szkołą !

Wiosna i Wielkanoc
w świetlicach !
W tym roku zdecydowanie zagościł w świetlicach wiejskich Gminy
Tychowo wiosenny klimat.Panie świetliczanki wraz ze swoimi
podopiecznymi przepięknie udekorowały świetlice. Kolorowe kwiatki,
przeróżne zwierzątka i inne zwiastuny wiosny wypełniły
pomieszczenia nadając im przyjemny wystrój. Dekoracje, które
wykonano są naprawdę staranne i przemyślane, jednocześnie bardzo
pracochłonne. Ze względu na Święta Wielkanocne, świetlice zdobiły
także ręcznie wykonane, liczne pisanki i ozdoby Wielkanocne. Widać
było mnóstwo zaangażowania. Dzieci ze świetlicy w Słoninie
wykonały z Panią Opiekunką, Katarzyną Sikorską tradycyjne palmy,
które następnie sprzedawały a dochód przeznaczono na zakup
kwiatków, które nasadziły wokół świetlicy.
Dziękujemy bardzo wszystkim za włożony wkład w upiększanie
świetlic naszej Gminy. Dyrektor GOK, L. Michalak dziękuje
wszystkim Sołtysom, którzy zakupili kwiaty do nasadzeń wokół
świetlic oraz za zaangażowanie i prace przy przygotowywaniu opału
na kolejny sezon grzewczy.
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

10 kwietnia 2017 r. rozpoczął się kolejny program
edukacji medialnej Kino Szkoła w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie.
W sali widowiskowej tego dnia gościliśmy uczniów klas I
– III ze Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz z Zespołu
Szkół w Dobrowie. Młodzi uczestnicy podczas zajęć
zapoznali się z bardzo ważnym tematem: „Dobro
i zło. Dlaczego obowiązują nas zasady?”. W trakcie
rozmowy aktywnie odpowiadali na wszelkie pytania,
które zadawała p.Beata Jaworska, prelegentka zajęć.
P. Beata tłumaczyła dzieciom jakie są różnice między
dobrem i złem, i jakich zasad powinniśmy przestrzegać.
Po tej ważnej dyskusji wszyscy w skupieniu obejrzeli ﬁlm
pt. „Trzech Zbójców” reżyserii Hayo Freitag.
11 kwietnia 2017 r. GOK w Tychowie odwiedziły
dzieci z Przedszkola Dębowa Chatka w Tychowie,
z Zespołu Szkół w Dobrowie oraz z zerówek Szkoły
Podstawowej w Tychowie. Zorganizowane zostały tym
razem zajęcia dla dzieci najmłodszej grupy wiekowej.
Program Kino Szkoły zatytułowany „Ekologicznie znaczy
w zgodzie z naturą” miał na celu przybliżenie dzieciom
tematu natury i otaczającego ich świata.
Pani prelegentka prowadziła rozmowę z energiczną
publicznością, która bardzo chętnie zgłaszała się do każdej
odpowiedzi. Pokazała na ekranie slajdy ze zwierzątkami,
które żyją w naszych lasach, opowiadała w jaki sposób

natura budzi się z zimowego snu. Nie zabrakło także
rozmowy o zasadach, które każdy powinien przestrzegać
przebywając w lesie. Następnie wszyscy obejrzeli bajki
pt. „W lesie”, „Strzelba i wędka” oraz „Podwodna
wycieczka”.
12 kwietnia 2017 r., to ostatni dzień z Kino Szkołą
w tym miesiącu. W sali widowiskowej zebrali się
uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej
w Tychowie oraz z Zespołu Szkół w Dobrowie, by
zapoznać się z ważnym problemem napotykanym
każdego dnia. Program edukacji medialnej dla klas IV - VI
pt. „Jak stawić czoło oczekiwaniom innych wobec nas?”
przedstawiony przez p. Beatę Jaworską przybliżył
dzieciom w jaki sposób chronić siebie przed wpływowym
otoczeniem. Pani Beata poruszyła m.in takie zagadnienia
jak: szacunek, lojalność, przyjaźń. Porozmawiała
z uczestnikami o tym jakie inni mają oczekiwania wobec
nas, ale nie zawsze są one prawidłowe i zgodne z naszymi
przekonaniami.
Zaznaczyła także, że czasem trzeba po prostu powiedzieć
duże NIE i robić to co się lubi, a nie to czego inni chcą.
Bardzo ważne jest jednak by zachowywać się przy tym
prawidłowo. Spotkanie zakończono pouczającym ﬁlmem
pt. „Eskil i Trynidad” reżyserii Stephana Apelgrena.
Izabela Wesołowska,
promocja i reklama GOK w Tychowie

