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III POLSKO - NIEMIECKI KIERMASZ 

BOŻONARODZENIOWY w Tychowie
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania 

Radosnych, spokojnych i niosących szczęście 
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w gronie najbliższych
oraz szczęśliwego Nowego Roku

             wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Tychowo
                                                życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie

Paweł Kowalski
wraz z Radnymi

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Tychowie

Tychowo, 2018 r.

  14 grudnia 2018 r zorganizowano 
w naszej Gminie trzeci już Polsko 
– Niemiecki Kiermasz i Koncert 
Bożonarodzeniowy. 
Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane w ramach 
współpracy z niemiecką Gminą 
Neverin, współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa - Fundusz 
Małych Projektów, w ramach 
Programu Współpracy Interreg VA 
Meklemburgia Pomorze Przednie, 
Brandenburgia Polska 
w Euroregionie Pomerania. 
W realizację zadania 
zaangażowano: Gminę Tychowo, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Tychowie oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie. 
   O godzinie 16.00 rozpoczęły się: 
Kiermasz oraz Koncert. Gości 
powitali Burmistrz Tychowa - 
Robert Falana oraz Dyrektor GOK 
– Lucyna Michalak. Głos zabrał 
Naczelnik Urzędu Neverin Peter 
Böhm, który wyraził zadowolenie 
ze współpracy z Gminą Tychowo 
i zaprosił do stoiska na kiermaszu, 
które przygotowała delegacja 
niemiecka. Następnie na pięknie 
udekorowanej sali widowiskowej 
GOK wystąpili: zespoły ludowe 
Dobrowianki i Radość, Klaudia 
Barska, Klaudia Kubiczek, Zespół 
wokalny GOK - Gama (instruktor 

K. Kalbarczyk), grupy taneczne 
GOK – Chaos, Hałas i Mirage 
(instruktor K. Wojcieszek), Zosia 
Szyderska ze Szkoły Podstawowej 
w Tychowie zagrała kolędę na 
fortepianie przy akompaniamencie 
na skrzypcach P. Katarzyny 
Kalbarczyk, Hania Falana (SP 
Tychowo) zaśpiewała kolędę przy 
akompaniamencie skrzypiec 
(K. Kalbarczyk) oraz gitary (Michał 
Stanisławski). Z przedstawieniem 
„Pragnienia” zaprezentował się 
zespół pracowników ECCE HOMO 
z Kowalek. Koncert prowadziła 
Kluadia Barska – GOK Tychowo. 
Na zewnątrz, przed budynkiem 
GOK, animacje teatralne 
przygotowały grupy teatralne GOK: 
Banda i Alter Banda wraz 
z instruktorem Beatą Bekisz. 
Wśród licznie zgromadzonych 
mieszkańców pojawili się: Trzej 
Królowie, Pastuszkowie i Anioły. 
Wszyscy wchodzili w interakcje 
z mieszkańcami, przekazywano 
światełko pokoju, dzielono się 
chlebem i … dobrą nowiną. 
Zwieńczeniem animacji było 
pojawienie się Maryi 
z Dzieciątkiem oraz Józefa, którym 
towarzyszył niestrudzony kucyk. 
Wszyscy udali się do tradycyjnej, 
specjalnie na ten dzień zbudowanej 
Szopki, w której znalazły się też 
owieczki. Żywa szopka wzbudziła 
zainteresowanie i dostarczyła wielu 
wzruszeń. 

Naszym młodym aktorom 
i instruktorowi należą się wielkie 
słowa uznania za przygotowane 
animacje. 
W czasie Kiermaszu swoje stoiska 
mieli: Przedszkole Dębowa Chatka 
w Tychowie, Rada Rodziców SP 
w Dobrowie, SP im. Adama 
Mickiewicza w Tychowie, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Prof. J. Radomskiego w Tychowie, 
Stowarzyszenie Rozwoju 
„Razem”, Stowarzyszenie” Nasz 
Wspólny Cel”, Stowarzyszenie 
Amicus, Ośrodek NOREW 
z Kowalek, Tychowska Akademia 
Filantropii, Sołectwo Kikowo, 

Sołectwo Warnino, Sołectwo 
Wicewo, M. Adamczyk 
z Dobrowa, Pani Grudniewska, 
T. Rogoziński, Pani Sikora, Pani 
Wydmuch, Pani Szwec. 
Swoje stoisko mieli też goście 
z Niemiec. Serwowane przez nich 
grzane wino cieszyło się 
powodzeniem. Wszyscy z ochotą 
podchodzili również do stoiska, 
gdzie podawano gorące uszka 
i barszczyk ugotowany 
w Przedszkolu i SP w Tychowie. 
Wszystkie stoiska na Kiermasz 
były przygotowywane przez kilka 
miesięcy. Efekt był imponujący: 
było różnorodnie, kolorowo 

i niezwykle atrakcyjnie. 
14 grudnia 2018 r. zapisze się na 
długo w naszej pamięci. Przed 
budynkiem GOK oraz wewnątrz - 
na sali, zgromadziła się bardzo 
duża ilość mieszkańców, było 
kolorowo i panowała serdeczna 
atmosfera. Przedsięwzięcie 
wymagało zaangażowania wielu 
osób i instytucji. Autorem projektu 
była Magdalena Broda z UM 
w Tychowie. Wyrazy uznania za 
pracę należą się pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tychowie oraz Gminnego 
Ośrodka Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie. 

Podziękowania kierujemy ponadto 
w stronę: Janusza Bąka z Eko 
Ranczo w Rudnie – za 
udostępnienie i przywiezienie 
owieczek do żywej szopki, Piotra 
Kaczmarka za dostarczenie 
kucyka, Piotra Kaźmierczaka za 
transport konika. Państwu 
Witkowskim za drewno z tartaku 
na szopkę, Annie Sokołowskiej, 
Mirosławowi Dzięciołowi 
i Władysławowi Matwijczakowi 
za siano do szopki, Zofii 
Tarwackiej za uszycie pięknych 
strojów dla sekcji teatralnej, 
Wiktorowi Rakoczemu, Hannie 
Białek oraz Pawłowi 
Jączkowskiemu za pomoc 
okazaną sekcji teatralnej, 
Marcinowi Matejko za użyczenie 
sprzętu oświetleniowego, 
D. Murawskiemu – Firma Trend- 
za materiał na skrzydła dla 
Aniołów. Pragnę złożyć też 
podziękowania tym wystawcom, 
którzy podziękowali symbolicznie 
i przekazali na rzecz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie 
jedno lub kilka ze swoich 
rękodzieł. To dla nas bardzo miły 
i cenny gest. Dziękujemy.
L. Michalak – Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Tychowie.
Fot. I. Wesołowska, M. Broda

Więcej zdjęć na stronie 2, 
www.tychowo.pl, FB Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie oraz 
FB Urzędu Miejskiego w Tychowie.

http://www.tychowo.pl,
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ZAPRASZAMY �� 27 F���� WOŚP !!!
Kwesta do puszek przeprowadzona zostanie przez Wolontariuszy 

00 00we wszystkich miejscowościach gminy Tychowo w godz. 10  do 14 , 
00 00w 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.

