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Zdzisław
Polek
Radny VII i VIII kadencji
członek Rady Sołeckiej w Dobrowie;
społecznik;
wolne chwile poświęca swojemu
hobby, czyli rzeźbieniu w drewnie

Rzeźba ludowa staje się dzisiaj
już nieco zapomnianą sztuką. Nie
pełni ona już takiej roli jak
dawnej sztuka ludowa.
Nie jest tworzona wyłącznie dla
mieszkańców wsi, współcześnie
tworzy się ją dla odbiorcy
miejskiego, dla muzeów,
kolekcjonerów.
Obecnie rzeźbą ludową zajmują
się tylko nieliczne osoby. Jedną
z takich osób jest mieszkający
w Dobrowie Pan Zdzisław Polek.
W ostatnim czasie Pan Zdzisław
pracował nad rzeźbą dla
szczególnego odbiorcy.
- Panie Zdzisławie, proszę nam
powiedzieć co to za rzeźba
i kto jest jej odbiorcą?
- Rzeźbę wykonałem na piękną
prośbę dzieci z niemieckiej
szkoły w Neverin i według ich
pomysłu.

List, który otrzymałem
własnoręcznie podpisały dzieci
swoimi imionami, załączony
w nim był rysunek obrazujący
rzeźbę, którą chciałyby otrzymać.
- Rzeźba jest już gotowa, w jaki
sposób dzieci ją otrzymają?
- W dniach 21-23 czerwca br. na
zaproszenie partnerskiej gminy
Neverin delegacja z gminy
Tychowo bierze udział
w Międzynarodowym Festynie
Letnim w Chemnitz. W festynie
biorą udział m.in. dzieci z sekcji
tanecznej z Gminnego Ośrodka
Kultury w Tychowie i młodzież
uczestnicząca w rozgrywkach
sportowych. Udział biorą również
opiekunowie dzieci oraz
przedstawiciele gminy Tychowo.
Mam przyjemność być w gronie
tych osób.

- Podczas tego wyjazdu będzie
okazja, by przekazać rzeźbę
dzieciom?
- Tak, dokładnie. W 2015 roku
dzieci z tej szkoły otrzymały już
jedną moją rzeźbę, „Warszawską
syrenkę”. Teraz z radością
przekażę im kolejną. Uważam, że
współpraca miedzy krajami,
miastami jest ważniejsza niż
pieniądze. Cieszę się bardzo,
że mogę przyczynić się do
zacieśnienia więzi
międzynarodowych oraz że
sprawię radość dzieciom.
- Ile czasu pracował Pan nad
wykonaniem rzeźby?
- Ponad dwa miesiące.
Najdłuższy etap to przygotowanie
materiału. Drzewo musiało
odpowiednio wyschnąć.
W międzyczasie dojrzewała moja
wizja. Samego „dłubania” było
około dwa tygodnie. Ważne są
szczegóły, starałem się, by
wyszło tak, jak chciały dzieci.
I raczej się udało (uśmiech).
- Pamięta Pan swoją pierwszą
rzeźbę? Jak zaczęła się Pana
przygoda z rzeźbiarstwem?

- Moja pierwsza rzeźba jest
obecnie w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tychowie i powstała
blisko 12 lat temu. Każdy człowiek
coś w sobie ma - umiejętności,
talent. Z biegiem lat to „coś” się
ujawni. Tak jak w moim
przypadku.
- Bardzo dziękuję Panu za
rozmowę i życzę wielu wspaniałych
pomysłów na wykonanie kolejnych
prac.
Rozmawiała:
R. Bosak-Szewczyk

Na zdj. u góry: fragment listu od dzieci
z niemieckiej szkoły w Neverin.
Na zdj. obok: Z. Polek z wykonaną
rzeźbą.

Dzień Dziecka 2019
1 czerwca 2019 r. przed
Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Tychowie swoje święto
obchodziły uroczyście wszystkie
dzieci.
Imprezę z okazji Dnia Dziecka
rozpoczął życzeniami wszelkiej
pomyślności Pan Burmistrz
Tychowa Robert Falana.
Następnie zaprezentowały się
grupy taneczne: CHAOS,
HAŁAS I MIRAGE, obdarzone
gromkimi brawami.
Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się animacje klauniaków
i szczudlarzy z Kopalni Marzeń.
Oprócz różnych zabaw,
animatorzy uczyli chodzenia na
szczudłach, nie tylko chętne
dzieci, ale także dorosłych.
Wiele przyjemności dostarczały
także dostępne atrakcje:
dmuchańce i stoisko ﬁrmy
Blinex, zakręcone, pieczone
ziemniaczki
z Sołectwa Wicewo, malowanie
na streczu, malowanie balonów,
malowanie twarzy, wykonywanie
obrazków z kolorowej soli,
zabawa w piankolinie, animacje
w wykonaniu pracowników
Ośrodka Kultury. Licznie
zgromadzone rodziny chętnie
korzystały ze wszystkich atrakcji.
Uśmiechy zadowolonych dzieci
były dla organizatorów
największą radością
i powodem satysfakcji.

Dziękujemy Gminnej Komisji
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Tychowie za wsparcie
ﬁnansowe tego przedsięwzięcia
oraz funkcjonariuszom
Posterunku Policji w Tychowie
za dbałość o bezpieczeństwo
uczestników imprezy.
Dziękujemy dzieciom za
uczestnictwo i radosne uśmiechy
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie
Fot. Izabela Wesołowska, Marta
Pawlak, Maciej Rutkowski
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W SKRÓCIE:

Zapraszamy

R GAZYFIKACJA TYCHOWA

wszystkich zainteresowanych
podłączeniem się do sieci gazowej
w Tychowie,

D

wudziestego trzeciego
maja br. Burmistrz
Tychowa podpisał
umowę, która zainicjowała
proces budowy sieci gazowej
w Tychowie przez Polską
Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy
w Koszalinie. Gazyﬁkacja
miejscowości przebiegać
będzie dwuetapowo.
Sieć gazowa w I etapie
inwestycji realizowana będzie
na odcinku od Tychowskiej
Strefy inwestycyjnej przy
ul. Strefowej, gdzie
zlokalizowana będzie stacja
regazyﬁkacji LNG, przez ulice
Białogardzką, Dworcową
i Wolności do budynku
Gminnego Ośrodka Kultury.
nformujemy, że istnieje
możliwość przyłączenia do
sieci gazowej obiektów
zlokalizowanych przy trasie
gazociągu I etapu inwestycji tj.

