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 16 marca 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie odbyła się uroczystość 
poświęcona Gminnym Obchodom Dnia Sołtysa.
Na zaproszenie Burmistrza Tychowa- Roberta Falany 
przybyli: 
Wicestarosta Powiatu Białogardzkiego - Piotr 
Pakuszto, Burmistrz Białogardu – Krzysztof Bagiński, 
Zastępca Burmistrza Białogardu – Małgorzata 
Stachowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie – Paweł Kowalski, Zastępca Burmistrza 
Tychowa – Jacek Rudziński, Radni Rady Miejskiej w 
Tychowie, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
naszej Gminy. Głównymi bohaterami uroczystości byli 
oczywiście: Sołtysi oraz Rady Sołeckie. 
 Burmistrz Robert Falana, podziękował Paniom 
oraz Panom Sołtysom i ich Radom Sołeckim za pracę, 
k tó r ą  wykonu ją  na  r zecz  mie szkańców 
poszczególnych sołectw. Podkreślał znaczenie 
sołtysów dla rozwoju samorządności w naszej Gminie. 
Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich, odebrali od 
włodarzy Gminy jako wyraz uznania i szacunku, 
podziękowania oraz pamiątkowe statuetki. 

Szczególne gratulacje składano Pani Genowefie 
Kuczmerze, która obchodzi w tym roku jubileusz 15- 
lecia sprawowania funkcji sołtysa Pobądza. 
Goście obejrzeli prezentację na temat poszczególnych 

sołectw przygotowaną przez Izabelę Wesołowską 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. 
Tradycyjnie już, występy na ten dzień przygotowali 
laureaci Konfrontacji Teatralnych Świetlic Gminy 
Tychowo.
W tym roku były to dzieci ze świetlic: w Smęcinie 
(opiekun - Anita Dygas) i w Sadkowie (opiekun – 
Agnieszka Skałecka). Przedstawienia bardzo 
podobały się zebranym gościom. 
Uroczystość prowadziła: L. Michalak
Po uroczystości, wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek do restauracji Jutrzenka. 

Więcej zdjęć na stronie 2 oraz www.gok.tychowo.pl 

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie.
Zdjęcia: I. Wesołowska, Promocja i reklama GOK

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole,

smacznego jajka

oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kowalski

Burmistrz Tychowa

Robert Falana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie informuje, że 

w dniach od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. 
można skorzystać z bezpłatnego zaszczepienia  dziecka przeciw 

pneumokokom. Szczepienia przeznaczone dla dzieci do 5 r. ż. (z roczników 
2013-2016), które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były 

zaszczepione przeciw pneumokokom. 
Szczepienia będą wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix, 

schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podanych 
w odstępstwie co najmniej 2 miesięcy. Dziecko musi być zakwalifikowane do 
szczepienia do  przez lekarza rodzinnego. Szczegółowych 20 kwietnia 2018 r.  

informacji udziela lekarz rodzinny.

BEZPŁATNE  SZCZEPIENIA 
PRZECIW PNEUMOKOKOM

Pneumokoki to jedne z bakterii najgroźniejszych dla zdrowia i życia małych 
dzieci, zwłaszcza do 2. roku życia, kiedy ich układ odpornościowy nie jest 

jeszcze dostatecznie wykształcony. Szczepiąc swoje maluchy przeciwko 
pneumokokom, rodzice mogą uchronić je przed licznymi poważnymi 

konsekwencjami choroby pneumokokowej. Szczepienia przeciwko pneumokokom 
wskazywane są przez ekspertów medycznych jako najważniejsze z listy szczepień 
zalecanych i powinny być wybierane przez rodziców w pierwszej kolejności. 
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   Ranking zamożności w 277 
regionach 27 krajów UE za 2016 rok 
opublikował kilka dni temu unijny 
urząd statystyczny Eurostat. Regiony 
zostały umiejscowione na liście 
rankingowej wg. wskaźnika PKB per 
capita (na głowę). Jest to jeden 
z najczęściej stosowanych na świecie 
mierników wzrostu gospodarczego 
państwa. 

Oblicza się go, dzieląc wartość PKB 
(produktu krajowego brutto) przez 
liczbę jego mieszkańców.
   Najbogatszym regionem w UE 
w 2016 roku był zachodni Londyn. 
PKB na mieszkańca wyrażony w PPS 
(standard siły nabywczej) stanowił tu 
aż 611% średniej unijnej. 
W czołówce najzamożniejszych 
regionów znalazły  się  także: 

Luksemburg - 257%, południowo-
wschodnia Irlandia - 217%,  Bruksela 
oraz Hamburg - po 200 % średniej, 
Bratysława - 184% oraz Praga - 283 %.
W Polsce jedynie województwo 
mazowieckie ma PKB powyżej 
średniej UE - 109 % co plasuje je na 76. 
miejscu wśród regionów Unii.
Wśród 21 regionów w których PKB na 
jednego mieszkaca było poniżej 50 % 
średniej UE znalazło się pięć z Bułgarii 
i  Polski, cztery z Węgier, trzy 
z Rumunii i Grecji oraz jeden z Francji 
(zamorskie terytorium Francji).
   Polska nie jest jednolitym krajem pod 
względem rozwoju gospodarczego. 
S ą  b o g a t s z e  i  b i e d n i e j s z e 
województwa, ale niestety prawie 
wszystkie mają wskaźniki poniżej 
średniej unijnej. Nadrabiamy dystans, 
ale w tempie które w Europie na nikim 
nie robi wrażenia. Sądzę, że za mało 
środków unijnych przeznaczamy na 
rozwój gospodarczy, a za dużo 
przeznaczamy na ogólnie mówiąc – 
konsumpcję