PROGRAM 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

w sali widowiskowej GOK w Tychowie 13 stycznia 2019 r.

 

17.00 – rozpoczęcie imprezy – występy szkół z terenu Gminy Tychowo, Solistów, 

        Grup tanecznych z GOK Tychowo oraz miejscowych artystów – licytacje przedmiotów i fantów

19.45 - ogłoszenie wyników konkursu na „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje na terenie Gminy Tychowo w 2018/2019 r.

- wyniki zbiórki i licytacji – zakończenie 27 Finału WOŚP20.30 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Jeżeli zechcecie Państwo wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 

darami w postaci przedmiotów lub innych dóbr prosimy o informację 
w Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17 pok. 21 

lub kontakt telefoniczny 94 316 02 75 lub mailowo m.broda@tychowo.pl

d 26 maja do 1 czerwca 

Okażdego roku miasta 
i gminy województwa 

Zachodniopomorskiego realizują 
Sportowy Turniej Miast i Gmin. 

II MIEJSCE 
GMINY TYCHOWO!
W tym roku Gmina Tychowo zajęła II miejsce w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 
organizowanym przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej!

Przez cały rok mieszkańcy biorą 
udział w różnych wydarzeniach 
sportowych biorąc czynny udział, 
bądź też kibicując rodzinie 
i znajomym, spędzając czas 
wolny w sportowym duchu.  

Udział w Turnieju  jest 
znakomitą okazją do 
wypromowania Gminy Tychowo 
dając sposobność do 
zaprezentowania przed 
społeczeństwem regionu i całego 
kraju walorów turystycznych, jak 
również do przygotowania 
szerokiej oferty konkurencji 
sportowych oraz festynów dla 
mieszkańców. 
Tegoroczne podsumowanie XXIV 
Sportowego Turnieju Sportowego 
Miast i Gmin odbyło się 
7 grudnia 2018 r. 
w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. 
Partnerem w organizacji gali był  
Urząd Marszałkowski Wojew. 
Zachodniopomorskiego. 
Zwycięzcy zostali wyłonieni 
w oparciu o procentowy wynik 
stosunku liczby mieszkańców do 
liczby osób startujących 
w turnieju. W grupie od 5 do 
7,5 tysięcy mieszkańców Gmina 
Tychowo zajęła II miejsce. 
Warto przypomnieć, iż w roku 
ubiegłym zajęliśmy IV pozycję, 
tegoroczny wynik jest więc 
uzasadnionym powodem do 
radości.  
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom 
zaangażowanym w działalność 
TKKF w Gminie Tychowo!

R. Bosak-Szewczyk

POLSKO - NIEMIECKI KIERMASZ... cd.

mailto:m.broda@tychowo.pl
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Okręg nr 9 

Marcin Matejko

Członek Komisji 
ds. Skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 11

Dariusz Michalak

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Tychowie
Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 12 

Krzysztof Niemiec

Przewodniczący Komisji 
ds. Skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 15 

Zdzisław Polek

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Tychowie
Członek Komisji Mienia, Budżetu, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 5

Robert Radziuk

Przewodniczący Komisji 
Społeczno - Socjalnej 
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 6

Piotr Rakowski

Członek Komisji 
Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 13

Katarzyna Rudnik 

Członek Komisji 
Społeczno - Socjalnej
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 14 

Alicja Sołtys

Członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 7

Sylwia Walkusz

Członek Komisji Mienia, Budżetu, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 1 

Iwona Wiśniewska

Przewodniczący Komisji Mienia, 
Budżetu, Rolnictwa i Leśnictwa 
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 2 

Jarosław Chwała

Członek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 3 

Sylwia Czerwiak

Członek Komisji 
ds. Skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 4 

Iwona Haśkiewicz

Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 10

Mirosław Korzeniowski

Członek Komisji Społeczno - socjalnej 
i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Tychowie 

Okręg nr 8 

Paweł Kowalski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychowie
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Tychowie 

Rada Miejska w Tychowie VIII kadencji 
21 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej VIII kadencji (lata 2018 - 2023). 
Poniżej prezentujemy Państwu Radnych Rady Miejskiej w Tychowie.

ierwsza sesja Rady PMiejskiej w Tychowie 
w nowo wybranym 

składzie odbyła się 21 listopada 
br. Uroczystym obradom sesji do 
wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej przewodniczył  
najstarszy wiekiem wybrany 
radny - Radny Zdzisław Polek. 
Nowym radnym wręczono 
zaświadczenia o wyborze, 
a następnie zostali zaprzysiężeni. 
Zaświadczenie o wyborze 
wręczono również Burmistrzowi 
Tychowa, Robertowi Falanie, 
który także złożył uroczyste 
ślubowanie. Z chwilą 
wypowiedzenia słów przysięgi 
Burmistrz oficjalnie rozpoczął 
pracę w drugiej już kadencji.

a kolejnej sesji, która Nodbyła się 14 grudnia br. 
uchwalony został projekt 

budżetu gminy na rok 2019 oraz 
Wieloletni Plan Finansowy na lata 
2019 - 2030. 
Kolejna sesja Rady Miejskiej 
odbędzie się 28 grudnia br.

Na zdjęciu obok od lewej: 
Radna Iwona Haśkiewicz, Radna 
Sylwia Czerwiak, Radny Jarosław 
Chwała,  Radna Alicja Sołtys, 
prowadzący Sesję Inauguracyjną 
Radny Zdzisław Polek oraz 
Sekretarz Gminy Krystyna 
Dobrzańska podczas Sesji Rady 
Miejskiej w Tychowie 
w dn. 21.11.2018 r. 
Poniżej przedstawiamy Radnych
Rady Miejskiej w Tychowie 
(w kolejności alfabetycznej). 
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Listopad z Kino Szkołą w GOK w Tychowie
   W listopadzie 2018 r. odbyły 
się wszystkie spotkania Kino 
Szkoły zimowego półrocza 
szkolnego. 
W sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie 
jako pierwsze w zajęciach 
uczestniczyły klasy IV – VI ze 
Szkoły Podstawowej w Tychowie 
i Dobrowie.  Spotkanie pt. 
„Uwierz w swoje możliwości” 
zakończyło się projekcją filmu 
„Felix”, reż. Robert Durrant.

   Uczniowie klas I – III 
natomiast uczestniczyli 
w zajęciach, poruszających 
równie ważny temat: „Uwierzyć 
w siebie – co to oznacza i jak to 
zrobić”. Obejrzały film pt. 
„Munio: Strażnik Księżyca”, reż. 
Alexandre Heboyan/ Benoit 
Philippon.
   Dzieci z Przedszkola „Dębowa 
Chatka” w Tychowie, oddziału 
przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Tychowie 

i Dobrowie wzięły udział 
w zajęciach Kino Przedszkole pt. 
„Mały Patriota” oraz obejrzały 
trzy krótkie filmy pt. „Polskie 
symbole narodowe”, reż. Justyna 
i Marcin Marcińscy, „Maszeruje 
wojsko”, reż. Wacław Wajzer, 
„Warszawska Syrenka”, reż. 
Paweł Czarzasty.
Ostatnie zajęcia zaadresowane 
były do młodzieży z klas VII, 
VIII i gimnazjalnych ze Szkół 
Gminy Tychowo. Warsztaty pt.  

