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TYCHOWSKIE HEROSY ZA 2017
ROZDANE !

N
10 lutego 2018 r. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie odbyła się uroczysta Gala
Przedsiębiorców „Tychowski Heros”.
Celem Gali jest promocja ﬁrm
osiągających najlepsze wyniki
ekonomiczne i wyróżnianie osób, które
swym działaniem przyczyniają się do
tworzenia sprzyjających warunków dla
przedsiębiorczości jak i dla rozwoju
lokalnej społeczności. Wyróżnieni
zostają społecznicy, ﬁrmy i instytucje,
które wspierają rozwój Gminy
Tychowo we wszelkich dziedzinach.
Nagroda Burmistrza Tychowa ma
charakter honorowy i przyznawana jest
raz w roku w pięciu kategoriach:
ź Firma Roku 2017,
ź Młody Przedsiębiorca 2017 -dla
osób w wieku do 35 roku życia
prowadzącej działalność gospodarczą
na terenie gminy Tychowo,
ź Tychowski Heros w kategorii Jubileusz prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie gminy
Tychowo,
ź Tychowski Heros w kategorii Mecenas Kultury i Sportu - dla
przedsiębiorcy lub ﬁrmy wspierającej
lokalną kulturę lub sport,
ź Tychowski Heros w kategorii Działalność Społeczna - dla osób
aktywnie działających na rzecz
społeczności lokalnej, służących
rozwojowi kultury, oświaty i sportu.
Gospodarzem uroczystości był
Burmistrz Tychowa, Robert Falana.

Obecnością swoją zaszczycili nas:
Jerzy Kotlęga - Radny Sejmiku
Zachodniopomorskiego, Tomasz
Hynda Starosta Powiatu
Białogardzkiego, Henryk Budzyła
Przewodniczący Rady Powiatu
Białogardzkiego, Rajmund Wasiak Radny Powiatu Białogardzkiego,
Waldemar Miśko Burmistrz Karlina,
Jacek Smoliński Wójt Białogardu,
Piotr Woś - Zastępca Burmistrza
Karlina, Henryk Ręcławowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Białogardzie, Paweł Kowalski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tychowie, Andrzej Możdzyński
i Zdzisław Polek Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Tychowie, Radni
Rady Miejskiej
w Tychowie, Jacek Rudziński Zastępca
Burmistrza Tychowa i Przewodniczący
Kapituły Konkursowej „Tychowski
Heros”, Krystyna Dobrzańska
Sekretarz Gminy Tychowo, sołtysi
i członkowie rad sołeckich, Jerzy
Kitowski Komendant Powiatowy
Policji w Białogardzie, Jacek
Szpuntowicz Komendant Powiatowej
Straży Pożarnej w Białogardzie, Daniel
Mikołajczyk Dyrektor Aresztu
Śledczego w Koszalinie, Marek
Dankowski Zastępca Dyrektora
Aresztu Śledczego w Koszalinie,
Ireneusz Górski Prezes Banku
Spółdzielczego w Białogardzie,
Agnieszka Kozakiewicz Wiceprezes
Banku Spółdzielczego w Białogardzie,

„D
Anna Młynarczyk Dyrektor BS
Białogard O/Tychowo, Joanna
Chojnacka Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
w Białogardzie, Piotr Purkiewicz
Zastępca Dyrektora Oddziału Polskiej
Spółki Gazownictwa w Koszalinie,
Anna Rydzkowska Przewodnicząca
Rady Powiatowej Powiatu Białogard
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
Dariusz Lenio przedstawiciel
Nadleśnictwa Tychowo, Elżbieta
Machowicz Skarbnik Mieleńskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej, Zoﬁa
Jarzębska – Prezes Stowarzyszenia
Amicus w Tychowie, Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych naszej
Gminy.
Uroczystość prowadziła Lucyna
Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie.
Galę otworzył występ zespołu
działającego przy GOK „Hałas”
i „Mirage”, następnie Burmistrz Robert
Falana podsumował rok 2017.
Wymienił największe inwestycje oraz
przedsięwzięcia minionego roku.
Przedstawił też plany rozwoju naszej
Gminy na rok 2018 i lata następne.
Kolejnym punktem uroczystości było
wyróżnianie laureatów konkursu.
Wyróżnienia otrzymali:
W kategorii Firma Roku:
ź Arla Foods SA,
ź Friedrichs Polska Sp. z o.o.
ź Pommernﬁsch Sp. z o.o.

”
W kategorii Młody Przedsiębiorca:

ź Ryszard Drozdowski

ź Iwona Haśkiewicz Firma Artykuły

Przedsiębiorstwo Usługowo handlowe
„Mechanik”,
ź Piotr Kuczmera Usługi Leśne.
W kategorii: Jubileusz 30 – lecia
działalności wyróżnienie otrzyma
łHenryk Turek Usługowy Zakład
Ogólnobudowlany.
Specjalne wyróżnienie - Tychowskiego
Herosa o charakterze specjalnym,
w tym roku otrzymał Zespół Ludowy
„RADOŚĆ”. Burmistrz Tychowa
uhonorował w ten sposób 40 – lecie
istnienia i działalności zespołu.
W czasie Gali wystąpili artyści z GOK:
zespoły ludowe: Dobrowianki
i Radość, solistka Klaudia Barska, a na
zakończenie Teatr Alter Banda
zaprezentował przedstawienie pt.
„Próba”, wystąpiła starsza grupa teatru
wraz z opiekunem Beatą Bekisz.
Młodych aktorów nagrodzono
gromkimi brawami.
Po części oﬁcjalnej Burmistrz zaprosił
gości na bankiet.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom
za przygotowanie części artystycznej.
Laureatom życzymy wszelkiej
pomyślności i kolejnych owocnych lat
pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny.
Dziękujemy również wszystkim,
którzy pracowali nad tym, aby Gala
i Bankiet mogły mieć tak uroczysty
i podniosły charakter.