TYCHOWSKIE WIESCI
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"AKADEMIA ZDROWIA"

Zgodnie z wieloletnią
tradycją naszej szkoły, 21 marca uczniowie
i nauczyciele na wesoło i sportowo obchodzili
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Głównym celem imprezy była integracja
uczniów, motywowanie do pracy na rzecz
klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej
rywalizacji i aktywnego spędzania czasu oraz
zniechęcenie uczniów do wagarów, by
Pierwszy Dzień Wiosny nie był postrzegany
jako Dzień Wagarowicza.
Ten słoneczny dzień rozpoczął się od
obejrzenia przedstawienia z zakresu
proﬁlaktyki pt. „Nasze życie bez nałogów
i uzależnień". Przedstawienie przygotowali
uczniowie klasy I gimnazjum pod kierunkiem
Moniki Falany i Katarzyny Jabłońskiej.
Kolejnym punktem obchodów Pierwszego
Dnia Wiosny był projekt "Akademia Zdrowia"
w ramach, którego zorganizowano konkurs
kulinarny „Pyszne, zdrowe, kolorowe”.
Każda klasa przygotowała pracę konkursową
w formie przekąski, potrawy lub deseru.
Pomocą i radą służyli również
rodzice, którym dziękujemy za
zaangażowanie. Komisja w składzie:
Katarzyna Jabłońska, Monika Falana
i Grzegorz Giedrojć, wyłoniła
zwycięzców w kategoriach:
Przedszkole: I miejscegrupa 3-4 latków i 5-6 latków
Klasy I-III SP: I miejsce – kl. II SP
II miejsce – kl. I SP oraz kl. III SP
Klasy IV-VI SP: I miejsce – kl. IV SP
II miejsce- kl. V SP, III miejsce - kl. VI SP
Gimnazjum: I miejsce – kl. III ,
II miejsce – kl. II, III miejsce - kl. I
Następnie uczniowie razem z wychowawcami
bawili się tworząc plakat przedstawiający
Marzannę – kukłę symbolizującą odejście
zimy. Ile klas, tyle świetnych pomysłów. Nie
zabrakło również humorystycznych akcentów.
Kolorowe plakaty ozdobiły korytarze szkolne.
Był też czas na aktywność ruchową w ramach
w/w projektu. Uczniowie wzięli udział
w wyścigach podczas tzw. „Biegu po zdrowie”
oraz grali w piłkę nożną na boisku
i w siatkówkę na sali gimnastycznej.
Na zakończenie Dyrektor Jolanta Pawlik
wręczyła dyplomy i upominki wszystkim
wyróżnionym w konkursach:
W konkurencji „Bieg po zdrowie”
Przedszkole 3-4 latki: I m-ce- A. Szubartowski,
II-m-ce - I. Górzyńska, III m-ce - M. Milewska
Przedszkole 5-6 latki: I m-ce - Z. Witczak,
II m-ce I. Borowczak, III m-ce - N.Wojcieszek
Klasy I-III SP: I m-ce- S. Leszczyński,
II m-ce- K. Klepuszewski, III m-ce- M. Kowalczyk
Klasy IV-VI SP: I m-ce - D. Pańpuch, II m-ce
- A. Chodakowski, III m-ce - M. Klimczak