„Dlaczego się buntujemy? Jak 
wyrażać złość?” zakończone 
zostały projekcją filmu pt. 
„Biegnij, Amelio!”, reż. Tobias 
Wiemann.
Dziękujemy Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 
wsparcie finansowe projektu Kino 
Szkoły w GOK w Tychowie. 

Izabela Wesołowska, promocja 
i reklama GOK w Tychowie

Na zdjęciu: dzieci z przedszkola 

   W okresie: od 3 do 7 grudnia 
2018 r. w świetlicach Gminy 
Tychowo obchodzono uroczyście 
Mikołajki.  Mikołaj ze Śnieżynką 
odwiedzili dzieci w świetlicach, 
w których panie świetliczanki 
przygotowały z dziećmi 
świąteczny nastrój. Przygotowano 
zabawy z muzyką i wiele 
konkurencji. 

Mikołajki w naszej Gminie
W niektórych świetlicach dzieci 
przywitały Gości wierszykami 
i tańcami.  Po wspólnych 
zabawach Mikołaj i Śnieżynka 
obdarowali milusińskich 
słodyczami. Tak duże 
przedsięwzięcie wymagało 
współpracy wielu osób i instytucji. 
Zaangażowali się: Rodzice, Sołtysi 
i Rady Sołeckie, Radni: Iwona 

Haśkiewicz, Sylwia Czerwiak, 
Iwona Wiśniewska, Robert 
Radziuk, GKPiRPA oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. Bardzo przydatna 
okazała się też pomoc sponsorów, 
których pozyskały Rady Sołeckie 
i GOK: Pani Tamara Świątczak 
i Jadwiga Matejko – Sklep Bartek 
w Tychowie, Pani Jadwiga 
Matejko- sklep Jowisz w Tychowie, 

OSP Osówko, Jerzy Żuk – Radny 
Powiatowy, Biuro Nieruchomości 
Szczecin, Pommernfisch 
Tychowo, Friedrichs Doble, Trend  
Meble Tychowo, Redan – Okna 
Połczyn Zdrój, Markos – sklep 
w Białogardzie, sklep internetowy 
w Koszalinie, Henryk Budzyła – 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Białogardzkiego, Elżbieta Król, 

Państwo M. T. Tomczykowie. 
Podziękowania należą się 
wszystkim, którzy sprawili w tym 
dniu wiele radości dzieciom. 
  7 grudnia, w sali widowiskowej 
GOK czekał na wszystkie dzieci 
i rodziców prezent wyjątkowy. 
Było to przedstawienie teatralne 
pt.: Hej kolęda, kolęda, 
w wykonaniu Teatru Władca Lalek 

ze Słupska. Przedstawienie było 
bardzo kolorowe ze względu na 
piękne lalki kukiełkowe, bogate 
w pięknie wykonane piosenki 
i kolędy. Niosło ono ważne treści 
edukacyjne i przesłanie na 
Święta. 
Zdjęcia ze wszystkich 
uroczystości poniżej. 

L. Michalak – Dyrektor GOK 
w Tychowie
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Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

    19 listopada 2018 roku w naszej szkole 
odbyły się warsztaty na temat wolontariatu. 
Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Michałek 
ze Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie. 
Podczas warsztatów omówione zostały 
zagadnienia: czym jest wolontariat, do kogo 
skierowane są oferty działań, co zyskuje 
wolontariusz oraz złamanie stereotypów 
wokół wolontariatu. Bardzo miło spędziliśmy 
czas przy długich rozmowach, pracach 
w grupie, burzy mózgów oraz różnych 
ciekawych zabawach. Mieliśmy możliwość 
wymiany doświadczeń. Za wszystkie 
informacje, które nam przekazano 
dziękujemy i na pewno wykorzystamy je 
w dalszej pracy w wolontariacie :-)
    23 listopada br. grupa wolontariuszy: 
K.  Kaziszyn, Z. Kaszkur, A. Młynarczyk 
i D. Sypek pod opieką pani Donaty 
Kłosowskiej- Babińskiej wybrała się do 
Przedszkola „Dębowa Chatka”. Społecznicy 
wraz z maluchami celebrowali Dzień 

Wolontariat w SP Tychowo

   W bieżącym roku przypada setna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Tak piękny jubileusz jest okazją do 
podejmowania różnorodnych inicjatyw, które 
przypominają nam jak niezłomnym jesteśmy 
narodem. 
W naszej szkole zawsze staramy się rozbudzać 
w uczniach poczucie wartości patriotycznych. 
Z wielką przyjemnością przyłączyliśmy się do 
akcji sadzenia Dębów Niepodległości 
organizowaną przez Nadleśnictwo Tychowo. 
Dęby zostały zasadzone 26.11.2018 r. przez 
uczniów Koła Ekologicznego. Gospodarze 
przedsięwzięcia – starszy specjalista SL ds. 
zagospodarowania lasu Katarzyna 
Marcinkowska, specjalista SL ds. użytkowania 
lasu Aleksandra Półtorak-Tomecka i  leśniczy 
Mieczysław Kosmalski – przygotowali łatwo 
dostępną powierzchnię, na której młodzież 
mogła sadzić dęby. Każdy z uczestników 
otrzymał od leśniczego krótki, fachowy 
instruktarz sadzenia a następnie, po dobraniu 
się w pary, ruszał w teren. Dębowe sadzonki 
w szybkim czasie zostały posadzone 
w wyznaczonych uprzednio miejscach. 
Po ,,ciężkiej” pracy, uczniowie mogli rozgrzać 
się przy ciepłej herbacie oraz napełnić brzuchy 
pyszną drożdżówką. Następnie młodzież wraz 
z opiekunkami koła p. K. Kowalską oraz 
A. Janicką-Głusek wpisała się do „Księgi 
pamiątkowej”, która zostanie umieszczona 

w kapsule czasu i zakopana na pamiątkę 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości przez Polskę. 
Na koniec uczestnicy zgrabili ziemię przed 
terenem, gdzie zostały posadzone dęby oraz 
posiali trawę. Złożyli także Ojczyźnie życzenia 
wszelkiej pomyślności, pokoju oraz wolności, 
aby trwała jak najdłużej. Przed powrotem do 
szkoły każdy uczestnik otrzymał od 
Nadleśnictwa Tychowo pamiątkowe gadżety, 
upamiętniające ten ważny dla nas dzień.  