I

domów jednorodzinnych,
wielorodzinnych a także
obiektów handlowousługowych i produkcyjnych.
Zainteresowanych
przyłączeniem do sieci już teraz
zachęcamy do składania
wniosków o wydanie warunków
przyłączeniowych (wniosek dla
grupy taryfowej BI/ załącznik nr
3 lub wniosek dla grupy
taryfowej BII/ załącznik nr 5)
w Oddziale Zakładu
Gazowniczego w Koszalinie,
ul. Połczyńska 55/57.
W II etapie inwestycji
planowany jest rozwój sieci
gazowej od Gminnego Ośrodka
Kultury, dalej idąc ul. Wolności
do ulic: Bobolickiej, Leśnej,
Topolowej, Jaśminowej,
Klonowej, Akacjowej,
Brzozowej, Lipowej i Bukowej.
Należy jednak podkreślić,
że uruchomienie etapu II
wymagało będzie zebrania

odpowiedniej ilości wniosków
o przyłączenie do sieci
gazowej. Wnioski dla II etapu
należy składać w Urzędzie
Miejskim, w pok. nr 20 na
I piętrze do dnia 1 lipca br.
(wniosek dla grupy taryfowej
BI/ załącznik nr 3 lub wniosek
dla grupy taryfowej BII/
załącznik nr 5).
o wybudowaniu sieci
gazowej przewidzianej
dla II etapu inwestycji,
będzie istniała możliwość
dalszej jej rozbudowy pod
warunkiem spełnienia
technicznych
i ekonomicznych warunków
przyłączenia.
Wnioski oraz instrukcja jak
wypełnić wniosek są do
pobrania ze strony
www.tychowo.pl, można je
również uzyskać w pok. 20
Urzędu Miejskiego
w Tychowie.

na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się

27 czerwca 2019 r.
(czwartek) o godzinie 19.00

P

w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

KOMUNIKAT
PUNKT INFORMACYJNY ds. GAZYFIKACJI TYCHOWA
rozpocznie działalność w Urzędzie Miejskim w Tychowie

od 19 lipca 2019 r.
BĘDZIE CZYNNY W KAŻDY PIĄTEK,
w godzinach od 10.00 do 13.00
pokój nr 6 (I piętro) tel. 094-31 60 264

UROCZYSTA VIII SESJA
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
Powitanie nowego Sołtysa Sołectwa Tyczewo
28 maja 2019 r. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie odbyła
się VIII Sesja Rady Miejskiej,
podczas której burmistrz Robert
Falana wraz
z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Pawłem Kowalskim
uroczyście powitali nową Sołtys
sołectwa Tyczewo oraz
wybraną na kolejną

kadencję Sołtys sołectwa
Kowalki. W wyborach, które
odbyły się w połowie maja br.
mieszkańcy sołectwa Tyczewo
wybrali na Sołtysa Panią
Agnieszkę Herman, zaś
w sołectwie Kowalki
mieszkańcy ponownie
zagłosowali na Panią Iwonę
Haśkiewicz.

Gratulujemy i życzymy Paniom
sukcesów w działalności
społecznej oraz pomyślności
w życiu osobistym.
W tym dniu podziękowania za
dotychczasową pracę na rzecz
sołectwa Tyczewo otrzymała
ustępująca już Sołtys Pani
Danuta Figiel.
R. Bosak-Szewczyk

LAUREACI GRANTÓW
SOŁECKICH 2019 ROKU
WYŁONIENI!
30 maja 2019 roku odbyła
się VII Sesja Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego, na
której radni zatwierdzili listę
wyłonionych laureatów
„Granty sołeckie 2019”
z przeznaczeniem na realizację
projektów inwestycyjnych na
obszarach wiejskich
województwa
zachodniopomorskiego.

Laureatami Konkursu
Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Granty
sołeckie 2019” na terenie
Gminy Tychowo zostały
następujące sołectwa:
ź Sołectwo Kikowo - realizacja
projektu pn. „Budowa wiaty
rekreacyjnej wraz
z zagospodarowaniem terenu”
o całkowitej wartości projektu
11 308,56 złotych, kwota
grantu stanowi
10 000,00 złotych,

ź Sołectwo Kowalki realizacja projektu pn.
„Aktywnie i zdrowo –
siłownia pod chmurką”
o całkowitej wartości projektu
10 020,02 złotych, kwota
grantu stanowi 10 000,00
złotych.
GRATULUJEMY!
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OBCHODY DNIA

DZIAŁACZA KULTURY
28 maja 2019 r. odbyły się
uroczyste Obchody Dnia
Działacza Kultury.
Pani Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Tychowie
Lucyna Michalak ze sceny
podziękowała serdecznie
pracownikom, emerytom,
instruktorom, zespołom
działającym przy GOK, Radzie
Kultury, Stowarzyszeniom,
Burmistrzowi, Radzie Miejskiej
oraz Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Słowami podkreślającymi wielką

wartość jaką mają dla niej
wszystkie osoby pracujące
i współpracujące z Ośrodkiem
Kultury Pani Dyrektor wyraziła
wdzięczność wręczając
pamiątkowe dyplomy
i symboliczne kwiaty, wszystkich
zaprosiła też na skromny
poczęstunek. Podczas
uroczystości głos zabrali
również: Burmistrz Tychowa
Robert Falana, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie
Paweł Kowalski,
Przewodniczący Komisji