Dekoracyjne Kacperek oraz
ź Ewelina Kłosowska FIZIK
Fizjoterapia i Kosmetologia.
W kategorii Działalność Społeczna
Tychowskiego Herosa otrzymali:
ź Zespół Ludowy Dobrowianki,
ź Zespół Ludowy Radość,
ź Haśkiewicz Iwona,
ź Zdzisław Polek,
ź Wioleta Wojtyłko,
ź Wojciech Chojnacki,
ź Bogdan Brzozowski,
ź Magdalena Periżok - Kowalczyk,
ź Klaudia Barska,
ź Piotr Rakowski,
ź Bogumiła Szczęsnowicz,
ź Zbigniew Cabaj,
ź Stowarzyszenie „Amicus”,
ź Tadeusz Burek.
W kategorii Mecenas Kultury
i Sportu wyróżnienia przyznano
ﬁrmom:
ź Friedrichs Polska Sp. z o.o.,
ź Stowarzyszenie Ecce Homo,
ź Pommernﬁsch Sp. z o.o.,
ź Trend Meble Sp. z o.o.
ź Bank Spółdzielczy w Białogardzie.
W kategorii: Jubileusz 20- lecia
działalności wyróżnienia otrzymali:
Zbigniew Świder Usługi Budowlano
Instalacyjne, Dariusz Murawski „Trend
Meble”, Maciej Pniewski Usługi
Transportowe,
W kategorii: Jubileusz 25 – lecia
działalności wyróżnieni to:

więcej zdjęć na str.2
M. Broda
zdj. Izabela Wesołowska

TYCHOWSKIE WIESCI

2

N

„M

N

„J

N

30 -

J
P

:T

A

B

N

”

”

N

40 „P

”

„F

„J

25 -

”

R

„M

”

N

P

„J

”

20 -

”

TYCHOWSKIE WIESCI

-

BURMISTRZ PODPISAŁ UMOWY NA BUDOWE
KOLEJNYCH INWESTYCJI!

na temat wspólnych przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2018

§ Budowa terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Akacjowej w Tychowie
§ Budowa centrum rekreacyjno - turystycznego w Trzebiszynie

Pierwszego lutego br. w Urzędzie
Miejskim w Tychowie podpisano
umowę z wykonawcą na wybudowanie
centrum rekreacyjno - turystycznego
w Trzebiszynie.
Umowę podpisali: Burmistrz Tychowa
Robert Falana, Skarbnik Gminy
Leokadia Sas oraz Wykonawca: Leszek
Tybuszewski - Zakład UsługowoRemontowo- Budowlany z Karlina.
W czerwcu ubiegłego roku Gmina
Tychowo złożyła wniosek o przyznanie
pomocy na realizację projektu
w ramach naborów wniosków
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie
i 12 października 2017 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego Burmistrz
Ty c h o w a p o d p i s a ł u m o w ę
o doﬁnansowanie.
Całkowity koszt realizacji inwestycji to
295.100,79 zł, zaś pozyskane
doﬁnansowanie wynosi 157 125,00 zł.

Prace budowlane potrwają do końca
sierpnia 2018 r.
Kolejną umowę, na realizację
projektu „Budowa terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Akacjowej
w Tychowie”, podpisano 15 lutego br.
również w Urzędzie Miejskim
w Tychowie.
Umowę podpisali: Burmistrz Tychowa
Robert Falana, z-ca Skarbnika Gminy
Jadwiga Gryga oraz Wykonawca:
Zbigniew Sawicki, F.H.U. SAVI – POL
z Karścina.

Przy złożeniu podpisów obecny był
również Jan Kapuściński Kierownik
referatu Nieruchomości, Budownictwa
i Środowiska w Urzędzie Miejskim
w Tychowie.
Całkowity koszt realizacji zadania to
111.128,45 zł, Gmina Tychowo
pozyskała doﬁnansowanie w wysokości
85% z Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze 2014-2020.
Prace budowlane potrwają do końca
maja 2018 r.
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HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

.
KREW DAJE ZYCIE

Przyłącz się do nas!

21 lipca 2018 r.
XVIII P

5 lutego br. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Gminy Tychowo
z przedstawicielami partnerskich gmin
z Niemiec. Spotkanie miało na celu
omówienie wspólnych przedsięwzięć
zaplanowanych na rok 2018.
Uczestnicy spotkania: Robert Falana Burmistrz Tychowa, Peter Boehm

- Naczelnik Urzędu Neverin, Jacek
Rudziński - zastępca Burmistrza
Tychowa, Torsten Blauch - prezes
klubu sportowego SV 1950 Chemnitz
e.V., Magdalena Broda - inspektor ds.
rozwoju gospodarczego gminy, Robert
Radziuk- specjalista ds. sportu oraz
Sybille Meinke- tłumacz.