K. Kowalska 
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23.11.2018 r.  Smerfy z wychowawcą Dorotą 
Galińską oraz klasa III a z wychowawcą 
Lucyną Gołdyn ze Szkoły Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Tychowie wybrały się na 
wycieczkę do Kołobrzegu. Zwiedziły tam 
Ukrytą Krainę oraz Muzeum Figur 
Woskowych. W Ukrytej Krainie uczniowie 
czarowali magiczną różdżką, która przeniosła 

wszystkich w zaczarowany świat pełen magii.
 W Muzeum Figur Woskowych uczestnicy 
wycieczki spotkali najlepiej odwzorowane 
figury ludzi, którzy zapisali się w kinowej, 
politycznej i sportowej historii ludzkości. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i zauroczeni 
tymi ciekawymi miejscami. Później pełni 
emocji i wrażeń smerfowali na plażę. 

D.G  L.G

Wycieczka do Kołobrzegu

      W tym roku szkolnym wspólnie zebraliśmy 1990 kg 
kasztanów.
I miejsce w szkole zajęła klasa III a 
    p. Lucyna Gołdyn, Joanna Rudzińska z wynikiem 312 kg, 
II miejsce 0 b Smerfyp. Dorota Galińska z wynikiem 231 kg, 
III miejsce O c Nutki p. Adrianna Kisiel z wynikiem 182 kg.  
Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, dziadkom, 
wychowawcom oraz p. Piotrowi Serafinowi za współpracę 
i zaangażowanie w tegorocznej zbiórce kasztanów. 
Do usłyszenia za rok... 

D.G. & W.G

ZBIÓRKA KASZTANÓW W SP  TYCHOWO
 ZAKOŃCZONA!

    W listopadzie w naszej szkole 
odbył się ogólnopolski konkurs 
MULTITEST 2018 z języka 
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 
sprawdzone. Uczniowie biorący 
udział w konkursie zajęli dobre 
lokaty spośród uczniów 
z całej Polski! Gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów językowych.

    Natomiast 11 grudnia 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 
i odpowiedzieć poprawnie na 14 
pytań zamkniętych. Wszystkie 
pytania dotyczyły tradycji 
świątecznych. Uczniowie świetnie 
poradzili sobie z testem. 
Konkurs wyłonił oczywiście 
zwycięzców: 

1. miejsce Kacper Gaweł (3a), 
                Malwina Wrona (3a), 
                Dominik Sypek(3a),  
2. miejsce Rozalia Jakubiec (8b)  
                Daria Zimnicka (3a), 
3. miejsce Wiktoria Owsiana (3a), 
                 Kacper Jączkowski (3a),  
                 Michalina Urbaniak (3a)  
                 Wiktoria Pniewska (3a).  
Serdecznie gratuluję wszystkim 
uczestnikom konkursu, 
a zwycięzcom -wygranej i życzę 
wytrwałości w dalszym zdobywaniu 
wiedzy w jęz. niemieckim! Frohe 
Weihnachten

Joanna Biskot   

Konkursy  języka niemieckiego w SP Tychowo

  18 października br. uczniowie klasy 
8 Szkoły Podstawowej mierzyli się 
z zadaniami Ogólnopolskiego 
Konkursu Języka Angielskiego 
„Multitest”, organizowanego  przez 
Centrum Edukacji Szkolnej 
w Warszawie. Właśnie otrzymaliśmy 
wyniki Konkursu.
Miło nam poinformować, że tytuł 
laureata zdobyła Kaja Jakubiec 
z klasy 8b oraz Rozalia Jakubiec 
z klasy 8b. Oprócz najwyższego 
tytułu wielu naszych uczniów 
otrzymało dyplom uznania.

1. Rozalia Jakubiec - 170 punktów - 9 miejsce - Dyplom laureata

2. Kaja Jakubiec - 168 punktów - 10 miejsce - Dyplom laureata

3. Miłosz Furmanek -154 punkty - 17 miejsce - Dyplom uznania

4. Jagoda Toporek  - 142 punkty - 23 miejsce - Dylom uznania

5. Michał Osiecki - 136 punktów - 26 miejsce - Dyplom uznania

6. Oliwier Gołuchowski - 136 punktów - 26 miejsce - Dyplom uznania

7. Oliwia Kucy - 134 punkty - 27 miejsce - Dyplom uznania

8. Jakub Orzechowski - 132 punkty - 28 miejsce - Dyplom uznania

9. Monika Garbicz - 126 punktów - 31 miejsce - Dyplom uznania

10. Karol Gryga - 118 punktów - 35 miejsce - Dyplom uznania

11. Michał Maciąg - 118 punktów - 35 miejsce - Dyplom uznania

12. Maciej Szpak - 110 punktów - 39 miejsce - Dyplom uznania

13. Kacper Szumski - 108 punktów - 40 miejsce - Dyplom uznania

Multitest z języka angielskiego

Jesteśmy z Was dumni i życzymy kolejnych zwycięstw!

Szkolny organizator konkursu E.D.

   Smerfy nie próżnowały, bardzo 
ciężko pracowały  i doskonale się 
przy tym bawiły. Robiły sałatkę 
warzywną. Wspaniale bawiły się 
w Bibliotece Publicznej 
w Tychowie z okazji Dnia 
Pluszowego Misia. Uroczyście 
świętowały w klasie Święto 
Pluszowego Przyjaciela. 
Przeprowadzały eksperymenty: 
„Wędrująca woda”, „Chmura 
w słoiku”, „Przewrotna woda”, 
„Lewitujące jajka”, „Słoikowa 
pompka- podciśnienie”. 
Każdy Smerf mógł przeprowadzić 
bezpośrednio eksperyment, 

29 listopada br. Nutki odwiedziły 
podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej w Białogardzie. 
Podczas wizyty dzieci zaprezentowały 
program słowno- muzyczny do 
wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”
Mieszkańcy placówki entuzjastycznie 
reagowali na występ, nagradzając 
dzieci brawami. 
Za występ dzieci otrzymały serdeczne 
podziękowania, słodycze 
i własnoręcznie wykonanego skrzata.
Wizyta była dla dzieci prawdziwą 
lekcją wychowawczą, która uczy 
szacunku i życzliwości dla drugiego 
człowieka.
Mali artyści podarowali 
podopiecznym DPS upieczone 
specjalnie na tę okazję ciasteczka.
Dziękujemy mamie Jana za 
upieczenie babeczek. 

AK

Pluszowego Misia. Dzieci zaprezentowały 
swoje misie, opowiadały o nich, mówiły 
z jakich są bajek, odgadywały zagadki 
związane z misiami, brały udział w zabawach 
i konkurencjach oraz wysłuchały bajki pt. 
„Misiowe opowieści”.
Odwiedziny w przedszkolu dały zarówno 
przedszkolakom, jak i wolontariuszom dużo 
radości. Mamy nadzieję, że nasza wizyta 
zostanie we wspomnieniach dzieci na długi 
czas.