Jerzy Kotlęga
Radny Województwa 

Zachodniopomorskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju, 

Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Miejsce w rankingu Województwo PKB per cabita
100% - średnia UE

76 Mazowieckie 109 %

188 Dolnośląskie 76%

196 Wielkopolskie 75%

211 Śląskie 71%

223 Pomorskie 66%

228 Łódzkie 64%

234 Małopolskie 62%

242 Lubuskie 57%

244 Zachodniopomorskie 57%

246 Kujawsko - Pom. 56%

247 Opolskie 55%

258 Warmińsko - Maz. 49%

259 Świętokrzyskie 49%

261 Podlaskie 48%

262 Podkarpackie 48%

264 Lubelskie 47%

POLSKA 68%

ZAMOŻNOŚĆ POLSKICH WOJEWÓDZTW W RANKINGU 
REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ

AKCJA
HONOROWEGO 

ODDAWANIA KRWI 

KREW DAJE ZYCIE
Przyłącz się do nas!  

.

21 lipca 2018 r.
w godz. od 9.00 do 13.00

przy Urzedzie Miejskim w Tychowie
ul. Bobolicka 17

,

ZAPRASZAMY

Wszystkich chętnych dawców prosimy o rejestrowanie się 

  w terminie do 28 maja br. włącznie

telefonicznie: 94 51 30 lub osobiście 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie

Warunkiem przeprowadzenia akcji
 jest udział min. 50 osób.

Akcja organizowana jest we współpracy 
z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. J. Pawła II w Słupsku

www.krwiodawstwo.slupsk.pl
tel. ��-��� �� ��-��

P������ XVIII P�������� �������� �������� „T������ �� ������” 

8 ROCZNICA KATASTROFY 
LOTNICZEJ W SMOLEÑSKU

10 kwietnia br. minie 8 lat od katastrofy lotniczej,
do której doszło w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: 

Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni
Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów,
dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP,

pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, 
duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji 

kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, 
                                                                  stanowiące polską delegację na 

                                                                 uroczystości związane z obchodami 
                                                                70 rocznicy zbrodni katyńskiej, 

                                                      a także załoga samolotu.

Była to druga 
pod wzlędem liczby ofiar 

katastrofa w historii 
polskiego lotnictwa. 

DZIEŃ SOŁTYSA 2018 c.d. ze str. 1

mailto:julia.sokalska@ipsdotacje.pl
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§ Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Tychowie
§ Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do DW nr 167 w Bukówku

UROCZYSTE OTWARCIE NOWYCH INWESTYCJI  

   15 marca br. w Urzędzie Miejskim 
w Tychowie miało miejsce podpisanie 
umowy z wykonawcą  na przebudowę 
drogi gminnej dojazdowej do drogi 
wojewódzkiej nr167 w Bukówku.      
Wartość inwestycji to  984.000,01 zł.
Wykonawca:„Sztapeltech” Rafał 
Kozieł z Pomianowa.
   Natomiast 19 marca br. podpisano 
umowę na wykonanie ścieżki pieszo- 
rowerowej przy ulicy Dworcowej.

Na realizację tego zadania gmina 
Tychowo pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 635.000 zł, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.
Wartość inwestycji: 746.305,70 zł.
Wykonawca:  Przedsiębiorstwo 
Budowlano - Inżynieryjne Grand 
Kazimierz Ligus, Białogard.
Prace rozpoczynają się już wkrótce.

RBS

Podpisanie umowy w dniu 15.03.2018 r.
Na zdjęciu od lewej: Leokadia Sas - Skarbnik Gminy Tychowo, Wykonawca - 
Rafał Kozieł, Robert Falana Burmistrz Tychowa, Krzysztof Niemiec 
- Radny Miejski oraz Jan Kapuściński - kierownik referatu NBŚ w Urzędzie 
Miejskim w Tychowie

    Z końcem roku 2017 zakończono 
budowę placu zabaw oraz siłowni 
fitness na osiedlu przy ulicy Jana 
Kochanowskiego w Tychowie. 
Przebudowę  u l icy  Kole jowej 
zakończono na początku stycznia br. 
28 lutego miało miejsce uroczyste 
oddanie  inwestycji  do użytku. 
Zebranych powitał gospodarz Miasta 
i Gminy Tychowo Burmistrz Robert 
Falana. 
Uroczystego przecięcia wstęgi na ulicy 
Kolejowej dokonali:  Burmistrz 
Tychowa Robert Falana, Zastępca 
Burmis t rza  Jacek  Rudz ińsk i , 
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Kowalski, przedstawiciel wykonawcy: 
„POL-DRÓG Drawsko-Pomorskie” 
S.A.  Marcin Mikołajczyk oraz 
p r z e d s t a w i c i e l  m i e s z k a ń c ó w 
p. Franciszek Fabian. 
   Natomiast na osiedlu przy ul. 
J. Kochanowskiego wstęgę przecinali 
obok Burmistrza Tychowa, Zastępcy 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej – Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przytorze” Marian 
Szabla i mieszkaniec osiedla Tadeusz 
Kacprzak.
P o d c z a s  p o d s u m o w a n i a  o b u 
inwestycji, które miało miejsce 
w Urzędzie Miejskim w Tychowie 
w imieniu własnym oraz mieszkańców 
Tychowa podziękowania burmistrzowi 
za realizację inwestycji złożył 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł  Kowalski  oraz Panowie 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Możdżyński i Zdzisław Polek. 
Budowa placu zabaw oraz siłowni 
fitness jest odpowiedzią na liczne 
prośby mieszkańców osiedla. Czekali 
oni na plac zabaw kilkanaście lat. 
Przebudowa  ul .  Kolejowej  to 
inwestycja, która wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak 
i kierowców, wprowadza nową jakość 
życia w naszej gminie. 