RBS

AKCJA
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w godz. od 9.00 do 13.00

przy Urzedzie
Miejskim w Tychowie
,
ul. Bobolicka 17
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. -

ZAPRASZAMY

Nagrody sportowe za 2017
Powitanie nowego Sołtysa Bukówka
31 stycznia podczas XLII już sesji
Rady Miejskiej w Tychowie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród
Burmistrza Tychowa za wysokie
wyniki sportowe w 2017 roku.
Czterech sportowców, którzy
mieszkają w naszej gminie i odnoszą
ogólnopolskie i międzynarodowe
sukcesy, odebrało z rąk burmistrza
Roberta Falany i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Pawła Kowalskiego
dyplomy i nagrody pieniężne.
Nagrody sportowe Burmistrza
Tychowa za 2017 rok otrzymali:
ź Małgorzata Maślak,
ź Dagmara Piasecka,
ź Alicja Grabarczyk oraz
ź Zbigniew Cabaj.
Gratulując i dziękując wyróżnionym
sportowcom, burmistrz podkreślił

znaczenie sportu i zajęć sportowych
w gminie Tychowo:
„Przyznane nagrody za wysokie wyniki
sportowe są wyrazem uznania władz
samorządowych dla ciężkiej pracy na
treningach i zawodach, która nie tylko
przynosi sukcesy sportowcom, ale
również buduje pozytywny wizerunek
naszej gminy”.
Podczas sesji powitaliśmy również
nowego Sołtysa sołectwa Bukówko.
W wyborach przeprowadzonych na
początku stycznia br. mieszkańcy
sołectwa wybrali Damiana
Orłowskiego. Wybór ten jest dowodem
uznania i aprobaty społecznej dla woli
i chęci służenia pomocą innym.
Gratulujemy i życzymy Panu
satysfakcji oraz pomyślności w życiu
osobistym i działalności społecznej.
RBS
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Ferie zimowe z GOK w Tychowie

J

ak co roku, w Gminnym Ośrodku
K u l t u r y w Ty c h o w i e ,
zorganizowano zajęcia na czas
Ferii Zimowych.
Tym razem, dzieci mogły zobaczyć na
scenie teatrzyk pt. „Czerwony

Kapturek” w wykonaniu Teatru Władca
Lalek ze Słupska.
Po spektaklu ochotnicy mogli obejrzeć
lalki z bliska i nauczyć się posługiwania
nimi.
Taka forma zajęć warsztatowych

Dzieci ze Słonina z odwiedzinami w Papugarni

bardzo spodobała się najmłodszym
mieszkańcom naszej Gminy.
W pierwszym tygodniu ferii
przeprowadzono warsztaty - nauka gry
na bębnach afrykańskich, którą
poprowadził Bartłomiej Sowa. Dzieci
chętnie wystukiwały rytmy na bębnach,
a w sali widowiskowej udzielił się iście
afrykański klimat.
W drugim tygodniu ferii Grupa
Teatralna BANDA miała okazję
uczestniczyć w bardzo rozwijających
warsztatach teatralnych, prowadzonych
przez Paulinę Lenart, aktorkę Teatru
Lalek Pleciuga ze Szczecina.
Prężnie działały też sekcje artystyczne
GOK. Zajęcia wokalne z Katarzyną
Kalbarczyk, teatralne z Beatą Bekisz,
taneczne z Kacprem Wojcieszkiem
i plastyczne z Wiktorem Rakoczym
cieszyły się dużym powodzeniem
i udziałem młodych mieszkańców
Tychowa.
Kino GOK natomiast wyświetliło na
dużym ekranie poruszającą bajkę dla
dzieci: COCO, a dla młodzieży kolejny
HIT kinowy pt. „Gwiezdne Wojny:
Ostatni Jedi”.
W świetlicach wiejskich zajęcia
odbywały się w godzinach
przedpołudniowych, aby zapewnić
opiekę dzieciom rodziców pracujących.
Panie opiekunki organizowały
wyjazdy: do kina w Tychowie, do
Papugarni w Koszalinie.
Zorganizowano bale karnawałowe oraz
uroczyste obchody Dni Babci
i Dziadka.
Dzieci uczęszczające na zajęcia
w świetlicach przygotowały laurki
i piękne przedstawienia słowno –
muzyczne .

25 stycznia 2018 r. młodzi mieszkańcy
Słonina wraz z opiekunami wybrali się
na wycieczkę do Papugarni w
Koszalinie, którą zorganizowała Pani
Karzyna Sikorska – opiekun tamtejszej
świetlicy. Przy wejściu do ptaszarni
wszystkie dzieci otrzymały karmę dla
papug. Kolorowe ptaszki chętnie

przylatywały do odwiedzających, by
poczęstować się ziarenkami. Była to
ogromna atrakcja, gdy papużki siadały
na ramionach i rączkach dzieci.
Po powrocie wspomnień z wycieczki
nie było końca.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie

KINO GOK W TYCHOWIE ZAPRASZA
NOWE OBLICZE GREYA
03.03.2018 r. - godz. 16.00 i 19.00
04.03.2018 r. - godz. 16.00 i 19.00

Film od lat 16

PSZCZÓŁKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA
17.03.2018 r. - godz. 16.00
18.03.2018 r. - godz. 16.00

KOBIETY MAFII

Izabela Wesołowska, promocja i reklama
GOK w Tychowie

17.03.2018 r. - godz. 18.30
18.03.2018 r. - godz. 18.30

Film od lat 16

PITBULL. OSTATNI PIES
06.04.2018 r. - godz. 18.00
07.04.2018 r. - godz. 16.00 i 19.00
08.04.2018 r. - godz. 16.00 i 19.00

Film od lat 16

Ceny biletów: normalny 16 zł, ulgowy13 zł, rodzinny 13 zł osoba dorosła + 2 dzieci po 11 zł za każde dziecko
Bilety w sprzedaży w sekretariacie GOK w Tychowie oraz godzinę przed seansem
Więcej informacji na stronie www.gok.tychowo.pl

Historia Kościoła w Tychowie – autorska prezentacja
Bronisława Gajewskiego
16 lutego br. mieszkańcy miasta
zebrani w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie obejrzeli autorską
prezentację na temat historii Kościoła
Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.