Szkolne Koło Wolontariatu

Co słychać u Smerfów? NUTKI 
Z WIZYTĄ 
W DPS

zaobserwować co się wydarzyło, 
a przede wszystkim wyciągnąć 
wnioski. Stawiały pytania, na 
które wspólnie próbowaliśmy 
znaleźć rozwiązania. Zajęcia były 
udane, a dzieci wiele się nauczyły. 
  Z okazji zbliżających się Świąt 
Smerfy już zabrały się do 
pieczenia świątecznych pierników. 
Zagniatania, wałkowania, 
wycinania i ozdabiania było 
mnóstwo. Pierniki były pyszne. 
Nie zabrakło również zabaw 
i wróżb andrzejkowych. Magiczna 
kula przepowiadała przyszłość... 

Wszyscy dobrze się 
bawili pamiętając, że 
jest to tylko zabawa 
i należy ją traktować 
z przymrużeniem oka.

D.G.
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Światowy Dzień Pluszowego Misia 
w  gminie Tychowo

   W dniach 23-27 listopada w placówkach oświatowych 
i kulturalnych gminy Tychowo tj.: Gminnej Bibliotece 
Publicznej, Przedszkolu „Dębowa Chatka” oraz oddziałach 
„0" Szkoły Podstawowej w Tychowie obchodzony był 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
W tych dniach dział dziecięcy biblioteki odwiedziły dzieci 
z Przedszkola grupa Wiewiórki i Żabki oraz zerówiaki - 
grupa Smerfy, Nutki i Sówki. 
Dla maluchów przygotowano szereg atrakcji. 
Każde spotkanie rozpoczęto od zaśpiewania wszystkim 
przyniesionym misom tradycyjnego ,,Sto lat''. 

Z  życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

    Strzałem w dziesiątkę okazał 
się pomysł zorganizowania 
warsztatów rękodzielniczych 
w zakresie szycia świątecznych 
skrzatów. Pani Joanna Wrońska – 
Jakubiec przeprowadziła takie 
warsztaty w pracowni plastycznej 
GOK oraz w świetlicach 
w miejscowościach: Kikowie, 
Sadkowie, Borzysławiu, 
Dobrowie, Słoninie, Trzebiszynie. 
Skrzaty wyszły doskonałe! 
Dziękujemy bardzo Pani Asi za 
solidnie przygotowane 
„półprodukty” do wykonania 
Skrzatów. Wyrazy wdzięczności 
kierujemy w stronę Panów: 
Mateusza Janusa oraz Zdzisława 
Polka, którzy bezinteresownie 
wykonali ogromną ilość 
drewnianych podstawek dla 
Skrzatów. 

Mamy świadomość, że pozostałe 
świetlice też czekają na podobne 
warsztaty. I tak też się stanie na 
wiosnę. 
Tymczasem – Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia!

L. Michalak 
Dyrektor GOK w Tychowie 

Warsztaty 
rękodzielnicze

Następnie przeczytano opowiadania 
o misiach - ,,Herbatka u Promyka'' 
i ,,Złotowłosa i trzy niedźwiadki''. Dzieci 
przedstawiły swoje pluszaki po czym 
przystąpiliśmy do zabaw. Wyzwaniem 
było narysowanie misia z zawiązanymi 
oczami. 
Ponadto maluchy musiały wykazać się 
znajomością misiów występujących 
w bajkach oraz dorysować brakujące 
elementy misia. 
Gościem specjalnym spotkania był Miś 
Maciek, któremu dzieci pomogły 
przygotować się do snu. 
Odbyło się również głosowanie na 
najsympatyczniejszego misia. Każdy mógł 
oddać swój głos na Misia Paddingtona, 
Misia Uszatka lub Kubusia Puchatka. 
Po podliczeniu głosów zwyciężył Miś 
Uszatek. Na zakończenie każdy otrzymał 
mały, misiowy upominek.

Halina Rożek

Dzień Misia obchodzono również 
w tychowskim przedszkolu „Dębowa 
Chatka”. W tym dniu dzieci z wielką 
radością przynoszą swoje ulubione misie.
A są one przeróżne - od maleńkich po 
bardzo duże, czasem większe od dzieci. 
Jak co roku dzień ten spędzono na 
wesołej zabawie, podczas której dzieci 
wraz ze swoimi misiami tańczyły, liczyły, 
utrwalały kierunki w przestrzeni, kolory, 
rysowały, kleiły, wszystko to z wielką 
radością - dla swojego misia. 
W tym roku niespodziankę przygotowały 
przedszkolakom wolontariusze ze Szkoły 
Podstawowej w Tychowie pod opieką 
p. D. Babińskiej - Kłosowskiej, którzy 
odwiedzili grupy Pszczółki i Motylki. 
Wolontariusze przeczytali dzieciom bajki 
o misiach oraz przeprowadzili wiele 
bardzo ciekawych zabaw. Po takim dniu 
dzieci wraz ze swoimi misiami wracały 
z przedszkola szczęśliwe i pełne wrażeń. 

Sołectwo Kowalki
W ramach konkursu 
Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Granty 
Sołeckie 2018 w Sołectwie 
Kowalki powstało boisko do 
piłki siatkowej.
Bardzo dziękuję mieszkańcom 
za pomoc i za to, że zawsze 
mogę na was liczyć.

Sołtys Sołectwa Kowalki
Iwona Haśkiewicz

Z  życia sołectw

zień 11 listopada to Dszczególna data w 
dziejach Polski. W tym 

roku obchodzimy 100-lecie 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, co upamiętnia 
szereg imprez i wydarzeń 
specjalnie dedykowanych na tę 
okoliczność. 
O tak wielkim dniu pamiętają 
także dzieci z Gminnego 
Przedszkola „Dębowa Chatka”,  
które razem z panem 
burmistrzem Robertem Falaną 
posadziły 100 pięknych, cebulek 
biało-czerwonych tulipanów  
w ogródku przedszkolnym. 

Co roku, każdy będzie mógł 

odzyskania niepodległości

100 tulipanów na 100 - lecie 

podziwiać biało czerwoną flagę ułożoną z kwitnących tulipanów.   I. Wiśniewska

Gminny Ośrodek Kultury  w Tychowie zaprasza na reżyserowany

Bilety: 
do nabycia w sekretariacie GOK w Tychowie
od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 - 15.30
w cenie: 55 zł - normalny 50 zł - dla emerytów i rencistów

W przerwie zostanie wzniesiony TOAST NOWOROCZNY!
Więcej informacji na www.gok.tychowo.pl
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MIKOŁAJKI Z PIŁKĄ NOŻNĄ
   8 grudnia br. w hali sportowej 
tychowskiej Szkoły Podstawowej 
rozegrano turnieje piłki nożnej 
w dwóch kategoriach: orliki oraz 
oldboje.  Gościem specjalnym 
spotkania - ku radości młodych 
sportowców - był Święty Mikołaj, 
który obdarował wszystkie dzieci 
słodkimi upominkami.  
Mikołajkowe mecze piłki nożnej 
rozegrały orliki:  UKS „Dąbek” 
z Tychowa , „Głaz Tychowo 1” 
oraz „Głaz Tychowo 2”. 