Podnosi także walory estetyczne 
miasta.
Jestem dumny z tego, że poprzez 
pełnienie funkcji burmistrza mam 
realny wpływ w rozwój naszego miasta 
i gminy – powiedział burmistrz Falana. 
Cieszę się także z tego, że Rada Miejska 
ma do mnie zaufanie i popiera 
planowane przeze mnie inwestycje oraz 
wizję rozwoju. Temat budowy placu 
zabaw na osiedlu i ulicy Kolejowej 
uważam za zrealizowany. 
Kolejne zadania już czekają w kolejce. 
Mamy już wykonawców na drogę 
w Bukówku, Centrum Rekreacyjno - 
Turystyczne w Trzebiszynie, plac 
rekreacyjny przy ul. Akacjowej oraz 
ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż ulicy 
Dworcowej. Ogłoszony już został 
przetarg na budowę dużego placu 
zabaw przy SP Tychowo. Szykuje się 
bardzo pracowita wiosna - dodał 
burmistrz. 

RBS

§ Ulica  Kolejowa w Tychowie
§ Plac zabaw oraz siłownia fitness na osiedlu przy ul. Kochanowskiego w Tychowie
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 marcu 2018 r. w naszej WGminie obchodzono Dzień 
Kobiet. 

W miejscowościach, w których 
funkcjonują świetlice, Sołtysi oraz 
Rady Sołeckie przygotowali piękne 
uroczystości. Opiekunki  świetlic 
zadbały o dekoracje sal. Z zaproszeń 
skorzystali: Burmistrz – Robert Falana, 
Zastępca Burmistrza – Jacek Rudziński 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tychowie – Paweł Kowalski. 
GOK zapewnił oprawę artystyczną 
uroczystości. Dla gości wystąpiły: 
zespół wokalny Gama w składzie: 
Ta t i a n a  J a b ł o ń s k a ,  E w e l i n a 
Franielczyk, Klaudia Szafrańska, 
Ewelina Falana, Kaja Kaziszyn oraz 
solistka Klaudia Barska. 
Opiekunem dziewcząt jest Pani 
Katarzyna Kalbarczyk. 
Oprawę techniczną zapewnił Pan 
Maciej Rutkowski. 
Uroczystości  wymagały  wielu 
przygotowań. Efekt był wyjątkowy.
Panie miały okazję miło spędzić 
marcowe popołudnia i poświętować.
O g r o m n e  s ł o w a  u z n a n i a  d l a 
wszystkich, którzy pomogli przy 
organizacji tych uroczystości, bądź 
wsparli je finansowo.
Borzysław: 
ź Sołtys Wioleta Wojtyłko,  
ź Anna Cacko, 
ź Marta Krawczyk - opiekunka 

świetlicy
Kikowo:
ź Marek Bojko Skup Złomu Świdwin,
ź Kasacja Pojazdów Eco – Auto 

System Rąbino, 
ź Marzena i Piotr Rakowscy, 
ź Aniela Młynarska, 
ź Marta Stabach, 
ź Zofia Grad, 
ź Joanna Turaj, 
ź Danuta Kowalczyk – opiekunka 

świetlicy
Osówko:
ź Sołtys Anna Sokołowska, 
ź Danuta Matwijczak, 
ź Helena Janus, 
ź Joanna Wrońska - Jakubiec 

opiekunka świetlicy 

Sadkowo: 
ź Sołtys Wojciech Szatkowski, 
ź Anna i Grzegorz Baruchowie,
ź Agnieszka Rękas, 
ź Agnieszka Skałecka – opiekunka 

świetlicy.
Słonino:  
ź Sołtys Grzegorz Sikorski, 
ź Danuta Kawecka, 
ź Grażyna Kotus, 
ź Katarzyna Sikorska – opiekunka 

świetlicy. 
Dobrowo:
ź Sołtys – Maria Stelmach, 
ź Irena Periżok, 
ź Grażyna i Mirosław Surdykowie,
ź Grażyna i Krzysztof Kubiszowie,
ź Grażyna i Zdzisław Polkowie, 
ź Axel Wechsler – Pommernfisch,
ź Aneta Szulc – opiekunka świetlicy 

Smęcino:
ź Sołtys Halina Wąsowska, 
ź Beata Wawrzeńczyk, 
ź Anita Dygas – opiekunka świetlicy.

Kowalki: 
ź Sołtys Iwona Haśkiewicz, 
ź Beata Górecka – opiekunka 

świetlicy.
Pobądz:
ź Sołtys Genowefa Kuczmera, 
ź Halina Jankowska, 
ź Marta Tomczyk – opiekunka 

świetlicy
Warnino:
ź Sołtys  Katarzyna Woźniak, 
ź Barbara Gandurska, 
ź Sylwia Gandurska, 
ź Maria Broda, 
ź Janina Kłosowska, 
ź Krzysztof i Monika Madejewscy,
ź Bożena Golec, 
ź Jolanta Czarnecka, 
ź Maria Czarnecka, 
ź Aleksandra Husak, 
ź Joanna Nić, 
ź Danuta Rachubik, 
ź Klaudia Joachimiak, 
ź Teresa Woźniak.

Pozostał już tylko wspomnień czar :)

L. Michalak – Dyrektor GOK 
w Tychowie

Dzień Kobiet w Gminie Tychowo

B�������� K�����

D������ K������

O����� P�����

S������ S������

W������

S������

06.04.2018 r. - godz. 18:00

07.04.2018 r. - godz. 16:00

                      i godz. 19:00

08.04.2018 r. - godz. 16:00

                      i godz. 19:00

Film od lat 16

Bilety w sprzedaży 

w sekretariacie GOK w Tychowie 

oraz godzinę przed seansem

Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl 

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy 13 zł
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III Konfrontacje Teatralne Świetlic Gminy Tychowo 
     2 marca 2018 r. w sali widowiskowej 
GOK w Tychowie odbyły się już III 
Konfrontacje Teatralne Świetlic Gminy 
Tychowo. 
Na scenie zaprezentowali się aktorzy  ze 
świetlic w:
- Borzysławiu, 
- Kowalkach, 
- Pobądzu, 
- Sadkowie, 
- Słoninie, 
- Smęcinie,
 - Warninie.
Komisja w składzie: Robert Falana – 
Burmistrz Tychowa (Przewodniczący

 Komisji),  Karolina Szyderska – 
Przewodnicząca GKPiRPA, Jerzy 
Boczkowski – Przewodniczący Rady 
Kultury, Beata Bekisz – instruktor sekcji 
teatralnej GOK, Zygmunt Wziątek – 
polonista ZSP w Tychowie, członek Rady 
Kultury  wyłoni ła  następujących 
zwycięzców:

I miejsce – świetlica w Smęcinie
II miejsce – świetlica w Słoninie
III miejsce – świetlica w Pobądzu

Dodatkowo Jury wręczyło 3 nagrody 
indywidualne za najlepszą kreację 
aktorską:

I miejsce – Oktawia Kośka
II miejsce – Amelia Jankowska
III miejsce – Aleksander Podstawka.

Bardzo dziękujemy opiekunkom 
świetlic za przygotowanie dzieci 
a małym wykonawcom gratulujemy 
odwagi oraz super występów na scenie ! 
Wszystkie świetlice biorące udział 
w konkursie  otrzymały  dyplomy 
i nagrody za udział ufundowane przez 
G m i n n ą  K o m i s j ę  P r o fi l a k t y k i 
i  R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w 
Alkoholowych. 

Izabela Wesołowska
 promocja i reklama GOK w Tychowie

   9 marca 2018 r. na scenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tychowie wystąpił 
Kabaret REWERS z Zielonej Góry.
Mieszkańcy Gminy Tychowo mieli 
okazję obejrzeć zabawne skecze 
w wykonaniu Janusza Rewersa 

Kabaret REWERS w Tychowie

znanego m.in. z Kabaretu Ciach i serialu 
„Spadkobiercy”, Anny Olechnowicz 
i Macieja Wojciechowskiego. 

Izabela Wesołowska, promocja i reklama 
GOK w Tychowie
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Z  życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Z  życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie
J , ...AJ AKO KUR

By pamięć o nich nie zaginęła…

    W ramach akcji „Cała Polska  Czyta 
Dzieciom”  przedszkole  nasze 
odwiedzają rodzice, dziadkowie 
i przedstawiciele różnych instytucji. 
W tym roku gościliśmy panią 
A. Tomczyk z Gminnej Biblioteki oraz 
panią K. Kowalską z uczniami kl. VI, 

którzy zaprezentowali utwór czytając 
z podziałem na role.  
Dzieci bardzo lubią słuchać bajek 
i w ich imieniu zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby przeczytać 
lub opowiedzieć wybrany przez siebie 
utwór literacki do naszego przedszkola.

I. Wiśniewska

Dyrektor Przedszkola
„Dębowa Chatka” 

 oraz pracownicy przedszkola 
serdecznie dziękują 

Panu Pawłowi Kowalskiemu 
za bezinteresowną pomoc 

na rzecz przedszkola.
Dziękujemy!

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
  Dnia  14.03  dziec i  z  grupy 
Krasnoludków miały okazję wziąć 
udział w warsztatach pt. ”Jajko, 
kura…” organizowanych przez Panią 
Marzenę i pana Krzysztofa z Zielonej 
Farmy. 
Przedszkolaki miały okazję zobaczyć 

bardzo ciekawe rzeczy: żywą kurę 
i koguta, dowiedziały się co to jest 
kurnik, kto jeszcze tam mieszka, gdzie 
śpi kura i w jaki sposób. Dowiedziały 
się kto jeszcze znosi jaja, poznały 
krewnych kury. Czy kogut i kura to 
dobrana para. Porównywały jaja 

strusia, gęsi, perliczki, kaczki i kury.
Na zakończenie z małą pomocą 
wykonały  pisankę  w technice 
decoupage, którą każdy zabrał do 
domu. Dzieci były zachwycone.