Klasy I-III gim.: I m-ce- P. Woźny,
II m-ce - C. Kubacki, III m-ce - G. Bihun,
wyróżnienie - N. Smolarska
Wyróżniono również klasy z najwyższą
frekwencją. Pani dyrektor przekazała im
„Miotłę Wagarowicza”. Były to: oddział
przedszkolny 5-6 latków, kl. IV SP oraz kl. I
gimnazjum.
Wyróżnieni otrzymali nagrody, uczestnicy
drobne upominki, natomiast wszyscy obecni
zostali obdarowani soczkami, mandarynkami,
serkami oraz wafelkami.
Upominki i nagrody ufundowane zostały
przez Gminną Komisję Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz ﬁrmę Arla Foods w Tychowie.
Dziękujemy Dyrektorowi mjr J.Wiśniewskiemu,
pracownikom i osadzonym ZK w Dobrowie
za wykonanie podarowanie 5 sztalug do szkoły,
które posłużą również nam do innych celów.
Obchody „Akademii Zdrowia” przygotowały:
M. Falana i M. Niemiec.
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„THE MASTER OF ENGLISH”

W

czwartek 30 marca b.r. w Zespole
Szkół w Dobrowie odbył się pierwszy
gminny konkurs języka angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych „The Master of
English”. Celem konkursu było przede wszystkim
doskonalenie znajomości języka angielskiego,
motywowanie uczniów do jego nauki, a także
poszerzenie wiedzy o kulturze i codziennym
życiu krajów anglojęzycznych oraz pogłębianie
współpracy pomiędzy szkołami z terenu naszej
gminy. onkurs opracowały wspólnie nauczycielki
języka angielskiego: Ewa Dobrzańska - SP
Tychowo i Katarzyna Jabłońska - SP Dobrowo,
która jednocześnie była odpowiedzialna za jego
organizację.
Uczniowie klas IV-VI z Dobrowa i Tychowa
rywalizowali ze sobą rozwiązując test jednokrotnego
wyboru. W konkursie wzięło udział 28 uczniów,
a wyniki przedstawiają się następująco:
KLASY IV
I m-ce Paweł Religa SP Tychowo
II m-ce Justyna Wąsacz SP Dobrowo
M.Falana
Kornelia Leszczyńska SP Dobrowo
III m-ce Nikola Grzegolec SP Tychowo
Patrycja Dewerenda SP Tychowo
KLASY V
I m-ce Arkadiusz Szewczyk SP Tychowo
II m-ce Adam Mioduszewski SP Dobrowo
Agata Pawelska SP Tychowo
III m-ce Julia Tokarska SP Tychowo
KLASY VI
I m-ce Martna Ostrysz SP Tychowo
Rozalia Jakubiec SP Tychowo
II m-ce Oliwier Gołuchowski SP Tychowo
III m-ce Kaja Jakubiec SP Tychowo

Niezwykła wycieczka
wiatowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony
jest 2 kwietnia. Z tej okazji dzień później (03.04)
M. Niemiec zorganizowała wycieczkę dla dzieci
z oddziału przedszkolnego 5 i 6 - latków oraz uczniów
klasy II SP do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mały
Książę” w Koszalinie, w której uczą się dzieci
z autyzmem. Dzieci ubrane były na niebiesko, ponieważ
kolor ten to symbol solidarności z chorymi na autyzm.
Celem spotkania była przede wszystkim integracja
dzieci podczas wspólnej zabawy, zajęć warsztatowych
i edukacyjnych oraz uwrażliwianie uczniów na potrzeby
osób z autyzmem. Dzieci podzielone zostały na trzy
grupy i odwiedziły kolejno trzy sale.
W pierwszej poprzez zabawę i taniec poznały piosenki
i zwroty w języku angielskim. W drugiej samodzielnie
przygotowały pachnącą masę nienewtonowską (z mąki
ziemniaczanej i pszennej, wody, kakao i oleju), z której
wycinały foremkami różne kształty.
W ostatniej sali dzieci mogły doświadczyć trudności
w nauce, z jakimi borykają się dzieci z autyzmem –
w rękawiczkach nawlekały koraliki i przebierały fasolę,
a w specjalnych okularach rysowały szlaczki.
Po dosyć wyczerpujących zajęciach wszyscy zostali