Orliki miały również okazję 
strzelać do bramki, w której 
bramkarzem, wyjątkowo, był 
Święty Mikołaj. 
W drugiej części turnieju, 
w rozgrywkach oldbojów 
uczestniczyło 6 zespołów, jednak 
zwycięzcą mógł zostać tylko 
jeden – Puchar Burmistrza 
Tychowa powędrował do 
Połczyna Zdroju.
Wszystkie mecze rozegrano na 
wysokim poziomie i dawały 

zebranym na hali kibicom 
mnóstwo wrażeń. W 15 meczach 
strzelono łącznie 69 bramek. 
Mecze sędziowali: Rafał 
Gawryszewski, Artur Karwas oraz 
Wojciech Jankowski.
Turniej prowadził i czuwał nad 
jego sprawnym przebiegiem  
Andrzej Schneider - Prezes 
Pomorskiej Ligi Oldbojów 
w Piłce Nożnej. W przerwach 
turniejowej rywalizacji 
częstowano się przekąskami, 

herbatą, kawą oraz pysznym 
ciastem przygotowanym przez 
organizatora turnieju.

Końcowa klasyfikacja turnieju: 
1.Oldboje Połczyn Zdrój            
2.Polonia Oldboys Chodzież          
3.Oldboje Gwardia Koszalin 
4. Jesion Trans Oldboje Tychowo  
5. Mechanik Oldboje Bobolice 
6.Oldboje Barwice     
Najstarszym Oldbojem Turnieju był 
Czesław Sinicki – lat 67. 
Koronę Króla Strzelców 

  9 grudnia br.w Barwicach odbył 
się Turniej Piłki Nożnej Partner 
Cup dla rocznika 2008. 
W turnieju wzięło udział osiem 
drużyn: Iras Czaplinek, Akademia 
Piłkarska Drawsko Pomorskie, 
Akademia Mistrzów Futbolu 
Szczecin, Akademia Piłkarska I 
Szczecinek, Akademia Piłkarska II 
Szczecinek, Błonie Barwice, Unia 
Białogard, Dąbek Tychowo.
  Na początku zmagań mecze 
rozgrywano w dwóch grupach. 
W grupie podopieczni trenera 
Tomasza Dudki poradzili sobie 
bardzo dobrze. Po przegranej 
2:1 z AMF Szczecin odnotowali 
2 zwycięstwa. Najpierw pewnie 
pokonali 2:0 Błonie Barwice 
a następnie po emocjonującym 
meczu wygrali z AP Drawsko 

Pomorskie 2:1i awansowali do 
półfinałów turniejowej „Ligi 
Mistrzów”. W meczu 
półfinałowym UKS Dąbek 
Tychowo zmierzył się z Unią 
Białogard. 
Po regulaminowym czasie mecz 
zakończył się remisem 1:1 
i o awansie zdecydowały rzuty 
karne, w których lepsi okazali się 
zawodnicy z Tychowa. W finale 
zawodnicy z Tychowa musieli 
uznać wyższość rywali i ulegli AP 
Szczecinek 3:1 ostatecznie 
zajmując wysokie II miejsce. 
  Podsumowując turniej należy 
uznać za bardzo udany. 
Zawodnicy zdobyli kolejne cenne 
doświadczenie i ciężka praca na 
treningach zaowocowała dobrym 
wynikiem. 

II miejsce Orlików UKS „Dąbek” Tychowo 
w Turnieju Partner Cup w Barwicach    2 grudnia br. Tychowiew  – 

w miejscowej Hali Sportowej od 
godz. 10.00 cieszyli i bawili się 
grą w piłkę nożną żacy grupy 
białogardzkiej. W  turnieju wzięły 
udział: UKS Dąbek Przedszkole 
Tychowo, GMLKS Głaz I 
Tychowo, GMLKS Głaz II 
Tychowo, LZS Gryf I Dobrowo, 
LZS Gryf II Dobrowo – po raz 
pierwszy, MKS Sokół I Karlino, 
MKS Sokół II Karlino, UKS 
Unia I Białogard, UKS Unia II 
Białogard, UKS Unia III 
Białogard, UKS Unia IV 
Białogard i UKS Unia V 
Białogard – po raz pierwszy.  
Rozegrano łącznie 30 spotkań, 
w których padło aż 106 bramek 
(nieco ponad 3,5 bramki na 
jedno!). Cztery spotkania 
zakończyły się remisem. Była 
więc potrzeba egzekwowania 

rzutów karnych. Sędziami spotkań 
byli sędziowie klubowi UKS 
Dąbek Przedszkole Tychowo: 
Tomasz Dudka i Wojciech 
Szatkowski oraz LZS Gryf 
Dobrowo - Grzegorz Giedrojć.
W tym miejscu składam 
podziękowania rodzicom  
młodych piłkarzy UKS Dąbek, 
za  przygotowanie słodkiego  
poczęstunku, kawy i herbaty 
dla wszystkich zgromadzonych 
na turnieju kibiców.
Uczestników imprezy 
uhonorowano imiennymi 
dyplomami, przez Burmistrza 
Tychowa Robert Falana który 
obserwował zmagania młodych 
piłkarzy z trybun hali. Burmistrz 
pogratulował także młodym 
zawodnikom wytrwałości i chęci 
uprawiania tego pięknego sportu!

R. Radziuk

Turniej żaków

przyozdobioną 8 brylantami 
strzelonych bramek włożono na 
głowę Szymona 
Wojciechowskiego z Polonii 
Oldboy Chodzież.  
Najlepszym bramkarzem 
wybrano Krzysztofa Gleznera 
z Oldbojów Połczyn Zdrój, który 
w pięciu meczach wpuścił tylko 
5 goli i w wielu przypadkach 
ustrzegł swój zespól przed utratą 
bramki. Pięknymi paradami 
popisywał się również Piotr 
Szpalerski z Oldbojów Gwardii 
Koszalin. 
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano zaś Sławomira 
Woszczyńskiego z Oldbojów 
Połczyn Zdrój. 
Wyróżnieni piłkarze otrzymali 
nagrody, a zespoły puchary. 
Wręczenia nagród, statuetek 
i pucharów dokonała Sekretarz 
Gminy Tychowo - Krystyna 
Dobrzańska oraz Prezes Klubu 
Sportowego Jesion Trans 

Oldboje Tychowo - Mariusz 
Augustyniak.
Organizatorem turnieju był Klub 
Sportowy Jesion Trans Oldboje 
Tychowo oraz Urząd Miejski 
w Tychowie.  
Współorganizatorzy: Gminny 
Ośrodek Sportu i Gospodarki 
Komunalnej w Tychowie, Klub 
Sportowy „Dąbek” Tychowo, 
Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tychowie.
   Podziękowania za pomoc 
w organizacji turnieju kierujemy 
do Państwa Joanny i Kamila 
Jesionowskich „Jesion Trans”, 
firm:  Arla Foods S.A. 
z Tychowa oraz Friedrisch Polska 
Sp. z o.o. z Dobla. 
Dziękujemy za wspólną zabawę 
i do zobaczenia za rok! 