I. Wiśniewska

 dniu 1 marca 2018 r. Ww Szkole Podstawowej im. 
Adama  Mickiewicza 

w Tychowie odbył się  uroczysty apel 
z okazji  Narodowego  Dnia  Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych. 
To święto państwowe  upamiętniające 
żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia, 
którzy stawiali opór sowietyzacji Polski 
i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli 
walkę ze służbami bezpieczeństwa 
ZSRR i podporządkowanymi im 
służbami w Polsce. 
Była to nie tylko klasyczna prelekcja, 
a le  montaż  s łowno-muzyczny 
przygotowany przez uczniów klas 
trzecich gimnazjum pod kierunkiem 
p. Violetty Andryszczuk – Wasiak. 
Jego cel stanowiło oddanie czci 
ludziom niezłomnym, ludziom honoru, 
którym los wyznaczył czas próby 
w momencie tragicznych zawirowań 
historii. Wezwał ich na służbę trudną, 
wymagającą poświęcenia tego, co 
najważniejsze – życia. Zdali egzamin 
z patriotyzmu i wierności zasadom, 
w które wierzyli. Dlatego nie wolno 
nam o nich zapomnieć. 
   Występ gimnazjalistów uzupełniła 
p r e z e n t a c j a  m u l t i m e d i a l n a 
przygotowana pod kierunkiem 
p. Przemysława Frańczaka oraz 
poruszające popisy wokalne małych 

artystów z klas III a i b SP, będące 
efektem zaangażowania p. Urszuli 
Bagińskiej i p. Doroty Galińskiej. 
   Fakt, że widownia w wielkim 
skupieniu obejrzała apel, jest chyba dla 
wszystkich najlepszą jego recenzją. 
Uczciliśmy  pamięć tych, którzy po 
1944 roku nie zgadzali  się  na 
sowietyzację kraju i komunistyczną 
władzę, płacąc za swoją postawę często 
najwyższą cenę. Wyraziliśmy hołd dla 
ich męstwa i niezłomnej postawy 
patriotycznej.

Violetta Andryszczuk - Wasiak

6 marca 2018 uczniowie klas siódmych
 Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Tychowie zmagali się 
z Próbnym Egzaminem  Ośmioklasisty 

z języka angielskiego.

Celem przeprowadzenia egzaminu próbnego  
było:

ź zapoznanie uczniów z formułą egzaminu
ź diagnostyka umiejętności uczniów na 

koniec klasy VII, w tym umiejętności 
potrzebnych na egzaminie

ź ułatwienie nauczycielom przygotowania 
pracy w klasie VIII

Wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie zostaną 
ogłoszone do 20.04.2018 r.

E.D.

Próbny egzamin ośmioklasisty 
z języka angielskiego za nami…

Nasi siatkarze ponownie wśród 
najlepszych w regionie koszalińskim

    Chłopcy reprezentujący naszą szkołę 
w zmaganiach sportowych w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
siatkowej osiągnęli znaczący sukces 
zwyciężając w rywalizacji o tytuł 
mistrza powiatu białogardzkiego.                

W pokonanym polu pozostawili 
d rużyny  ze  szkó ł  w  Kar l in ie 
i Dobrowie. W nagrodę nasza drużyna 
reprezentowała powiat białogardzki 
w turnieju o mistrzostwo regionu 
koszalińskiego. 

W zawodach tych wystartowały 
n a j l ep s ze  ze s p o ły  z  p o w ia tu 
świdwińskiego, szczecineckiego, 
sławieńskiego, białogardzkiego, 
koszalińskiego i najlepszy zespół 
z Koszalina.

MISTRZOSTWA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO 

W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW TYCHOWO 13-02-2018

ROZEGRANE SPOTKANIA

SP DOBROWO - SP KARLINO 1:2 (25-23, 17-25, 12-15)

SP TYCHOWO - SP DOBROWO 2:0 (25-7, 25-15)

SP TYCHOWO - SP KARLINO 2:0 (25-19, 25-17

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA TURNIEJU

                                      ILOŚĆ SPOTKAŃ    PUNKTY          SETY

1 MIEJSCE – SP TYCHOWO 2                 4 4-0

2 MIEJSCE – SP KARLINO 2 3 2-3

3 MIEJSCE – SP DOBROWO 2 2 1-4

    Zespół z Tychowa dzielnie walczył w 
każdym ze spotkań i był o mały krok od 
sprawienia niespodzianki i awansu do 
grona ośmiu najlepszych zespołów 
województwa zachodniopomorskiego.
Po zaciętej walce w półfinale turnieju 
regionalnego musiał  jednak uznać 
wyższość zespołu z Mścic i ostatecznie 
uplasował się na czwartym miejscu 
w rozgrywkach. Jest to jednak znaczące 
osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że 
naszą reprezentację w większości 
tworzyli zawodnicy o rok młodsi od 
swoich przeciwników, a ich kontakt 
z piłką siatkową ogranicza się 
wyłącznie do zajęć prowadzonych 
w ramach Szkolnego Koła Sportowego. 
Przy odpowiednim podejściu naszych 
reprezentantów jest  szansa  na 
poprawienie wyniku w przyszłym roku 
szkolnym. 
    Na uwagę zasługuje również fakt, że 
nasza szkoła ponownie została 
doceniona jako sprawny organizator 
imprez sportowych w regionie 
koszalińskim i to właśnie nam Szkolny 
Związek  Spor towy  powierzył 
przygotowanie  imprezy  rangi 
mistrzowskiej.