Maroko: Brama do orientu
– spotkanie z Piotrem Kowalczykiem
3 czerwca 2019 r. w naszym
Ośrodku odbyło się spotkanie
z podróżnikiem, geografem
i geologiem Panem Piotrem
Kowalczykiem. Ciekawej
prelekcji na temat Maroko
wysłuchali członkowie Klubu
Podróżnika oraz mieszkańcy
Tychowa, którzy skorzystali
z oferty. Dziękujemy za
interesujący i profesjonalnie
przygotowany przekaz.
L. Michalak –
Dyrektor GOK w Tychowie

Oświaty, Kultury i Sportu
w Tychowie Dariusz Michalak,
członkowie Rady Kultury przy
GOK w Tychowie – Zoﬁa
Jarzębska, Prezes
Stowarzyszenia Amicus
oraz Zastępca Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie
Andrzej Kozłowski.
Było to popołudnie pełne
ekspresji i wzruszeń.
Izabela Wesołowska, promocja
i reklama GOK w Tychowie

Sukces Mai Jeremicz!
11 czerwca 2019 r. zostały
ogłoszone wyniki III edycji
konkursu plastycznego Fundacji
BOŚ i Poczty Polskiej dla szkół
i domów kultury pt. „Świat oczami
młodych”. W konkursie wzięło
udział 1409 osób w tym trzy
dziewczynki z Gminy Tychowo,
Maja Jeremicz – świetlica
w Trzebiszynie, opiekun Agnieszka
Zaranek Martyna Szczepanik –
pracownia plastyczna GOK
w Tychowie, instruktor Agnieszka
Zaranek, Julia Szotowicz – świetlica
w Sadkowie, opiekun Agnieszka
Skałecka.
Mamy zaszczyt poinformować, że
w wyłonionych 33 najlepszych
pracach znajduje się praca pt. „Sad
babci” w wykonaniu Mai Jeremicz.

Maja zdobyła WYRÓŻNIENIE II stopnia.
Gratulacje !!!
Izabela Wesołowska, promocja i reklama GOK w Tychowie

Ś
Borzysław

Kowalki

Warnino

K

oniec czerwca
i pierwsze dni lipca
sprzyjały organizacji
imprez plenerowych z okazji
Święta Rodziny. Świętowano
dzień dziecka, dzień mamy
i taty. Do 9 lipca udało się
zorganizować takie uroczystości
w miejscowościach: Borzysław,
Kowalki, Kikowo, Warnino,
Słonino. Sołtysi, Radni, Rady
Sołeckie oraz panie świetliczanki
przygotowali wspaniałe atrakcje
dla mieszkańców.
Dziękujemy Sołtysom oraz
Radom Sołeckim za ogrom pracy
włożonej w przygotowania.
Gratulujemy z całego serca.
Paniom świetliczankom
dziękujemy za zaangażowanie
i współpracę z Radami Sołeckimi.
To z pewnością nie koniec
świętowania Dnia Rodziny. Jeszcze
wiele atrakcji przed nami :)
L. Michalak, Dyrektor GOK
w Tychowie

Kikowo
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Wakacje

Z życia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Lekkoatletki z sukcesem

D

uży sukces odniosły
uczennice Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych im. prof.
Jana Radomskiego w Tychowie,
zdobywając srebrne medale
w Finale Wojewódzkim
w drużynowej lekkiej atletyce.
Na stargardzkim stadionie do
ostatniej konkurencji
rywalizowały o miano drugiej
drużyny w województwie ze
szkołą ze Szczecina. Udanym
biegiem w biegu rozstawnym
4x100 m Tychowianki
przypieczętowały tytuł
Wicemistrzyń Województwa.
Sztafeta w składzie: Dominika
Żołędowska, Daria Jagielska,
Paulina Rzepnikowska
i Małgorzata Maślak pokonała
dystans 400 m w 53,88 s, co jest
najlepszym wynikiem uczennic
naszej szkoły od 9 lat.
Najwartościowszy
i jednocześnie najbardziej
punktowany wynik na całych

zawodach osiągnęła Małgorzata
Maślak, rzucając oszczepem na
odległość 44,97 m.
Również mocno punktowane
wyniki osiągnęły Kornelia
Kalinowska w rzucie oszczepem
(38,40 m), Wiktoria Macioszek
w rzucie dyskiem (30,95 m)
i Paulina Rzepnikowska w biegu
na 100 m (13,60 s).
W reprezentacji szkoły
startowały również: Agata
Benke, Dagmara Benke
i Klaudia Łyczko w skoku w dal,
Dominika Galasińska w rzucie
dyskiem, Daria Jagielska
w biegu na 100 m, Marcelina
Krawczak, Julia Szotowicz i Sara
Troyan w pchnięciu kulą, Alicja
Pstrowska i Daria Szymanowska
w biegu na 800 m oraz
Dominika Żołędowska w biegu
na 200 m.
Osiągnięte wyniki dziewcząt
z ZSP Tychowo pozwalają mieć
nadzieję, że Tychowianki
zakwaliﬁkują się do Finału

5

w świetlicach
Nareszcie nadchodzi czas
wakacyjnej beztroski
i wypoczynku dla dzieci
i młodzieży.
W świetlicach wiejskich panie
opiekunki już przygotowują się
na wakacyjne spotkania.
Do 1 lipca na stronie
internetowej naszej Ośrodka
Kultury www.gok.tychowo.pl,
w zakładce – Świetlice,
ukażą się plany zajęć
w poszczególnych świetlicach
na każdy tydzień wakacji.