Renata Bosak-Szewczyk

Ogromne brawa dla drużyny, 
a także dla rodziców – kibiców, 
dzięki którym dzieci mogą 
rozwijać swoją pasję.
   Skład zespołu: Kurzawa Filip, 
Gajda Adrian, Więcek Adrian, 
Szerzeń Kamil, Rakowski 

Szymon, Pucek Krzysztof, 
Czarnecki Antoni, Pniewski 
Marcel, Ciesielski Jakub, 
Maksymilian Kubiczek, trener 
Dudka Tomasz.

Radziuk  Robert

   4 grudnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej zorganizowano zajęcia 
mikołajkowe z książką w tle. 
Tego dnia gościliśmy dzieci z kl. 
,,0''- grupę ,,Sówki''. Maluchy 
wysłuchały historii o prawdziwym 
Świętym Mikołaju - biskupie, 
który obdarowywał biednych. 
Dowiedziały się również wielu 
ciekawostek m.in. tego, że nie 
tylko Mikołaj przynosi prezenty. 
Może to być Dziadek Mróz 
(Rosja), Wiedźma Befana 
(Włochy) lub Trzej Królowie 
(Hiszpania). Dzieci pomogły 
zapracowanemu świętemu- 

Mikołajki z książką w tle
posegregować prezenty, 
przygotować upominek dla małej 
dziewczynki, przystroić choinkę. 
Z powodzeniem przeszły również 
test wiedzy o św. Mikołaju. 
Na zakończenie każdy otrzymał 
upominek. 

Halina Rożek

   5 grudnia br. Nutki wyruszyły 
w poszukiwaniu św. Mikołaja. 
Wędrowały wytyczoną ścieżką, 
która oznaczona była 
mikołajkowymi znakami. 
Na twarzach dzieci widoczne było 
napięcie, połączone z ulgą przy 
odnajdowaniu kolejnego 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tychowie z kl. „0" - grupa „Sówki” oraz grupa „Nutki” 
odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Tychowie 

mikołajkowego znaku. Symbole 
zaprowadziły dzieci do Biblioteki 
Publicznej w Tychowie.
Przed spotkaniem z Mikołajem 
p. Agnieszka zapoznała dzieci 
z legendą związaną ze Świętym 
Mikołajem i tematyką 
nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. 
Po wysłuchaniu historii dzieci brały 
udział w mikołajkowym quizie.
Długo oczekiwany gość przybył 
w asyście elfa i z workiem pełnym 
prezentów. Wywołał radość.
Nutki wykazały się nie lada 
cierpliwością. 
Rozmowa z gościem oraz prezenty 
zrekompensowały dzieciom długie 
oczekiwanie.
Pamiątką ze spotkania są zdjęcia 
z tym wyjątkowo lubianym przez 
wszystkich świętym.
Dzieci wróciły do szkoły 
w doskonałych humorach 
i z głęboką nadzieją na ponowne 
mikołajkowe spotkanie za rok.
Serdecznie dziękuję rodzicom oraz 
p. Agnieszce za zaangażowanie 
w organizację tego wyjątkowego 
dnia.

AK.

SPORT

   7 grudnia odbyło się kolejne 
spotkanie Klubu Młodych 
Miłośników Książki. Jak to zwykle 
bywa w grudniu, tematem 
spotkania były święta Bożego 
Narodzenia. Czytaliśmy świąteczne 
opowiadania, rozmawialiśmy 
o przygotowaniach i tradycjach. 
Wspólnie wykonaliśmy 
,,świątecznego chińczyka'' grę, 
która uatrakcyjni niejedne święta. 
Ponadto uczestnicy wykonali 
przepiękne kartki świąteczne.

Halina Rożek

Klub Młodych Miłośników Książki
Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

   11 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 
Tym razem rozmawiałyśmy o bestsellerowej książce Eloisy James 
,,Siedem minut w niebie''. 
   Jeżeli lubisz czytać i rozmawiać o książkach, 
te spotkania są właśnie dla Ciebie! 
Przyjdź do biblioteki 
i dołącz do naszego grona! 
Kolejne spotkanie już w styczniu. 

Halina Rożek

Spotkanie DKK
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Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 
przyjmujemy do 16 stycznia 2019 r.

Tychowskie Wieści

1. Słuchaj prognoz i komunikatów 
    w RTV.
2. Zgromadź środki przydatne 

w czasie zimy, a przede 
wszystkim:

- zapasowe baterie radiowe 
i do latarek,

- żywność, która nie wymaga 
gotowania,

- zapas wody,
- sól kamienną, piasek,
- zapas opału,
- zastępcze źródła światła 

i ogrzewania.
3. Przygotuj dom poprzez:
- uszczelnienie ścian i poddaszy,
- zaizolowanie i uszczelnienie 

drzwi i okien,
- zainstalowanie okiennic lub 

pokrycie okien plastikową folią.
4. Przygotuj „zimowy zestaw 

samochodowy” tj. łopatkę do 
śniegu, radio zasilane bateriami, 
migające światło, racje 
żywnościowe, rękawice, 
czapkę, koc, linę holowniczą, 

4. Obserwuj, czy nie występują 
objawy odmrożeń (utrata 
czucia, biały lub jasny kolor 
pojawiający się na końcach 
palców rąk i stóp oraz 
małżowin usznych i na 
czubku nosa. Jeżeli 
stwierdzisz takie objawy, 
niezbędna jest natychmiastowa 
pomoc lekarska.

5. Oszczędzaj zapasy paliwa 
przez stopniowe obniżanie 
temperatury w domu 
i okresowe wyłączanie 
ogrzewania w niektórych 
pomieszczeniach.

6. Jeżeli używasz piecyków, 
zapewnij wentylację 
pomieszczeń.

7. Zabezpiecz inwentarz i pasze 
przed zamarznięciem.

8. Prosimy również 
o przygotowanie bud dla psów 
pilnujących posesje, które 
zabezpieczą je przed opadami 
śniegu i mrozem. 

CO ROBIĆ PRZED NADEJŚCIEM 
DUŻYCH MROZÓW I ZAMIECI ŚNIEŻNYCH?

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tychowie zaleca: 

łańcuchy na koła, pojemnik 
z solą kamienną, odblaskową 
płachtę, kable do akumulatora, 
mapę drogową.

5. Pamiętaj, że możesz 
skorzystać z bezpłatnego 
pomiaru szczelności 
przewodu kominowego za 
pomocą czujnika tlenku 
węgla w ramach prewencji 
OSP Tychowo (tel. do 
kontaktu 788-567-725 druh 
Konrad Adler). 

CO ZROBIĆ W CZASIE 
ZIMOWEJ BURZY
 I DUŻYCH MROZÓW?
1. Ubieraj się stosownie do 

pogody.
2. Noś ubranie składające się 

z wielu warstw, luźne, 
zewnętrzna odzież powinna 
być łatwa do zdjęcia 
i wodoodporna.