Pan Bronisław Gajewski od wielu lat
zbiera informacje i fotograﬁe związane
z historią i przebudową Kościoła
w naszym mieście. Sprawował też
funkcję Przewodniczącego Komitetu
na Rzecz Rewitalizacji Zabytkowego

Kościoła Paraﬁalnego
w Tychowie.
Spotkanie rozpoczęła
Dyrektor GOK, Pani Lucyna
Michalak witając gości
i czytając list od Pana
Gerharda Rühlowa, dawnego
mieszkańca Tychowa, który
niestety nie mógł
uczestniczyć w wydarzeniu.
Zgromadził on dużą ilość
materiałów dotyczących
historii Tychowa i Kościoła
do 1945 roku.
Pan Bronisław z pasją
i zaciekawieniem omawiał
slajdy i odpowiadał na
zadawane przez gości
pytania.
Na zakończenie głos
zabrali: Burmistrz Tychowa
Robert Falana oraz ks.
Proboszcz Andrzej Sołtys.
Izabela Wesołowska promocja
i reklama GOK w Tychowie
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Dzień Babci i Dziadka w świetlicach

W

tym roku Dzień Babci
i Dziadka w świetlicach
wiejskich Gminy Tychowo
obchodzono bardzo uroczyście.
Imprezy zorganizowano w: Dobrowie,
Kikowie, Osówku, Pobądzu,
Sadkowie, Smęcinie i Trzebiszynie.
Dzieci nauczyły się z tej okazji
pięknych piosenek, wierszyków
i układów tanecznych.
Wykonały także prześliczne laurki,
bukiety i inne upominki, które po
występach wręczały swoim babciom
i dziadkom.
Panie świetliczanki zorganizowały
poczęstunek dla Gości. W niektórych
świetlicach uczczono ten wyjątkowy
dzień nawet tortem.
Pamiątkowych zdjęć również nie
zabrakło.
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Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie
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Bale karnawałowe w swietlicach

W

czasie karnawału 2018 roku,
dzieci z Gminy Tychowo
mogły uczestniczyć
w małych balach zorganizowanych
w świetlicach wiejskich.
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Panie świetliczanki wraz z dziećmi pięknie
udekorowały pomieszczenia świetlic
w Kikowie, Sadkowie, Słoninie,
Trzebiszynie i Dobrowie, w których
odbyły się uroczystości karnawałowe.

Na tę okoliczność zaaranżowano różne konkursy
i zabawy. Kolorowo poprzebierane i umalowane
dzieci radośnie spędziły czas bawiąc się, tańcząc
i częstując się słodkościami.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK w Tychowie
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

Dzień Babci Dziadka
Dziadkowie to wielki skarb dla
wnuków, oni czynią dzieciństwo
udanym i szczęśliwym.
Dla swych wnuków mają zawsze czas,
umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze

rozumieją a przede wszystkim
bezgranicznie kochają. Dla nich
wnuczęta są radością życia.
Dlatego w podzięce za ich wielkie serce,
w dniu 06 lutego 2018 r. odbyły się

uroczyste spotkania, które stały się
tradycją w naszym przedszkolu.
Seniorzy mogli podziwiać umiejętności
swych wnuków prezentujących wiersze,
piosenki, tańce. Mali artyści z dużym
przejęciem i zaangażowaniem
odtwarzali swoje role.
W ten sposób mogli podziękować za
trud włożony w ich wychowanie. Na
koniec wszystkie wnuczęta obdarowały
swoich bliskich własnoręcznie
przygotowanymi upominkami.
Goście ze wzruszeniem patrzyli na
swoje pociechy i wielkimi brawami
dziękowali za występy. Dopełnieniem
uroczystych spotkań były słodkie
poczęstunki oraz wspólne zabawy
i tańce.
Atmosfera była uroczysta, podniosła
i pełna radości. Święto Babci i Dziadka
to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń
i radości.
Iwona Wiśniewska

W KARNAWALE URZĄDZAMY WSPANIAŁE BALE!!!
01.02. 2018 r. w przedszkolu odbył
się bal karnawałowy. Uczestnicy balu
mieli przeróżne stroje, które
prezentowali na „parkiecie” podczas
tańców i zabaw. Całą imprezę
prowadził pan i pani Kulka. Piski
radości, iskrzące z ciekawości oczy,
pełne zaangażowanie – takie właśnie
postawy i emocje towarzyszyły
dzieciom podczas interaktywnego
show.

Przedszkolaki uczyły się różnych
tańców, brały udział w konkursach
sprawdzających umiejętności
taneczne.
Duże zaciekawienie wywołały
kolorowe, migocące światła, które
rozchodziły się po całej sali.
To spotkanie umożliwiło dzieciom
spędzić wspaniałe chwile na wesołej
zabawie. Bajkowy wystrój sal oraz

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie
08 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Tychowie
odbył się Bal Karnawałowy dla klas IV
SP – III Gim., zorganizowany przez
Samorząd Uczniowski.

przepiękne stroje pozwoliły nam
wszystkim oderwać się od
rzeczywistości i przez chwilę poczuć
się jak w krainie fantazji. Dzieci
zmęczone ale szczęśliwe powróciły do
swoich codziennych zajęć.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za
przygotowanie strojów dla swoich
pociech
Iwona Wiśniewska

CZAS KARNAWAŁU…

Zabawa rozpoczęła się o godz.16:00.
Uczniowie w przepięknych strojach
i przebraniach bawili się na holu
w budynku wygaszanego gimnazjum do
godz. 19:00.

Nie zabrakło dobrej muzyki, o którą
zadbali najstarsi uczniowie naszej
szkoły.
Jako, że był to „tłusty czwartek”,
podczas balu można było również zjeść
pyszne gofry, przygotowane przez
Stowarzyszenie „Amicus”.
Po zakończonej zabawie, wszyscy
w świetnych humorach wrócili
bezpiecznie do domów.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
przy organizacji Balu Karnawałowego
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego
Agnieszka Młynarczyk, Donata
Kłosowska – Babińska
Tekst: A. Młynarczyk

WOJEWÓDZKI ETAP
KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
07 lutego 2018 r. czworo uczniów
Szkoły Podstawowej im. Adama
M i c k i e w i c z a w Ty c h o w i e
reprezentowało naszą placówkę na
etapie wojewódzkim Konkursu Języka
Angielskiego, który odbył się w Szkole
Podstawowej nr 10 w Koszalinie.
Alicja Biegańska (kl. 6b), Bartosz
Farmas (kl.6a), Kaja Jakubiec (kl. 7b)
i Rozalia Jakubiec (kl.7b) –
wcześniejsi laureaci w etapach
szkolnym i rejonowym, stanęli
w szranki z ponad setką innych uczniów
z okolicznych powiatów. Trzymamy
kciuki, aby wyniki konkursu okazały się
dla nich pomyślne. Serdecznie
gratulujemy tak dużego sukcesu
i zachęcamy wszystkich uczniów do
brania udziału w różnych konkursach
organizowanych w naszej szkole.
A. Młynarczyk

GÓRA GROSZA ...
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Tychowie, tak
jak w poprzednich latach, zaangażowali
się w zbiórkę drobnych monet w ramach
ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.
Zebrane pieniądze tj. 699,35 zł zostaną
przesłane organizatorom - Towarzystwu
NASZ DOM.
Dzieci i młodzież po raz kolejny okazali
oﬁarność i zrozumienie potrzeby
pomocy innym. Dziękujemy!
Z godnie z tradycyjnym powiedzeniem
"Ziarnko do ziarnka..." wszystkie klasy
przez okres 2 tygodni skrupulatnie
zbierały monety. Jedno-, dwu-, pięcio-,
dziesięcio-, dwudziestoi pięćdziesięciogroszówki utworzyły
niezłą „monetową górkę”, dając
uczniom pracę na kilka godzin przy ich
przeliczaniu.
Z informacji przesłanych przez
organizatorów dowiedzieliśmy się, że
zebrane monety pozwalają na realną

pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną i przebywającym
w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka, domach dla dzieci oraz
innych formach opieki.
Góra Grosza jest lekcją empatii,
zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje,
że choć jeden grosz nic nie może
zmienić, to uzbierana „Góra Grosza”
może przyczynić się do powstania wielu
inicjatyw na rzecz dzieci.
A oto wyniki zbiórki w poszczególnych
klasach: I b – 55,86 zł; II a – 32,81 zł; III
a – 27,65 zł; IV a – 105,61 zł; V a –
54,65 zł; V b – 39, 52 zł; VI a – 43,14 zł;
VI b- 7,57 zł; VII a – 124,14 zł; VII b –
10,37 zł; II a G – 35,49 zł; II b G – 33,84
zł; III a G– 26,27 zł; III b G – 102,43 zł
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego
Donata Kłosowska – Babińska
Agnieszka Młynarczyk

Informujemy, że w dniach
od 05.03 do 23.03.2018 r.
prowadzone będą zapisy dzieci
do Gminnego Przedszkola w Tychowie
do wszystkich grup wiekowych.
Dyrekor Genowefa Kuczmera

WYCIECZKA DO LASU
W piątek , dnia 9 lutego z dziećmi
6 letnimi z grup „Biedronki” oraz
„ Muchomorki ” wybraliśmy się na
wycieczkę do lasu. Udaliśmy się do
lasu z koszami wypełnionymi
przysmakami przyniesionymi
wcześniej do przedszkola. Koło
leśniczówki Bąbnica czekali na nas
leśnicy z Nadleśnictwa Tychowo,
którzy serdecznie nas przywitali.
Po wysłuchaniu interesujących
opowieści o lesie i jego mieszkańcach
oraz o konieczności dokarmiania ich
w okresie zimowym poszliśmy na
spacer leśnymi dróżkami , by rozłożyć
karmę (marchew, jabłka,) oraz
zawiesić pokarm dla ptaków.
Wszyscy z wielkim zaangażowaniem

układali przywiezione przysmaki dla
zwierząt w wyznaczonych przez
leśniczego miejscach.
Mamy nadzieję, że po naszym
wyjeździe w lesie zapanowała cisza,
zwierzęta niczym nie spłoszone, bez
trudu odnalazły karmę, którą dla nich
zostawiliśmy.
Bogatsi o nowe doświadczenia i pełni
wrażeń wróciliśmy do przedszkola.
Dziękujemy za ciekawe opowiadania,
prezenty i serdeczne przyjęcie przez
pracowników Nadleśnictwa.
Podziękowania składamy:
p. Oli Tomeckiej, leśniczemu
p. Kazimierzowi Klewin oraz
p. Sławomirowi Wiśniewskiemu.
D. Potoczna , M. Gołuchowska
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BAL STUDNIÓWKOWY
BAL STUDNIÓWKOWY ANNO
DOMINI 2018 w ZSP w TYCHOWIE
już za nami….
Bal studniówkowy to bez wątpienia
najpiękniejsze wydarzenie w życiu
Szkoły, co potwierdza również
tegoroczna zabawa. W bardzo gustownie
wystrojonej sali - w tym roku
rozświetlonej złociście, z lekką nutą
eleganckiej czerni- pojawiły się, jakże
strojne, dziewczęta w czarujących
sukniach. Tego roku, co warto zaznaczyć
w szkolnych annałach, dominowały
suknie długie, ale lekkie, zwiewne,
delikatne, często z subtelnym,

SPORT

SPORT

Z życia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

koronkowym zdobieniem. Chłopcy –
przystojni, w dobrze skrojonych
garniturach, którym szyku dodawały
lśniące, białe koszule, wieczorowe
muszki i barwne poszetki.
Tradycyjne polonezy, jak zawsze
doprowadzone do perfekcji, w tym roku
przygotowane i poprowadzone przez
Dyrektora Szkoły, Pana Józefa
Grabarczyka i Kierownika Internatu,
Pana Daniela Wacha, najwyraźniej
wstrzymały oddech nie tylko samych
maturzystów, ale także przybyłych
bardzo licznie(!) ich Rodziców
i Najbliższych.

Cały dzień spędziliśmy na
kompleksie narciarskim w Białce
Tatrzańskiej, zwiedzaliśmy
Zakopane Krupówki , Gubałówkę.
Nie lada atrakcją naszej wycieczki
było możliwość kibicowania
naszej reprezentacji Polski
podczas Pucharu Świata
w skokach narciarskich.
Wszystkie koszty wyjazdu
w 100% pokryli uczestnicy
wycieczki.
R. Radziuk

Nie obyło się bez podziękowań – dla
Dyrekcji, Nauczycieli, Wychowawców,
Rodziców i Pań, które zadbały o kuchnię
i obsługę. Uroczysty bal studniówkowy
rozpoczął odliczanie do majowych
egzaminów.
Czy tradycyjne powiedzenie: „Jaka
studniówka, taka matura” znajdzie swoje
odzwierciedlenie? Na pewno wielu
byłoby bardzo szczęśliwych! :) Mijają
lata, zmieniają się mody, a czarująca
atmosfera balu studniówkowego w ZSP
w Tychowie zawsze pozostaje taka
sama.
Anna Doroń

Sukces młodych
piłkarzy !

Kibicowaliśmy naszym Skoczkom Narciarskim

Uczniowski Klub sportowy ,, Dąbek”
w dniach 23.01 do 28.01.2018 był
organizatorem wyjazdu 23 osobowej
grupy mieszkańców naszej Gminy do
Białego Dunajca. Grupę stanowili
zawodnicy klubu jaki ich rodzice
i znajomi, pogoda dopisała wszystkie
dzieci nauczyły się zjeżdżać na nartach .
Podczas pobytu odwiedziliśmy
miejscowość Ząb, gdzie mieszka Kamil
Stoch; byliśmy także na Termach
w Szaﬂarach, jak i na największym
targowisku w Nowym Targu.

Podczas halowego Turnieju w piłkę nożną
im.Stanisława Figasa nasza drużyna zajęła
wysokie IV miejsce.
W walce do wielkiego ﬁnału spotkaliśmy się
z drużynami Gwardii Koszalin I, Gwardii
Koszalin II i "Bykami" ze Słupska. Po
zaciętych meczach awansowaliśmy do ﬁnału.
W drodze po medal musieliśmy zagrać
z Gwardią Koszalin, MKP Kotwica
Kołobrzeg i GLKS Pomorzanin Sławoborze.
Nasza drużyna zajęła IV miejsce mając tyle
samo punktów co drużyna Pomorzanin
Sławoborze, która zajęła III miejsce.
Przegraliśmy mniejszą ilością strzelonych
bramek.
Każdy uczestnik dostał indywidualną
nagrodę ufundowaną przez KOZPN, a zespół
otrzymał zestaw piłek do gry.
Po zakończeniu Turnieju uczestnicy wybrali
się na wspólny obiad, przy którym
podsumowali cały Turniej.
Skład drużyny z Gminy Tychowo:
Szerzeń Kamil, Sukiennik Adam, Wąsowski
Dominik, Gałan Marek, Malinowski
Szymon,, Łukijaniec Łukasz, Żerdziński
Jakub, Woźny Dominik, Pietrzak Krystian,
Więckowski Kacper. Trener: Dudka Tomasz
R. Radziuk

Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Tychowo

W sobotę 17 lutego 2018 roku na hali
sportowej w Gimnazjum w Tychowie
odbyły się Turniej Tenisa Stołowego
o Mistrzostwo Gminy Tychowo.
Rozgrywki odbyły się pod patronatem
Burmistrz Tychowa. Organizatorem był
Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej.
Spotkanie o godzinie 10.00 otworzył
Falana Robert Burmistrz Tychowa.
Po powitaniu wszystkich będących na
s a l i z a w o d n i k ó w i k i b i c ó w,
uczestników gry podzielono na dwie
grupy. Pierwszą grupę utworzono
z zawodników nie będących
mieszkańcami tutejszej gminy.
Drugą grupę stanowili mieszkańcy
naszej gminy.
Uczestnicy turnieju rozegrali 66 meczy.
Do ich dyspozycji przeznaczono
9 stołów, przy których zaangażowano
9 sędziów, dbających o prawidłowy
przebieg gry. W każdej z grup
zawodników do końca toczyły się
zacięte rozgrywki o zwycięstwo
w turnieju, a emocje udzielały się nawet
doświadczonym graczom.
Podsumowując rozgrywki
organizatorzy oceniają, że turniej
przebiegał w zdrowej, sportowej
atmosferze na wysokim poziomie
technicznym z ogromnym
zaangażowaniem zawodników.
Poniżej zestawienie końcowe:
Grupa pierwsza:
I miejsce - Szczerba Damian
II miejsce - Zelek Dawid
III miejsce - Wierzbicki Tomasz
IV miejsce - Wojnar Adam
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V-VI miejsce - Dudka Damian –
Płuciennik Edward
VII – VIII miejsce – Połuboczko
Maciej – Wierzbicki Radosław.
Pozostali uczestnicy turnieju: Ciszek
Jan, Laskowski Mariusz, Ziętak
Władysław, Rusinek Dawid, Rogalka
Robert, Wąchnicki Leszek, Zientek
Kacper, Romanowski Edward,
Kornicki Adam.
Grupa druga:
I miejsce - Starzyński Zbigniew
II miejsce - Kujawski Piotr
III miejsce - Lipiński Grzegorz
IV miejsce - Banaś Waldemar
V – VI miejsce - Rudziński Jacek Rakowski Piotr.
VII- VIII miejsce - Bodnar Mirosław
– Mroczkowski Sławomir.
Pozostali uczestnicy turnieju: Rakoczy
Wiktor, Łój Wojciech, Oryl Gracjan,
Wrzesiński Andrzej, Banaś Kacper,

Niemiec Krzysztof, Roganowska
Jadwiga, Kowalczyk Patryk,
Dąbrowski Michał, Banaś Kacper,
Grzyb Kamil, Sidorczuk Borys,
Głusek Michał, Orzechowski Jakub.
Najlepszą zawodniczką turnieju
została Roganowska Jadwiga,
najmłodszym zawodnikiem był
Imiołek Igor.
Najbardziej doświadczonym
zawodnikiem został Jan Ciszek.
Organizatorzy dziękują wszystkim
zawodnikom za uczestnictwo
w turnieju.
Zapraszamy do brania udziału
w kolejnych imprezach
organizowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie.
Robert Robert
(Specjalista ds. Sportu)

Dalekie rzuty Tychowianki
Podczas Halowych Mistrzostw Polski
w lekkiej atletyce, które odbyły się
w Toruniu, dobrze zaprezentowała
się kulomiotka Wiktoria Macioszek,
pchając kulę na odległość 13,11 m.
Uczennica ZSP Tychowo, reprezentując
ULKS Tychowo, zajęła VII miejsce
w kategorii juniorek młodszych.
Osiągnięty wynik to rekord życiowy
zawodniczki z Tychowa i jeden
z najlepszych wyników w kategorii
juniorek młodszych w historii
zachodniopomorskiej lekkiej atletyki.
To r ó w n i e ż , p o r a z p i e r w s z y,
wypełnienie przez Wiktorię Macioszek
normy na II klasę sportową.
Reprezentantka ULKS Tychowo od
kilku miesięcy systematycznie poprawia
swoje wyniki, plasując się coraz wyżej
w rankingu ogólnopolskim w kategorii
juniorek młodszych.
Jak zapowiada trener Józef Grabarczyk,
są duże szanse na kolejne rekordy
życiowe tychowskiej kulomiotki.
J. Grabarczuk

Na zdj. Wiktoria Macioszek

SEZON 2018 ROZPOCZĘTY
27 stycznia br. w Białogardzie odbył się
XXIII Turniej Siłacza. W zawodach udział
wziął zawodnik LZS Gryf Dobrowo
Zbigniew Cabaj.
Zwody zostały przeprowadzone bez
podziału na grupy wiekowe, tylko
w punktacji pucharowej. Najmłodszy
zawodnik miał lat 14, najstarszy
Z. Cabaj 63 lata. W wyciskaniu
klasycznym nasz zawodnik zajął
V miejsce - 145 kg, w przysiadzie ze
sztangą I miejsce – 180 kg.
Organizatorami turnieju byli: Fitnes Club
Forma i Białogardzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Następne zawody to
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Trójboju Siłowym 24-25.03.2018 r.
w Zalesiu.
Trener