Ogólnopolskiego w szkolnej
lidze lekkoatletycznej. Do
zawodów kwaliﬁkacje zdobędzie
12 najlepszych szkół w Polsce na
podstawie sumy punktów
zdobytych przez szkołę
w zawodach powiatowych
i w ﬁnałach wojewódzkich.
Warto podkreślić, że w tym
roku szkolnym, pierwszy raz
w historii naszej szkoły,

Informujemy jednocześnie, że
od 1 lipca świetlice będą
pracować w godzinach:
Tychowo, Kikowo, Sadkowo,
Borzysław, Trzebiszyn,
Dobrowo, Pobądz, Warnino –
10.00 – 14.00
Słonino, Kowalki, Smęcino –
10.00 – 18.00
Udanych, radosnych
i bezpiecznych wakacji!
L. Michalak – Dyrektor GOK
w Tychowie

zdobyliśmy dwa medale
w Finałach Wojewódzkich
Licealiady. Wcześniej nasze
dziewczęta zwyciężyły
w sztafetowych biegach
przełajowych.
Na zdjęciu: srebrne medalistki
z trenerem Józefem Grabarczykiem.
Autor tekstu:
Józef Grabarczyk

Z życia Przedszkola Dębowa Chatka” w Tychowie

Święto Rodziny
31 maja w Gminnym
Przedszkolu „Dębowa Chatka”
w Tychowie odbyło się Święto
Rodziny pod hasłem „Rodzina
ponad wszystko”.
Uroczystość rozpoczęła Pani
Dyrektor wraz z Burmistrzem
Miasta i Gminy Tychowo. Święto
uatrakcyjnił występ Pani Kulki
i Pana Kulka.
W uroczystości również wzięły
udział zaprzyjaźnione instytucje
tj. Policjanci z Komisariatu Policji
w Tychowie, Strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej,
Pracownicy z Zakładu Karnego
oddział Dobrowo, Pracownicy
z Nadleśnictwa w Tychowie.
Udział powyższych instytucji
miał na celu działanie
proﬁlaktyczne przed zbliżającymi
się wakacjami (bezpieczne
zachowanie się na drodze,
w przedszkolu i w domu,
pierwsza pomoc oraz pożar
w lesie - jak się zachować?).
Dzieci wraz z rodzicami

Ceny biletów: normalny 17 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 15 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 13 zł za każde dziecko.
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem.
Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl

VIII Przedszkolna Olimpiada Sportowa

w trakcie w trakcie uroczystości
brały udział w konkursach
i zabawach. Jedną z wziętych
atrakcji okazało się malowanie
twarzy.

Zorganizowane były stoiska
z goframi, kiełbaską, chlebem ze
smalcem i ogóreczkiem oraz
słodkim poczęstunkiem.

Dziękujemy wszystkim, tym
którzy przyczynili się do
zorganizowania Święta Rodziny.
Małgorzata Łopińska-Kubiczek

04.06.2019 r. w Gminnym Przedszkolu „Dębowa Chatka” odbyła się
VIII Przedszkolna Olimpiada Sportowa, w której udział wzięły
wszystkie przedszkolaki. Zmaganiom kibicowali zaproszeni goście
oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Polski oraz
zapaleniem znicza olimpijskiego.
Dzieci dzielnie brały udział w rywalizacji, z uśmiechem na twarzy
pokonywały trudności. Uwieńczeniem było wręczenie medali,
pucharów i dyplomów. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali
się w organizację imprezy.
Maria Gołuchowska

Krasnoludki w Kołobrzegu Wycieczka do
11 czerwca grupa 3 latków
wybrała się na wycieczkę nad
morze . Celem wyprawy był
Kołobrzeg.
Wszystkim dopisywały dobre
nastroje. Piękna pogoda
pozwoliła nam na spacer

brzegiem morza i podziwianie
nadmorskiego krajobrazu.
Podczas wspólnego spaceru
dzieci mogły obserwować
przyrodę w naturalnym
środowisku, poczuć morski
zapach.

Dzieci były wesołe i wspaniale
bawiły się na plaży. Wznosiły
budowle, kopały, rysowały na
piasku. Czas minął bardzo
radośnie i niestety bardzo
szybko...
Po pełnych emocji zabawach
i przyjemnym spacerze oraz
wspólnym posiłku, udaliśmy
się do autobusu.
Do przedszkola wróciliśmy
zmęczeni, ale i szczęśliwi, pełni
wrażeń. Przywiezione pamiątki
będą przypominać nam mile
spędzone chwile.
D. Potoczna

„Owadogigant”-a

10 czerwca grupa „Pszczółek”,
„Żabek” i „Motyli” wyjechała
na wycieczkę do Rodzinnego
Parku Rozrywki „Owadogigant”
do Lubnicy.
Przewodnik oprowadzał
dzieci po ścieżce edukacyjnej,
gdzie mogły oglądać
gigantyczne owady i zgłębiać
wiedzę na Ich temat.
Dużą radość sprawiły
dzieciom zabawy na
powietrzu: park linowy,
zamki dmuchane, basen
z łódeczkami, gokarty,
trampoliny, tor tubingowy
i wiele innych. Dzieci
bardzo chętnie korzystały
z wszystkich atrakcji.

Podczas obiadu odpoczęły,
nabrały siły i ze zdwojoną
energią kontynuowały zabawę.
Po tym dniu pełnym wrażeń,
zmęczone ale bardzo szczęśliwe

wróciły do przedszkola.
Po wycieczce pozostały piękne
wspomnienia i przywiezione
pamiątki.
Iwona Wiśniewska
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Dzień Patrona
W czwartek 30.05 br. odbyła
się uroczysta akademia z okazji
Dnia Patrona - Adama
Mickiewicza.
Jak co roku, oddając cześć
wybitnemu Polakowi, wielkiemu
poecie i patriocie, przybliżamy
jego sylwetkę i twórczość.
To wyjątkowe święto daje
również doskonałą sposobność,
by podziękować tym, którzy
wspierają naszą placówkę.
Po uroczystym rozpoczęciu
akademii– wprowadzeniu Pocztu
Sztandarowego i odśpiewaniu
hymnu państwowego- głos
zabrała p. Dyrektor Katarzyna
Kalbarczyk. Z serdeczną
gościnnością przywitała
przybyłych – gości, nauczycieli,
uczniów i ich rodziców.
Podkreśliła znaczenie
obchodzonego święta

poświęconego wielkiemu
romantycznemu wieszczowi,
którego twórczość napawa dumą
kolejne pokolenia Polaków.
Następnie przystąpiła do
wręczenia podziękowań za
pomoc, wsparcie i okazaną
życzliwość naszej szkole, które
pozwalają na urzeczywistnianie
wielu działań i przedsięwzięć.
Otrzymali je:
ź p. Robert Falana- Burmistrz
Tychowa
ź p. Jacek Rudziński- zastępca
Burmistrza Tychowa
ź p. Dariusz Michalak przewodniczący Komisji
Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Tychowie
ź p. Lucyna Michalak- Dyrektor
TOK w Tychowie
ź p. Genowefa KuczmeraDyrektor Przedszkola i Żłobka