3. Uważaj na przemęczenie, 
w czasie mrozów doprowadzić 
to może do ataku serca.

Wyściółkę bud mogą stanowić 
słoma lub siano, które 
skutecznie utrzymują ciepło 
i są łatwe do wymiany. 
W okresie zimowym psy 
powinny otrzymywać ciepłe 
posiłki i ciepłą wodę do picia. 
W okresie mrozów prosimy 
o zabranie psów na noc do 
zamkniętych pomieszczeń 
gospodarczych lub domów.

Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego przypomina 
również mieszkańcom 
o uprzątaniu śniegu, lodu 
z chodników położonych 
wzdłuż swoich nieruchomości 
w przypadku obfitych opadów 
śniegu oraz usuwaniu 
z dachów sopli i zawiesin 
śniegu. 

Przewodniczący Zespołu 
Burmistrz Tychowa

C� ������, ��� ��� 
�����������?

Należy zapewnić mu dopływ 
świeżego powietrza:
< natychmiast otwórz okna 

i drzwi, by z pomieszczenia 
usunąć truciznę,

< jak najszybciej wynieś go na 
świeże powietrze,

< rozluźnij ubrania - rozepnij 
pasek, guziki, ale nie rozbieraj 
go, gdyż nie można 
doprowadzić do jego 
przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże 
powietrze zaczadzony nie 
oddycha, niezwłocznie przystąp 
do wykonania sztucznego 
oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: 
pogotowie ratunkowe - tel. 999, 
straż pożarną - tel. 998 lub 112. 

Tlenek węgla jest bezbarwnym 
i bezwonnym silnie trującym 
gazem. Dostaje się do 
organizmu przez układ 
oddechowy, a następnie jest 
wchłaniany do krwiobiegu. 
Uniemożliwia prawidłowe 
rozprowadzenie tlenu we krwi 
i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów.
Jeżeli używasz węgla i drewna, 
dokonuj okresowych 
przeglądów nie rzadziej niż raz 
na trzy miesiące. 
Gdy używamy gazu ziemnego 
czy oleju opałowego - nie 
rzadziej niż raz na pół roku.
Zarządca budynku lub 
właściciel ma obowiązek m.in. 
przeglądu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niż 
raz w roku.

C� �� ���� 
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< zapewnić prawidłową 
wentylację pomieszczeń,

< stosuj mikrowentylację okien 
i drzwi,

< nigdy nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych,

< z pomocą fachowców dokonuj 
okresowych przeglądów 
komina, urządzeń grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

< nie spalaj niczego 
w zamkniętych 
pomieszczeniach, jeśli nie są 
wentylowane,

< zainstaluj czujki tlenku węgla 
w tej części domu, w której 
sypia twoja rodzina. To bardzo 
skuteczne urządzenia, które 
niejedno życie już uratowały.

Tylko czujka pozwoli Ci 
stwierdzić obecność tlenku węgla. 
W sprzedaży oprócz czujek tlenku 
węgla są także urządzenia 
wykrywające jednocześnie tlenek 
węgla i inne groźne substancje.

J���� �� ������ ��������
�������� �����?
< ból głowy,
< ogólne zmęczenie,
< duszności,
< trudności z oddychaniem, 

oddech przyspieszony, 
nieregularny,

< senność,
< nudności.
Osłabienie i znużenie, które 
czuje zaczadzony, a także 
zaburzenia orientacji 
i zdolności oceny zagrożenia 
powodują że jest on całkowicie 
bierny (nie ucieka z miejsca 
nagromadzenia się trucizny), 
traci przytomność i - jeśli nikt 
nie przyjdzie mu z pomocą - 
umiera.

J�� ������� 
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NIE! DLA CZADU

Prosimy o wpłaty na podany nr rachunku bankowego

BS Białogard O/Tychowo:

59 8562 0007 0054 2569 2000 0010

Prezes Stowarzyszenia Haśkiewicz Iwona

112

Typowe źródła tlenku węgla
1   Kocioł

2 Ogrzewacz 4 Kuchenka

3 Kominek 7 Komin5 Grill

6 Samochód

Szanowni Mieszkańcy!
Bardzo dziękuję wszystkim za udział 

w wyborach samorządowych.
Dziękuję za oddane głosy, 

które są wyrazem obdarzenia mnie 
wielkim zaufaniem. 

Zobowiązuję się pracować dla Was i gminy 
najlepiej jak tylko potraę.

Gratuluję wszystkim wygranym i liczę 
na owocną współpracę 

dla dobra naszej społeczności.
Radna Rady Miejskiej Iwona Haśkiewicz

Podziękowania

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom Sołectwa Wicewo

        składam najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności    
      oraz samych sukcesów  w Nowym 2019 roku.  

Niech ten świąteczny czas będzie 
    dla Wszystkich czasem radości, 

wypoczynku i reeksji.
             Z podziękowaniem za współpracę 

na rzecz sołectwa
              Sołtys Anna Sokołowska 

                z Radą Sołecką

Wesołych Świąt!

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

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość. 

A Nowy  2019 rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. 
Najpiękniejszych Świąt Narodzenia Pańskiego 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

wszystkim mieszkańcom gminy Tychowo
                                życzy  

                               Radna Iwona Wiśniewska

informuje, iż zbiera darowizny 

na renowację 

zabytkowego kościoła w Kowalkach.

S������������� 
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Z okazji zbliżających się

oraz Nowego Roku 2019
wszystkiego najlepszego

mieszkańcom Dobrowa oraz Gminy Tychowo
życzy 

Radny Zdzisław Polek

Świąt Bożego Narodzenia

S������������� 
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Celem Stowarzyszenia jest: 

wsparcie Sołectwa Wicewo oraz renowacji zabytkowego kościoła w Wicewie 

Szanowni Państwo, z dniem 3 listopada 2018 r. rozpoczęło działalność 

Gorąco prosimy o wsparcie naszych działań. 

 Darowizny można wpłacać na nr konta bankowego w BS Białogard o/Tychowo:

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy, 

                                                                  Prezes  Stowarzyszenia Anna Sokołowska 

Wsparcie Sołectwa Wicewo: 05 8562 0007 0054 2581 2000 0010

Renowacja kościoła w Wicewie: 47 8562 0007 0054 2581 2000 0030 

Miejsca powstawania tlenku węgla:
- uszkodzony lub zatkany komin
       - brak mikrowentylacji
                - używanie urządzeń i pojazdów
                         napędzanych benzyną
                            w zamkniętych pomieszczeniach 

Niech 
magiczna moc Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie spokój i radość,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

życzy Radny Rady Miejskiej w Tychowie  
Robert Radziuk  

Podziękowania
Dyrekcji oraz Współpracownikom

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tychowie

składam serdeczne podziękowania
za złożenie kwiatów
na grobie mojej mamy.

Halina Rudzińska

dla

OSP TYCHOWO
przekaż

podatku
1%

KRS 0000116212
Jako cel szczegółowy wpisz nazwę OSP i jej adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo