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali
uhonorowani dyplomami oraz nagrodami
książkowymi i materiałami pomocniczymi do
nauki języka angielskiego.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie
otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz gadżety
i słodką niespodziankę.
Nagrody i upominki dla uczniów ufundowali:
Robert Falana – Burmistrz Tychowa, Katarzyna
Kalbarczyk – Dyrektor SP w Tychowie oraz
wydawnictwo Macmillan. Słodki poczęstunek
dla uczestników konkursu zapewniły m.in. Panie
Renata Rynkun Agnieszka Wrzesińska.
Zwycięzcom konkursu, raz jeszcze, składamy
gratulacje, a wszystkim uczestnikom życzymy
powodzenia w nauce i wielu sukcesów
w różnego rodzaju zmaganiach językowych.
Fundatorom nagród oraz Paniom, które
„osłodziły” uczniom czas oczekiwania na
wyniki konkursu bardzo serdecznie dziękujemy.

Łączy nas krew, która ratuje życie

Ś

Z życia
SP Tychowo

FINAŁ KONKURSU
WIEDZA POLITECHNICZNA

17 marca odbył się ﬁnał konkursu Wiedzy
politechnicznej, który poprowadził Prorektor ds. Nauki
i Rozwoju prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński.
W komisji zasiedli Dziekani poszczególnych wydziałów.
Szymon Gołdyn z klasy I LO, z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego
w Tychowie, zajął IV miejsce, zaprezentował temat
z kierunku Inżynieria Biomedyczna: Organy z drukarki wykorzystanie drukarek 3D w inżynierii tkankowej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Rafał Głowiński

zaproszeni na poczęstunek, który został
przygotowany przez nauczycieli
i rodziców uczniów tej szkoły. Dzieci
mogły spróbować gofrów, ciasteczek,
kulek czekoladowych i kanapek, które
zostały upieczone bez cukru i glutenu,
ponieważ taka dieta odgrywa bardzo
ważną rolę w terapii dzieci z autyzmem.
Na pamiątkę dzieci otrzymały drobne
upominki.
Magdalena Niemiec

Drużynowo na przełaj

S

zkolny Związek Sportowy wprowadził
od bieżącego roku szkolnego do
kalendarza imprez sportowych dla
szkół nową imprezę: drużynowe biegi
przełajowe. Zawody polegają na
równoczesnym biegu po 4 uczniów ze
s z k o ł y. Ry w a l i z u j ą o n i o m e d a l e
indywidualne, a suma punktów za zdobyte
miejsca wpływa na ustalenie kolejności
zajętych miejsc przez szkoły.
10 kwietnia br. ZSP w Tychowie był
gospodarzem etapu powiatowego zawodów
w drużynowych biegach przełajowych.
Współorganizatorami zawodów był
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Białogardzie i ULKL w Tychowie.
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
(szkoły podstawowe) rozegrano po dwa biegi
dziewcząt i chłopców. W grupie młodszej
zwyciężyli Malwina Klepuszewska (SP
Doborowo) przed Zuzanną Chomątek
i Wiktorią Bryksa (obie SP 4 Białogard) oraz
Bartosz Stańczak (SP Tychowo) przed
Dominikiem Majewskim (SP Kościernica)
i Bartoszem Wypychem (SP nr 5 Białogard).
Zespołowo w biegu dziewcząt SP 4 Białogard

Katarzyna Jabłońska i Ewa Dobrzańska

uplasowała się przed SP Doborowo i SP
Rogowo. Rywalizację najmłodszych
chłopców wygrała SP Tychowo przed SP nr 5
Białogard i SP Dobrowo.
W grupie starszej zwyciężyły uczennice SP
3 Białogard: Nikola Wiśniewska przed
Natalią Potrzebowską oraz Małgorzatą
Pastorczyk z SP Tychowo.
W biegu najstarszych chłopców ze szkół
podstawowych Kacper Szumski z SP
Tychowo wyprzedził Piotra Sternika z SP 3
Białogard i Kacpra Jendrzejczaka z SP
Dobrowo.
Zespołowo najlepsze okazały się dziewczęta
z SP 3 Białogard przed SP 4 Białogard i SP
Tychowo. W rywalizacji chłopców starszych
zwyciężyła SP 3 Białogard wyprzedzając SP
4 Białogard i SP Rogowo.
W rywalizacji w ramach Gimnazjady
wystartowało aż 8 gimnazjów. W biegu
dziewcząt jako pierwsza na mecie została
sklasyﬁkowana Aleksandra Kania przed
Anastazją Kanią i Magdaleną Iwan
z Gimnazjum nr 1 w Białogardzie.
Ich szkoła zwyciężyła zespołowo,
wyprzedzając Gimnazjum nr 2 Białogard

23 marca uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych
przez Justynę Gębkę z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Szczecinie.
„Twoja krew, moje życie” to program
edukacyjny realizowany w ramach programu
polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej
w krew i jej składniki na lata 2015- 2020”
ﬁnansowany przez ministra zdrowia.
Głównym celem projektu jest promocja idei
honorowego krwiodawstwa wśród uczniów
i ich rodziców a także uświadomienie młodym
osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym
darem - krwią, która może uratować życie lub
zdrowie drugiego człowieka.
W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się
m.in. kto może oddawać krew, ile krwi można
oddać jednorazowo, komu jest potrzebna,
jakie są grupy krwi. Najbardziej aktywni
i zaangażowani otrzymali gadżety.
Magdalena Niemiec
oraz Gimnazjum Tychowo.
W biegu chłopców z ogromną przewagą
zwyciężył Robert Górzyński z Pomianowa.
Na kolejnych miejscach uplasowali się
Przemysław Beśka z Tychowa i Łukasz
Cach z Pomianowa.
Puchar za zwycięstwo drużynowe odebrali
chłopcy z Pomianowa. Kolejne miejsca na
podium zajęli uczniowie z Gimnazjum
w Tychowie i Gimnazjum nr 1 w Białogardzie.
W biegu licealistek całe podium zajęły
dziewczęta z ZSP Tychowo, w kolejności:
Daria Brzozowska, Oliwia Cichecka,
Adrianna Łyjak. Zespołowo Tychowianki
pokonały uczennice ZSP Białogard.
Bardziej zacięta była rywalizacja chłopców.
Miejsca na podium zajęli Mateusz Stobiecki z
ZSP Białogard, Arkadiusz Płaszczyk Szkoły
SUKCES i Paweł Todorowskim z ZSP
Tychowo.
Zespołowo na pierwszym miejscu stanęli
uczniowie ZSP Białogard. Kolejne miejsca
przypadły chłopcom z ZSP Tychowo i Szkoły
SUKCES w Białogardzie.
Zwycięzcy zawodów powiatowych zmierzyli
się z najlepszymi w województwie podczas
ﬁnałów, 25 kwietnia w Gryﬁnie.
Józef Grabarczyk

TYCHOWSKIE WIESCI
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MIELEŃSKA GRUPA RYBACKA ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
W RAMACH PO „RYBACTWO I MORZE 2014 - 2020"
Spotkania odbędą się w dniach:
26-04-2017 r. (środa) godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1
26-04-2017 r. (środa) godz. 12.00 w Karlińskim Ośrodku Kultury, ul. Parkowa 1, sala 105
28-04-2017 r. (piątek) godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Będzino 19
28-04-2017 r. (piątek) godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Biesiekierz 103
12-05-2017 r. (piątek) godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17
12-05-2017 r. (piątek) godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju, Plac Wolności 3-4

Termin składania wniosków: 22 maja - 16 czerwca 2017 r. do godz. 16.00
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o wsparcie, warunki
udzielenia wsparcia, kryteria wyboru, wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków o udzielenie wsparcia, dostępne są w Biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo
oraz na stronie internetowej: www.mlgr.pl

Z radością pomagają

M

ały szkolny wolontariat - niejeden powie „nic
wielkiego”. Kolejny oceni jako coś zwyczajnego,
a jeszcze inny przejdzie obojętnie, bo „szkoda
czasu na głupoty”.
Nie trzeba wielkich czynów, by zostać wolontariuszem.
W ZS w Dobrowie oraz w Gimnazjum w Tychowie
młodzież z radością angażuje się w zaproponowane przez
nauczycieli akcje charytatywne.
Z okazji świąt wielkanocnych w obu placówkach została
przeprowadzona zbiórka środków czystości. To akcja
zorganizowana pod patronatem Polskiego Czerwonego
Krzyża, Oddział Rejonowy w Koszalinie. Zgromadzone
dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, gdzie pracownicy rozdzielą je wśród
potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Dziękujemy serdecznie wszystkich wolontariuszom i ich
rodzinom. Państwa pomoc, chęć współpracy i otwartość
na potrzeby innych są niezastąpione. Każdemu kto
uczestniczył w zbiórce należą się słowa uznania.
Niech podziękowaniem będą szczere uśmiechy, dobre

słowo i świadomość, że gdy komuś pomagamy,
pomagamy także sobie. Stajemy się pewniejsi, lepsi
i bardziej dojrzalsi.

W imieniu własnym oraz Pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, jak i Podopiecznych tut.
Ośrodka składam serdeczne podziękowania Wolontariuszom
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie oraz
Wolontariuszom z Zespołu Szkół w Dobrowie.
Podziękowania kieruję do Pani Donaty Kłosowskiej- Babińskiej
i Pani Magdaleny Periżok- Kowalczyk,
które przyczyniły się do powstania tej akcji.
Z okazji Świąt Wielkanocnych w obu placówkach została
przeprowadzona zbiórka środków czystości.
To akcja zorganizowana pod patronatem Polskiego Czerwonego
Krzyża, Oddział Rejonowy w Koszalinie.
Zgromadzone dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, gdzie pracownicy socjalni rozdzielili je wśród
potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
***Dziękujemy***
Wolontariuszom oraz wszystkim Darczyńcom!
Drodzy Wolontariusze, życzymy Wam jak najwięcej zdrowia
i szczęścia. Niech Wasze dalsze działania na polu
wolontarystycznym dostarczają Wam jak najwięcej
wewnętrznej satysfakcji, a radość tych, którym pomagacie niech
motywuje Was do dalszego działania.
Szczególne podziękowania kierujemy do członków
Koła Łowieckiego "Czajka" z Tychowa za wsparcie
po raz kolejny tej szlachetnej inicjatywy.
Dziękujemy!
Agnieszka Jankowska Kierownik GOPS Tychowo

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Koła Łowieckiego
„Czajka” w Tychowie za pomoc w organizacji akcji
charytatywnej.
M. Periżok- Kowalczyk - ZS w Dobrowie
D. Kłosowska- Babińska - Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tychowie

DWA RAZY
ZŁOTO I SREBRO
Od 1 do 2 kwietnia 2017 r. w Zalesiu koło Terespola
odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w trójboju siłowym. Z klubu LZS „Gryf” Dobrowo
w grupie wiekowej 60-64 lat i w kategorii 90 kg startował
Zbigniew Cabaj.
Jego osiągnięcia to złoty medal w przysiadzie, złoty medal
w wyciskaniu leżąc i srebrny w martwym ciągu.
Zawody te były jednocześnie kwaliﬁkacjami do
Mistrzostw Europy w trójboju siłowym, które odbędą się
w dniach 25.06 - 01.07. 2017 r. w Białej Podlasce.
Trener

Serdeczne podziękowania kierujemy do
B. Brzozowskiego, J. Falany, S. Hojnor, M. Jackiewicza
i M. Janusa za pomoc przy transporcie oraz w przygotowaniu
drewna na opał do naszej świetlicy w Osówku.
***
Dziękujemy również B. Brzozowskiemu, S. Hojnor
i M. Jackiewicz za posadzenie krzewów ozdobnych
przy świetlicy w Osówku oraz
M. Palińskiemu za naprawę tablicy sołeckiej w Trzebcu.
Dziękujemy za wspaniałą i godną
naśladowania postawę społeczną!
Sołtys Wicewa i Rada Sołecka

ZAPROSZENIE
STOWARZYSZENIE SPORTOWE
BRYDŻYSTÓW POWIATU
BIAŁOGARDZKIEGO „DAMA PIK”
informuje, że w ramach uroczystych obchodów
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 maja zostanie rozegrany:

Turniej Brydża Sportowego Par
o Puchar Burmistrza Białogardu
Turniej odbędzie się w auli

„Z podwórka na stadion”

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Ip.
3 maja 2017 r. o godz.10.00

4 kwietnia br. młodzi zawodnicy UKS „Dąbek” z Tychowa
wzięli udział w ﬁnale województwa zachodniopomorskiego
Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarka.
Był to już XVII rozegrany taki turniej. Nasz zespół zagrał
w grupie: „Gwardia” Koszalin, „Drawa” Drawsko Pomorskie
oraz „Flota'Świnoujście.
Zawodnicy do domów wrócili z medalami i pięknymi
nagrodami. Skład zespołu: Adam Sukiennik, Szymon
Malinowski, Dominik Wąsowski, Łukasz Łukjaniec, Kamil
Szerzeń, Krzysztof Pucek, Adrian Gajda, Maksymilian
Sawosz, Marek Gałan.
R. Radziuk

Międzygminny Turniej Piłki Nożnej
25 marca na boisku Orlika w Tychowie odbył się
Międzygminny Turniej Piłki Nożnej „Z wizytą u sąsiadów”.
Organizatorem Turnieju był Gminny Ośrodek Sportu
i Gospodarki w Tychowie i Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Białogardzie. W Turnieju uczestniczyły
po dwa zespoły Żaków i Orlików z Tychowa i Dobrowa.
W turnieju głównym wystąpiły cztery zespoły: „Jesion
Trans” Oldboje z Tychowa, LZS „Gryf” Dobrowo, Oldboje
,,Iskra” Białogard oraz LZS „Huragan” - grano systemem
„każdy z każdym”.
Turniej zakończył się sukcesem zespołu „Jesion Trans”
Oldboje z Tychowa. Królem strzelców turnieju został Jacek
Niemiec, zaś najlepszym bramkarzem Andrzej Ciok.
Puchary, statuetki i pamiątkowe dyplomy wręczyli: Jan
Kaleja Przewodniczący MGZLZS oraz Robert Radziuk

Podziękowanie

przedstawiciel GOSiGK w Tychowie. Skład zwycięskiej
drużyny – Jerzy Sędzicki, Jarosław Lesiak, Andrzej
Szczęsny, Marek Chmura, Roman Gołuchowski, Adam
Gołuchowski, Roman Kononowicz, Andrzej Maziarski.
Zespół ten 8 kwietnia wraz z drużyną siatkarzy z Tychowa
reprezentował powiat białogardzki w Wojewódzkich
Mistrzostwach Sportowo – Rekreacyjnych LZS w Kamieniu
Pomorskim; w kwaliﬁkacji ogólnej zdobyli bardzo wysokie,
IV miejsce.
W tym miejscu składamy podziękowania dla sędziego
głównego Wojciecha Jankowskiego za sprawne
i profesjonalne przeprowadzenie zawodów oraz sponsorom:
Arkadiuszowi Korolak i Arkadiuszowi Stasiorek. Imprezę
zakończyło spotkanie przy gorących kiełbaskach z grilla
ufundowanych przez GOSiGK w Tychowie.
R. Radziuk

Serdecznie zapraszam sympatyków brydża.
Prezes SSBPB „DAMA PIK"” kontakt tel. 662178108
Zapewniamy:
Atrakcyjne trofea dla pierwszych trzech par; cenne nagrody
dla pierwszych sześciu par i dodatkowo dla pary X +1,
poczęstunek w czasie trwania oraz gorący posiłek na
zakończenie turnieju, parking dla przyjezdnych uczestników
(na tyłach budynku MDK, wjazd od ulicy Grunwaldzkiej).
Informujemy również, iż
TURNIEJE BRYDŻA SPORTOWEGO
GRAND PRIX DAMY PIK Białogard 2017
odbywają się w każdy czwartek o godz. 17.30
Miejsce rozgrywek:
„PIWNICA POD JEDYNKĄ”
Białogard, Plac Wolności 1
Rozgrywki współﬁnansowane są przez
Burmistrza Białogardu

INFORMACJA
Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści”
przyjmujemy do 18 maja 2017 r.
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