Dębowa Chatka w Tychowie
ź p. Halina Rożek -Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tychowie
ź p. Dariusz Lenioprzedstawiciel Nadleśnictwa
Tychowo
ź po. asp. Marcin WesołowskiKierownik Posterunku Policji
w Tychowie
ź p. Anna Młynarczyk- Dyrektor
BS w Tychowie
ź p. Karolina Szyderska przedstawicielka Rady
Rodziców SP Tychowo.
Druga część akademii miała
charakter artystyczny.
Przygotowano na tę okazję
montaż słowno – muzyczny.
Wśród dźwięków muzyki
Fryderyka Chopina nakreślono
sylwetkę i twórczość wybitnego
poety. W objęciach piosenki

Sylwii Grzeszczak rozegrało się
dramatyczne rozstanie
Mickiewicza z Marylą,
inspirowane wierszem „ Do
M***”. Następnie utwór
„Baranek” w wykonaniu Kultu
przeniósł widzów w świat II
części „ Dziadów”, gdzie
widzowie spotkali się z pasterką
Zosią, która za nic uczucia
chłopców miała i otrzymali
pouczenie. Później uczniowie
zaśpiewali utwór „ Niepewność”
z repertuaru Marka Grechuty.
Kiedy wybrzmiały ostatnie
akordy poloneza, wyrecytowano
fragment „ Pana Tadeusza”,
pragnąc spełnić wolę poety:
„ żeby te księgi zbłądziły pod
strzechy”.
Artyści złożyli ukłon i zostali
nagrodzeni przez widownię
gromkimi brawami.

Po wyprowadzenie pocztu
p. Dyrektor pogratulowała
występującym uczniom z klas:
2b, 4b i d, 5a i b. Podziękowała
nauczycielom przygotowującym
akademię: p. Violetcie
Andryszczuk – Wasiak,
p. Katarzynie Wronie, p. Joannie

Wesołowskiej – Relidze,
p. Donacie Frańczak oraz
opiekunce Pocztu
Sztandarowego p. Dorocie Durys
i p. Wojciechowi Galińskiemu
z podopiecznymi, którzy
odpowiadali za nagłośnienie.
Violeta Andryszczuk - Wasiak

Pan Jan podkreślił, że zwierzęta
boją się, czują i cierpią tak samo,
jak człowiek i że nie należy ich
krzywdzić.
Na pożegnanie nasz ulubiony
strażnik leśny wręczył dzieciom
pamiątkowe odblaski.
ontynuując cykl
poznawania różnych
zawodów, grupa
Smerfów miała przyjemność
poznać kolejną fantastyczną
osobowość.
Naszą grupę odwiedził Tata
Smerfetki Julianki, pan Artur
Szczepanek, który jest
elektromechanikiem.
Specjalista opowiedział
dzieciom, co to jest prąd i jak
powstaje. Pokazał urządzenia
oraz wyjaśnił zasady
bezpieczeństwa, a przede
wszystkim jak się zachować
w chwili porażenia prądem.
Dzieci zauważyły, że jest to
bardzo odpowiedzialna
i ważna praca. Pan Artur
przyniósł ze sobą m.in.
urządzenie do pomiaru energii,
które wzbudziło duże
zainteresowanie

i zaciekawienie przedszkolaków.
Dzieci były bardzo
zaabsorbowane wizytą gościa
i zadawały wiele pytań
dotyczących jego pracy.
Pan Artur poczęstował dzieci
słodkościami oraz pysznymi
rybkami z ﬁrmy Friedrichs
Polska z Dobla.
Bardzo dziękujemy za smakołyki
oraz ciekawe zajęcia.
D.G.

Co słychać u Smerfów?
28 maja br. grupę Smerfów ze
Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie
odwiedzili niecodzienni goście
- żołnierze z 21. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ze Świdwina.
Kapral Paweł Pawlak- tata
naszej Smerfetki Lenki, starszy
szeregowy Mateusz Kierzek oraz
starszy szeregowy Arkadiusz
Piotrowski opowiadali dzieciom,
czym się zajmują oraz jak trudna
i ważna jest ich praca. Smerfy
z zainteresowaniem oglądały
wyposażenie żołnierskiego

plecaka, szczególnie
zafascynowały ich atrybuty
wojskowe, które chętnie
przymierzały. Z uwagą słuchały
wyjaśnień, po co żołnierzowi
potrzebny jest hełm, czy maska
przeciwgazowa. Tematyka
wojskowa zainteresowała nie
tylko chłopców, także
dziewczynki w przyszłości chcą
zostać żołnierzami.
Bardzo dziękujemy panom
żołnierzom za poświęcony czas,
prezenty i ciekawy sposób
zaprezentowania swojego zawodu.