MISTRZOSTWA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ 
CHŁOPCÓW TYCHOWO 08-03-2018

KOLEJNOŚĆ PO SPOTKANIACH GRUPOWYCH grupy A

                                                        ILOŚĆ SPOTKAŃ        PUNKTY          SETY
 1 MIEJSCE – GIM. DARŁOWO  2  4 4-0
 2 MIEJSCE – S.P. TYCHOWO        2               3                          2-2
 3 MIEJSCE – GIM. POŁCZYN ZDRÓJ  2  2 0-4

KOLEJNOŚĆ PO SPOTKANIACH GRUPOWYCH grupy B

                                         ILOŚĆ SPOTKAŃ   PUNKTY       SETY      MAŁE PUNKTY

   1 MIEJSCE – S.P. MŚCICE            2              3               2-2                 +7
 2 MIEJSCE – GIM. 1 KOSZALIN  2              3                2-2                +3
 3 MIEJSCE – S.P. 6 SZCZECINEK 2              3                2-2                -10

Skład reprezentacji Szkoły Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Tychowie: Daniel Witczak, 
Miłosz Szulc,  Bohdan Kuzyan,  Kacper 
Jączkowski, Kacper Roszak, Kacper Gaweł, Paweł 
Gałan, Marcin Beśka, Dominik Sypek, Maciej 
Klekocki. Trenerem zespołu jest Arkadiusz 
Jabłoński. 
Kolejność końcowa Turnieju o Mistrzostwo 
Regionu Koszalińskiego w piłce siatkowej 
chłopców: 
1 miejsce – Gimnazjum w Darłowie
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Mścicach
3 miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Koszalinie
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Tychowie
5-6 miejsce – Gimnazjum w Połczynie Zdroju
5-6 miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku 

Awans do półfinału Gimnazjady Wojewódzkiej 
2017-2018:
1. Gimnazjum w Darłowie
2. Szkoła Podstawowa w Mścicach
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Z  życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie
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Spotkania Klubu Młodych Miłośników Książki 
są doskonałą okazją na nawiązywanie nowych przyjaźni 

wśród dzieci. Podczas zajęć przede wszystkim rozwijamy 
słownictwo czytając wartościową literaturę. 

Ponadto bawimy się, gramy w gry planszowe, układamy 
puzzle i przeprowadzamy ciekawe zajęcia plastyczne. 

SPOTYKAMY SIĘ JEDEN RAZ W MIESIĄCU 

(KAŻDY  PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA) 

O GODZ. 15.30 !!! 

ZAPRASZAMY !!!

K��� M������ M��������� K������

   ,,Dyktando ma być metodą rozbudzenia w Polakach chęci 
sprawdzenia swojej znajomości ojczystego języka. Dbałość 
o to jak się pisze idzie w parze z tym jak się mówi- powiedział 
znany, polski językoznawca prof. Walery Pisarek. 
,,Zakuwałam do późna. Dobra ocena z klasówki to dla mnie 
sprawa honoru...'' - tak rozpoczynał się tekst ,,I Gminnego 
Dyktanda Szytego na Miarę'' przeprowadzonego 21 lutego 
2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Po przywitaniu przez Panią Dyrektor wszystkich uczestników 
Dyktanda, przybliżono im krótko historię Ogólnopolskiego 
Dyktanda, które transmitowane jest w telewizji i radio.
Następnie przystąpiono do ,,wielkiego pisania''. Tekst Dyktanda 
opowiadał o perypetiach pewnej uczennicy i roił się od 
podchwytliwych słów i wyrażeń. Uczestnicy musieli poradzić 
sobie z pisownią wyrazów: chrzęścił, częstokroć czy też 
półżywa. Dla wielu tekst był nie lada wyzwaniem. 
Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich prac, wyłoniono 
zwycięzców. Tytuł Tychowskiego Mistrza Ortografii przyznano 
Wiktorii Nowak ( I miejsce), najmniej popełnionych błędów. 

Natomiast Tytuł Tychowskiego Wicemistrza Ortografii 
przyznano kolejno Zofii Król oraz Arkadiuszowi Szewczyk.

Zdjęcia i artykuł:
Halina Rożek i Agnieszka Tomczyk

I Gminne ,,Dyktando Szyte na Miarę''

   22 lutego Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedzili wyjątkowi 
goście – Muchomorki i Biedronki z Przedszkola Dębowa Chatka 
w Tychowie. 
Natomiast 23 i 27 lutego zajęcia z książka przeprowadzono 
w Przedszkolu, w grupie: Krasnoludki (3-latki), Wiewióreczki, 
Motylki i Pszczółki. Podczas spotkania dzieciom przeczytano w 
sposób wrażeniowy baśń H. Ch. Andersena pt.: ,,Brzydkie 
Kaczątko''. Maluchom zaprezentowano również niewielką część 
księgozbioru biblioteki, w tym bardzo interesujące książeczki 
interaktywne. 
Przedszkolaki doskonale rozwiązywały przygotowane wcześniej 
zagadki dotyczące bohaterów książkowych, mogły ułożyć do snu 
małego króliczka lub zajrzeć w głąb ludzkiego ciała. 
Miały również okazję poznać słynnego Pająka Patryka, który 
okazał się świetnym przyjacielem dzieci (nawet tych, które boja 
się na co dzień pająków). 
Poprzez wspólną zabawę z książką w tle, dzieci zachęcono do 
odwiedzin biblioteki wraz z rodzicami, gdyż nawyk czytania 
należy kształtować w dzieciach od najmłodszych lat, 

a bibliotekamoże być w tym procesie nieodłącznym elementem. 
Artykuł i zdjęcia: Halina Rożek 

i Agnieszka Tomczyk

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków

ZAGINĄŁ PIES!
1 marca 2018 r. w okolicach Borzysławia

zaginął pies rasy beagle.

Prosimy o kontakt pod nr tel.: 604 559 073

D�� �������� NAGRODA!!!

Z���� ����������: ������ ������������ 
�� ������ ������ ����� � �������

  Od 03.04.2018 r. w Dobrowie 
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju 
„ R A Z E M ”  p r z y  w s p ó ł p r a c y 
z mieszkańcami realizować będą 
projekt sfinansowany przez Fundacje 
BZWBK w ramach ogólnopolskiego 
k o n k u r s u  „ Tu  m i e s z k a m ,  t u 
zmieniam”- edycja trzecia 2017 r.
Do Fundacji wpłynęło ponad 1170 
wniosków,  z  czego  Kap i tu ł a 
Konkursowa wybrała 100, które 
zostały nagrodzone grantem, w tym 
złożony przez  Stowarzyszenie 
z Tychowa.
Umowę dotacyjną w imieniu Fundacji 
podpisała Pani Irena Król- Dyrektor 
Banku Zachodniego WBK S.A.
1Oddział w Białogardzie.
Stowarzyszenie reprezentowała Pani 
Prezes  Ewa Dobrzańska,  Pani 
wiceprezes Joanna Wrońska - Jakubiec 
i autorka projektu- Magdalena Periżok- 
Kowalczyk.
Projekt zakłada zaangażowanie 

mieszkańców Dobrowa przy tworzeniu 
i montażu kompleksu ławek i stolików 
integracyjnych. 
Zostaną one ulokowane w centrum 
wsi - na placu sołeckim. Pomocą 
techniczną, słowem doradczym, 
o s o b i s t y m  z a a n g a ż o w a n i e m - 
zadeklarował się służyć Pan Zdzisław 
Polek- Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, mieszkaniec Dobrowa oraz 
pasjonat pracy w drewnie.
Finał projektu zaplanowany jest na 
dzień 01.06.2018 r. 
Wówczas członkowie Stowarzyszenia 
zorganizują  gry i zabawy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
Zapraszamy wszystkich chętnych, bez 
względu na wiek do pracy na rzecz 
upiększania Dobrowa. 
Centrum miejscowości to wizytówka 
nas wszystkich 

sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju 
„RAZEM”                                                       

Magdalena Periżok- Kowalczyk

„DLA SENIORA I JUNIORA” W DOBROWIE  
zaprasza Seniorów w wieku 60 + 

oraz dorosłe  osoby niepełnosprawne powyżej 24 roku życia, 
z terenu gminy Tychowo 

do udziału w realizacji projektu p.n. ”Scalaj pokolenia-radością 
tworzenia”. 

Projekt finansowany jest z dotacji PROGRAMU ASOS EDYCJA 
2018, Gminę Tychowo i Stowarzyszenie Amicus. 

Realizować będziemy zajęcia związane z rękodzielnictwem 
w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej w Tychowie, w okresie: 

01.04.2018 r. - 31.12.2018 r. 
w czwartki w godzinach: 17.00-20.00.

Zapewniamy uczestnikom fachową kadrę, dowóz i odwóz, 
poczęstunek i wiele atrakcji. 

Pierwsze zajęcia  odbędą się 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00.

Na  umieszczone są: www.amicus.tychowo.pl

karty uczestnictwa i informacje  dotyczące projektu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 
Zofia Jarzębska, ul. Leśna 12  tel.: 94 311 52 54 lub 608 217 898

Stowarzyszenie Amicus 
w Tychowie

 

 

50. REGIONALNY
TURNIEJ RECYTATORSKI
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Kącik literacki
Zachęcamy do publikowania swojej twórczości 

na łamach „Tychowskich Wieści” 

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

Materiały do kolejnego wydania 

„Tychowskich Wieści” przyjmujemy 

do 19 kwietnia 2018 r.

Wydawca: Gmina Tychowo 

ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

Informacja

Redakcja: 
Urząd Miejski w Tychowie, pok. 21

tel.: 94 31 60 253 
email: wiesci@tychowo.pl

Tychowskie Wieści
PRZEKAŻ MI SWÓJ

Zbigniew Cabaj 
Dobrowo

1 % PODATKU

Pomagamy gratisowo w wypełnianiu i przesyłaniu rozliczeń 
do Urzędów Skarbowych poprzez e-deklarację.

Podaruj 1% swego podatku 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 

KRS:0000163423

Zainteresowanych proszę o kontakt: 
telefoniczny: 94 311 52 54 lub 608 217 898  lub email: 

amicus1@o2.pl

Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wsparcie!
z poważaniem, Zofia Jarzębska

1% dla OSP Tychowo  to inwestycja 
we własne bezpieczeństwo.

OSP OSÓWKO

KRS:0000116212

Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku 

Osówko 26A,   
78-220 Tychowo

Jako cel szczegółowy wskazać 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tychowie, 

ul. Bobolicka 17  78-220 Tychowo 
pow. białogardzki 

woj. zachodniopomorskie.

OSP TYCHOWO

KRS:0000116212

ZALECENIE
Najpierw załatw sprawy najważniejsze
A na końcu te drobniejsze
Jak dobrze dzień zaplanujesz
Wieczorem ulgę czujesz
I nie przejmuj się porażką
Nie zapijaj klęski aszką
Tylko bierz się do roboty
By zdążyć do soboty
A w niedzielę odpoczywać
Abyś świecić mógł przykładem
I nie mówić „nie dam rady”
Rozłóż siły na tydzień cały
Zwycięstwo doda Ci chwały
A sukces przyjdzie sam
By tak było
Taką radę wszystkim dam:
Załatwiajmy najpierw sprawy 
najważniejsze
A na końcu te drobniejsze.

autorka: Władysława Ziętara

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2017.1073 t.j.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 
1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Tychowie Uchwały Nr 
XXXVI/286/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tychowo, dla terenów kompleksu 
dawnych magazynów broni jądrowej Armii Radzieckiej, 
w granicach administracyjnych obrębu Dobrowo, gmina 
Tychowo, w granicach określonych na załączniku 
graficznym do w/w uchwały
   Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany 
Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
     Wnioski do zmiany Studium i/lub prognozy 
oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 18 
kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie, 
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.
   Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
   Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium 
uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tychowo, dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Tychowie bip.tychowo.pl.
  Wniosek powinien zawierać także oświadczenie 
wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie 
i udostępnianie danych osobowych na potrzeby procedury 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów kompleksu 
dawnych magazynów broni jądrowej Armii Radzieckiej, 

położonych w obrębie Dobrowo, gmina Tychowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o  p lanowaniu  i  zagospodarowaniu  przes t rzennym 
(Dz.U.2017.1073 t.j.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Tychowie Uchwały Nr 
XXXVI/287/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów kompleksu 
dawnych magazynów broni jądrowej Armii Radzieckiej, 
w granicach administracyjnych obrębu Dobrowo, gmina 
Tychowo, oznaczonych na załączniku graficznym do w/w 
uchwały.
     Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu 
miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
   Wnioski do planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania 
na środowisko należy składać do dnia 18 kwietnia 2018 r. na 
piśmie w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-
220 Tychowo.
   Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa 
ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).
   Uchwała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów kompleksu 
dawnych magazynów broni jądrowej Armii Radzieckiej, 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Tychowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Tychowie bip.tychowo.pl.
  Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy 
wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych 
osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.)

Burmistrz Tychowa
Robert Falana

„KONSULTACJE SPOŁECZNE”

          W ramach dotychczasowych prac dotyczących aktualizacji Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa  Zespół ds. analizy szans 
i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. 
w województwie zachodniopomorskim opracował zarys strategii rozwoju 
obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. obejmujący diagnozę, prognozę 
trendów rozwojowych oraz kierunki interwencji. 
          Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem prac rozpoczął się okres 
konsultacji diagnozy, a opracowanie wersji finalnej nastąpi do końca marca 2018 r. 

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące tworzonej strategii 
województwa zachodniopomorskiego 

można zgłaszać za pośrednictwem strony:  www.zodr.pl
w zakładce „Strategia, wieś i rolnictwo” 
w panelu pn. „Konsultacje społeczne”

Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Barzkowicach

***

Podziękowania
Dziękuję serdecznie 

Sołtysowi Słonina Grzegorzowi Sikorskiemu, 
Krzysztofowi Ponikwia oraz mieszkańcom Słonina

za pamięć i życzenia z okazji 90 urodzin.
Maria Szymczak

Składamy serdeczne podziękowania Państwu: 

Monice i Rafałowi Olesiom za przekazanie kuchenki gazowej do świetlicy 
w Osówku. 

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie, Joanna Wrońska – Jakubiec – 
opiekunka świetlicy, Anna Sokołowska – Sołtys Sołectwa Wicewo

Serdecznie dziękuję Sołectwom: Kowalki, Sadkowo i Wicewo 
za użyczenie elementów dekoracji na Dzień Sołtysa. 

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra

z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzą

Radna Iwona Wiśniewska
oraz

Sołtys Wicewa Anna Sokołowska
z Radą Sołecką

Serdeczne podziękowania kieruję do Panów:
Wojciecha Chojnackiego oraz Marcina Chojnackiego 

za użyczenie sprzętu do wyświetlenia prezentacji podczas Dnia Kobiet 
oraz do Pana Bogdana Brzozowskiego

za pomoc w organizacji Dnia Kobiet w świetlicy w Osówku. 
Sołtys Wicewa i Rada Sołecka

***

http://www.zodr.pl