22 maja grupę Smerfów
odwiedził niezwykły gość.
Był to strażnik leśny z Koła
Łowieckiego Hubertus
z Motarzyna - pan Jan
Dobrzański.
Celem tego spotkania było
rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych, zapoznanie ze
strojem myśliwego i rolą
strażnika, jaką pełni w lesie,
kształtowanie opiekuńczego
stosunku do zwierząt,
odpowiedzialności za stan
otaczającej ich przyrody oraz

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Wysokie lokaty naszych
sportowców na zawodach
o mistrzostwo województwa
zachodniopomorskiego w lekkiej
atletyce
4 czerwca 2019 r. na stadionie
OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu
odbyły się Finał Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Indywidualnych Zawodach
w Lekkiej Atletyce - dziewcząt
i chłopców. Organizatorem
zawodów był Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy
w Szczecinie.
Powiat białogardzki
reprezentowali również
uczniowie naszej szkoły, którzy
w silnie obsadzonych zawodach
osiągnęli bardzo dobre wyniki
poprawiając swoje rekordy
życiowe a nawet w jednym
przypadku rekord szkoły.
Najwartościowszy wynik uzyskał
Marcin Beśka w biegu na

dystansie 100 metrów – nasz
sprinter uzyskał czas 11,85
sekundy co pozwoliło uplasować
się mu na bardzo wysokim 4
miejscu w województwie.
Marcin startował również
w skoku w dal – 5,59 metra,
9 miejsce.

W biegu na dystansie 1000
metrów wystąpił Michał Dygas –
2,59,07, 8 miejsce. O włos od
medalu była również Klaudia
Borzęcka, która zajęła 4 miejsce
w rzucie dyskiem – 21,59 metra.
Arkadiusz Jabłoński

rozwijanie umiejętności
społecznych dzieci.
Zaproszony gość zwrócił uwagę
na konieczność dbania
o zwierzęta, dokarmiania ich
zimą, szanowania ich środowiska
naturalnego. Pokazał zdjęcia
zwierząt leśnych, tropów
i w skrócie scharakteryzował ich
warunki życia.
Dla naszych milusińskich ważna
była także informacja, jak dzieci
i dorośli powinni zachować się
podczas niespodziewanego
spotkania z mieszkańcami lasu.

K

Migawki
z dnia dziecka
w SP Tychowo
Dyrektor, uczniowie oraz nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Tychowie serdecznie dziękują
wymienionym rodzicom oraz podmiotom za
zaangażowanie podczas Dnia Dziecka, który
w naszej szkole obchodzony był 3 czerwca
2019 r.:
1. Burmistrzowi Tychowa – panu Robertowi
Falanie
2. Nadleśnictwu Tychowo
3. Komendzie Powiatowej Policji
w Białogardzie
4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie
5. pani Żurawik Angelice
6. pani Nowak Annie
7. pani Mazurkiewicz Renacie
8. pan Sycz Wiesławie
9. pani Falanie Monice
10. pani Sypek Karolinie
11. pani Wesołowskiej Izabeli
12. pani Zaranek Agnieszce.
Dziękujemy!!!

W
J

A
„ALBUS” 2019
Mamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
„Albus” (Język angielski), w którym brały
udział dzieci z naszej szkoły.
Konkurs odbył się 9.05.2019 r.
Miło nam poinformować, że nasi uczniowie
osiągnęli niemały sukces:

Laureatem Konkursu została Zuzanna Biegańska
z kl. IV d, która zajęła 3 miejsce
i otrzymuje dyplom laureata oraz nagrodę książkową.
Wyróżnienia w w/w konkursie otrzymali:
Martyna Misiak – kl. IV a (dyplom wyróżnienia)
Michał Gołdyn – kl. IV c (dyplom wyróżnienia)
Alicja Biegańska – kl. VII b (dyplom wyróżnienia).
Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uznania
i podziękowania za udział.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
sukcesów w przyszłości
Organizatorki etapu szkolnego:
A. Młynarczyk i K. Wrona
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Autorkami tekstów oraz zdjęć są p. Halina Rożek oraz p. Agnieszka Tomczyk

Lekcje biblioteczna - ,,Sieciaki, czyli kilka słów o bezpieczeństwie w Internecie''
Zbliżają się wakacje, a wraz
z nimi różne niebezpieczeństwa.
Podczas lekcji bibliotecznej,
która odbyła się 12 czerwca
w Gminnej Bibliotece
Publicznej, rozmawialiśmy
o niebezpieczeństwach
czyhających w Internecie.
Dzieciom przeczytano
opowiadanie pt.: ,,Niezwykła
przyjaźń Karola''. To historia
o chłopcu uzależnionym od
komputera, historia jakże obecna
w życiu wielu z nas.
Przeprowadzono również
pogadankę na temat
niebezpieczeństw oraz

właściwego korzystania
z komputera, ale przede
wszystkim zachęcono dzieci do
innych form spędzania wolnego
czasu takich jak czytanie książek,
jazda na rowerze, zabawa na
świeżym powietrzu
z rówieśnikami. Pojawiły się
takie słowa jak hejt, uzależnienie
czy lajkowanie, które były
doskonale znane uczestnikom
spotkania. Podsumowując
spotkanie, doszliśmy do wniosku,
że Internet ma zarówno dobre
jak i złe strony i należy z niego
korzystać z rozwagą.

Lekcje biblioteczna - ,,Z myszką Mimi oswajamy strach''
27 maja bibliotekę dziecięcą
odwiedziły dzieci z klasy II
Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie.
Przeprowadzono lekcję
biblioteczną pt.: ,,Z myszką
Mimi oswajamy strach''. Na
początku spotkania dzieci zostały
zapoznane z regulaminem
biblioteki oraz dowiedziały się co
trzeba zrobić, aby móc korzystać
ze zbiorów bibliotecznych.
Następnie uczestnikom spotkania
przeczytano opowiadanie pt.:
,,Strach ma wielkie oczy''.

Jak wiadomo książki mają moc
terapeutyczną i często pomagają
nam oswoić się z trudnymi
sytuacjami. Celem zajęć była
próba oswojenia i zrozumienia
strachu oraz lęku.
Uświadomienie dzieciom,
że strach potraﬁ być czasem
naszym sprzymierzeńcem,
gdyż pomaga uniknąć wielu
niebezpieczeństw.
Na zakończenie każdy wykonał
swojego STWORKAPOTWORKA pomagającego
oswoić lęki.

Czytanie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Gruzińskiego
W maju tego roku minęła
setna rocznica urodzin jednego
z najwybitniejszych pisarzy
polskich. Z tego powodu Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowił rok 2019 rokiem
Gustawa HerlingaGrudzińskiego. Z tej okazji

w Gminnej Bibliotece Publicznej
zorganizowano spotkanie,
podczas którego przedstawiono
życiorys autora oraz przeczytano
fragmenty jego najbardziej
znanego dzieła, a mianowicie
utworu ,,Inny świat''.
Zaproszeni goście: pani

Władysława Ziętara, pani
Radosława Miłkowska oraz pan
Jarosław Mycio, przybliżyli
młodzieży jedno
z najważniejszych świadectw
więźnia łagru i zarazem jeden
z najistotniejszych utworów
w historii polskiej i światowej

literatury XX wieku.
Z okazji 100. rocznicy urodzin
autora przygotowano również
wystawkę, z której można było
dowiedzieć się wielu ciekawych
informacji.

pozytywnych skojarzeń. Wobec
tej książki nie można przejść
obojętnie - pamięta się ją bardzo
długo. Autorka zdradziła, że
oprócz ﬁkcji literackiej, pewne
historie zawarte w książce
zostały zainspirowane prawdziwą

historią jednej z mieszkanek
Ustronia Morskiego.
Po spotkaniu była możliwość
porozmawiania z autorką oraz
zdobycie autografu. Saga
niebawem będzie dostępna
w naszej bibliotece.

Wieści z Klubów Książki
Podczas spotkania 3 czerwca,
uczestnicy DKK dyskutowali
o twórczości Magdaleny
Majcher, młodej autorki, która
zadebiutowała w 2016 r. książką
pt.: ,,Jeden wieczór w Paradise''.
Poruszyła tu jakże ważny dla
każdej kobiety temat
samobadania piersi.
Natomiast 7 czerwca odbyło
się spotkanie Klubu Młodych
Miłośników Książki. W czerwcu
obchodzony jest Dzień
Przyjaciela, dlatego tematyka

spotkania dotyczyła przyjaciół
z innych krajów, różniących się
kolorem skóry, sposobem
porozumiewania się, kulturą itp.
Po wylosowaniu kraju każdy
musiał odnaleźć
w przewodnikach, leksykonach,
encyklopedii potrzebne
informacje, aby móc jak najlepiej
scharakteryzować swojego
bohatera. Podczas zajęć,
dzieciom przeczytano książkę pt.:
,,Niezwykłe bajki –
w kolorowym świecie dzieci''.

Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher
6 czerwca gościliśmy
w naszej bibliotece Magdalenę
Majcher - autorkę znakomitych
książek, takich jak: ,,Jeden
wieczór w Paradise''; ,,Cud
grudniowej nocy'' ; ,,Matka mojej
córki''; ,,Stan nie!błogosławiony''
czy ,,Wszystkie pory uczuć''.
Wszystkie książki przenoszą
czytelnika w świat tematów
trudnych, emocjonalnych,
dotykających każdej sfery
naszego życia. Podczas spotkania
autorka wyznała czytelnikom
dlaczego zajęła się pisaniem oraz
zdradziła, co sama lubi czytać
w wolnym czasie. Dała się
poznać jako miłośniczka historii
oraz nadmorskich klimatów.
Szczególną sympatią darzy
Ustronie Morskie, które często
pojawia się w jej książkach.
W tym też miejscu, postanowiła
rozegrać akcję nowo napisanej 3

tomowej Sagi nadmorskiej, którą
promowała podczas spotkania
autorskiego. Pani Magdalena
zaskakuje w niej czytelników,
kolejną, historycznie trudną
tematyką, bowiem Wołyń jest
miejscem, które nie przynosi

Z ŻYCIA SOŁECTW
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1 czerwca w Sołectwie
Bukówko odbyła się impreza
integracyjna z okazji Dnia
Dziecka. Dla dzieciaków
przygotowanych zostało wiele
atrakcji, m.in. dmuchany zamek

B
"Pirat", konkurencje sportowe,
przejażdżka kucykiem oraz
wozem bojowym Państwowej
Straży Pożarnej w Białogardzie.
Sołtys Bukówka
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Kącik literacki
Codzienność
Codzienna walka
O następny dzień
O lepsze jutro
O zwykły chleb
Codzienne sprawy
Codziennie masz
Codziennie gdzieś
Do przodu gnasz
Aktorską minę
Zawsze masz
Wewnętrznie mówisz NIE:
Dość już gonitwy
Tak bardzo chcesz
Spokojnie stać
Na murawie spać
Spoglądać beztrosko
Na nieba obłoki
Odleżeć w łóżku
Rano boki

Nie myśleć codziennie
Co dzieciom dać
Móc codziennie przed siebie
Do przodu gnać
Codzienna walka o przetrwanie
Codziennie trwa
Ale kto rano wstaje
Ten więcej dostaje
Władysława Ziętara

Utwory do publikacji na łamach
„Tychowskich Wieści”
można przesyłać na adres Redakcji:
wiesci@tychowo.pl

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu
na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym
stanowiących własność Gminy Tychowo:
1. działka nr 583/5, obręb ewidencyjny 0042 Tychowo o powierzchni
0,7813 ha, KW nr KO1B/00007140/7,
2. działka nr 583/15, obręb ewidencyjny 0042 Tychowo
o powierzchni 3,5542 ha, KW nr KO1B/00029403/9,
3. działka nr 107/4, obręb ewidencyjny 0048 Czarnkowo
o powierzchni 0,0294 ha, KW nr KO1B/00007117/7,
4. część działki nr 173, obręb ewidencyjny 0033 Dobrowo
o powierzchni 0,0015 ha, KW nr KO1B/00017242/5,
5. dwie części działki nr 313, obręb ewidencyjny 0033 Dobrowo
o pow. 0,0040 ha każda z części, KW nr KO1B/00027517/7,
6. trzy części działki nr 324, obręb ewidencyjny 0033 Dobrowo
o pow. 0,0040 ha każda z części, KW nr KO1B/00017242/5.

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu
na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Tychowo:
1. działka nr 127, obręb ewidencyjny 0054 Motarzyn o powierzchni
0,14 ha, KW nr KO1B/00007162/7,
2. działka nr 315/1, obręb ewidencyjny 0033 Dobrowo
o powierzchni 0,0948 ha, KW nr KO1B/00027517/7,
3. działka nr 173/1, obręb ewidencyjny 0001 m. Tychowo
o powierzchni 0,0161 ha, KW nr KO1B/00001522/7.

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania
Pani Sylwii Czerwiak
za przekazanie sprzętu sportowego do świetlicy w Pobądzu.
L. Michalak- Dyrektor GOK,
Marta Tomczyk – opiekun świetlicy
oraz wdzięczne dzieci.

Podziękowania
Dziękuję bardzo
p. Kierownik oraz pracownikom
Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie
za odnowienie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej.
Halina Rożek
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

1. Obserwować zmiany pogody
i słuchać komunikatów
nadawanych przez lokalne
rozgłośnie radiowe i stacje
telewizyjne.
2. Ograniczyć do niezbędnego
minimum opuszczanie
mieszkań lub miejsc pobytu,
aż do ustąpienia zjawiska.
Jeżeli burzy towarzyszyć
będzie gradobicie lub
intensywna ulewa, odsunąć
się od okien. Wyłączyć
zbędne w danej chwili
odbiorniki prądu.
3. Zamknąć i zabezpieczyć
przed samoczynnym
otwarciem okna, drzwi
balkonowe. Nie podchodzić
do okien, naprzeciwko
których rosną drzewa.
Zabrać z balkonów
i parapetów okien wszystkie
przedmioty, które mogą być
porwane przez wiatr.

Wielkie podziękowania
dla wszystkich tych, którzy włączyli się
w pomoc przy organizacji
Dnia Dziecka w naszym sołectwie,
Pani Iwonie Bartczak, Krzysztofowi Niemiec.
Za okazane wsparcie nansowe dziekujemy:
Ewelinie Buchowieckiej - Studio Fryzur Ewelina,
PHU " Kaja" Krzysztof Ponikwia,
Sztapel- Tech Rafał Kozieł,
Chot Farm Gospodarstwo Pstrągowe Żmuda Trzebiatowski,
Marianowi Borowczak, Tomsol Koszalin.
Sołtys Bukówka
Damian Orłowski
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Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania
Panu Wiesławowi Kowalskiemu
Zakład Usługowo Ślusarski w Zaspach Wielkich
za pokazaną pomoc.
Żaneta Zienkiewicz - Osiecka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej
w Tychowie

Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Tychowie.
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Podziękowania

Szanowni Państwo,
przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. można składać wnioski
drogą elektroniczną o świadczenia wychowawcze (500+), Dobry
Start (300+), świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na
nowy okres zasiłkowy.
Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski w formie
papierowej o świadczenia wychowawcze (500+), Dobry Start
(300+), świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy
okres zasiłkowy.
Od dnia 01.07.2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019
r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
oraz niektórych innych ustaw, świadczenie wychowawcze (500+)
przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
PRZEZ INTERNET.
TO SZYBKI, PROSTY I WYGODNY SPOSÓB NA
ZAŁATWIENIE SWOJEJ SPRAWY.

- BURZA
Zabezpieczyć lub uprzątnąć
meble ogrodowe i inne
lekkie przedmioty znajdujące
się na zewnątrz posesji.
4. Sprawdzić miejsca pobytu
wszystkich domowników
i osób z najbliższego
otoczenia. W miarę
możliwości poinformować
ich o zbliżającym się
niebezpieczeństwie.
5. Będąc na zewnątrz budynku:
- nie stawać pod
pojedynczym, wysokim
drzewem;
- nie stawać w pobliżu
wysokiego masztu bądź
komina;
- nie stawać w pobliżu
zwisających przewodów
elektrycznych, pod linią
tramwajową lub pod linią
wysokiego napięcia;
- przebywając na szczytach
wzniesień, natychmiast

zejść w obniżenia terenu;
- natychmiast zaprzestać
kąpieli i uprawiania
sportów wodnych na
otwartych akwenach;
- przebywając w terenie
otwartym w centrum burzy,
położyć się na ziemi
twarzą zwróconą w dół.
6. Podróżując samochodem,
zjechać na parking lub
pobocze drogi z dala od
pojedynczych drzew,
masztów i linii
energetycznych, tablic
reklamowych i wysokich
kominów. Nie parkować
samochodów nad
studzienkami ściekowymi
i w rejonach, które mogą
ulec zalaniu. Bezwzględnie
nie opuszczać wnętrza
pojazdu, sprawdzając
jedynie, czy drzwi i okna są
szczelnie zamknięte.

Po wznowieniu podróży, unikać
przejeżdżania przez rozległe
kałuże, pod wiaduktami
i podziemnymi ciągami
komunikacyjnymi.
7. Biwakując w bezpośrednim
sąsiedztwie brzegów rzek
i jezior, natychmiast
przenieść obóz w bezpieczne
miejsce.
8. Szukając pomocy, wzywać
straż pożarną (tel. 998),
pogotowie ratunkowe (tel.
999) lub policję (tel. 997)
lub pod numerem telefonu
alarmowego 112.
9. Bezwzględnie
podporządkować się
poleceniom wydawanym
przez władze lokalne
i kierujących akcją
ratowniczą.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali
wiele życzliwości oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

Śp. Karoliny Korzeniowskiej
Państwa obecność i współczucie były dla mnie
ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.

Mirosław Korzeniowski
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