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W BIAŁOGARDZIE INFORMUJE
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białogardzie informuje, iż
z dniem 16 lutego 2018 r. weszła w życie
ustawa z dnia 15 września 2017 r.
o ochronie zdrowia przed następstwem
korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2111), określająca warunki
świadczenia usług w zakresie
udostępniania solarium.
Od tej pory obowiązuje zakaz
korzystania z solarium przez osoby,
które nie ukończyły 18 roku życia oraz
całkowity zakaz reklamy i promocji.
Ponadto ustawa narzuca właścicielowi
solarium umieszczenie w widocznym
miejscu tabliczki ostrzegawczej
o negatywnych skutkach ekspozycji na

promienie UV. Nieprzestrzeganie
przepisów wiąże się z karą ﬁnansową,
która może wynieść od tysiąca do nawet
50 tysięcy złotych.
W związku z powyższym w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Białogardzie,
ul. Przechodnia 2, w pierwszej połowie
kwietnia br. zostanie przeprowadzone
bezpłatne szkolenie w ww. zakresie.
Osoby zainteresowane mogą zgłosić
swój udział w szkoleniu pod numerem
tel. (94) 312 20-55 do dnia 16 marca
2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące
szkolenia zostaną podane
w późniejszym terminie.
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Podziękowania

Zachęcamy do publikowania swojej twórczości
na łamach „Tychowskich Wieści”

Dziękujemy serdecznie za zakup do świetlicy
w Słoninie: Cerat na stoły i dwóch tablic
korkowych Państwu:
Ewie i Mariuszowi Kiwilszom, Henryce
i Jarosławowi Boczkom, Jadwidze
i Grzegorzowi Sikorskim,
Grażynie i Zbigniewowi Kotusom,
Danucie Kaweckiej, Danucie Bartczak .
Lucyna Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie,
Katarzyna Sikorska – opiekun świetlicy
wraz z dziećmi.

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

BÓL
Zepsuty ząb boli
Zepsuty samochód boli jeszcze bardziej
Do lekarza nie dojadę
Idę piechotą – bolą mnie nogi
Zapominam o zębie
Myślę o wydatkach
To już ból potrójny
autorka: Władysława Ziętara

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
W dniach 26, 27 i 28 marca 2018 r. na
terenie gminy Tychowo
przeprowadzona będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon (opony
o średnicy większej niż 100 cm należy
bezwarunkowo pociąć na mniejsze
kawałki. Opony nie pocięte nie będą
odebrane). Zbiórka prowadzona będzie
sprzed nieruchomości zamieszkałych
we wszystkich miejscowościach gminy
(odpady pochodzące z prowadzenia
działalności gospodarczej np.: opony,
nie będą odbierane. Nie będą
odbierane również odpady
remontowo-budowlane).
Ze względów logistycznych właściciele
nieruchomości położonych
w miejscach z utrudnionym dojazdem
(siedliska położone w lesie lub z dala
od centrum miejscowości), którzy mają
do oddania odpady wielkogabarytowe
proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie
tego faktu do Urzędu Miejskiego
w Tychowie pod nr tel. 94 316 02 76
lub osobiście w pok. nr 20 w terminie
do 20 marca 2018 r.
TERMINY ZBIÓRKI:
26 marca:
Borzysław, Buczki, Bukowo,
Bukówko, Czarnkowo, Dobrochy,
Dobrowo, Dobrówko, Drzonowo
Białogardzkie, Dzięciołowo, Giżałki,
Kowalki, Modrolas, Pobądz,
Podborsko, Retowo, Skarszewice,
Słonino, Smęcino, Solno, Trzebiszyn,
Tyczewo, Warnino, Wełdkowo,
Wełdkówko, Zaspy Wielkie.

27 marca: Tychowo
28 marca:
Doble, Kikowo, Krosinko, Liśnica,
Motarzyn, Osówko, Rudno, Sadkowo,
Stare Dębno, Nowe Dębno, Trzebiec,
Sławomierz, Wicewo, Zastawa,
Żukówek.
Wystawione przez mieszkańców
odpady odbierane będą sukcesywnie
z poszczególnych miejscowości.
W związku z powyższym w przypadku
dużej ilości wystawionych odpadów,
w niektórych miejscowościach ich
odbiór może nastąpić nieco później.
Ze względu na to, że zbiórki
prowadzone będą od wczesnych
godzin porannych mieszkańcy
proszeni są o wystawienie odpadów
w godzinach popołudniowych dnia
poprzedzającego ich odbiór.
Właściciele nieruchomości, od których
nie zostaną odebrane odpady
w terminie i w sposób opisany
powyżej, proszeni są o telefoniczne
zgłoszenie tego faktu do Urzędu
Miejskiego w Tychowie pod nr 94 316
02 76. Informacje należy przekazać do
piątku, 30 marca 2018 r. włącznie.
W związku z tym, że samochody
przeznaczone do odbioru odpadów
wyposażone są w system
pozycjonowania (GPS)
umożliwiający identyﬁkację miejsca
i czasu przejazdu, zgłoszenia
składane przez właścicieli
nieruchomości o nieodebraniu
odpadów będą weryﬁkowane
z zapisami GPS pojazdów.

Podaruj 1% swego podatku
na rzecz osób niepełnosprawnych.

KRS:0000163423
Pomagamy gratisowo w wypełnianiu i przesyłaniu rozliczeń
do Urzędów Skarbowych poprzez e-deklarację.
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

OSP OSÓWKO

Dziękujemy bardzo Pani Zoi Lis za
wykonanie pięknych poduszek do świetlicy
w Osówku i Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie.
Lucyna Michalak – Dyrektor GOK
w Tychowie, Joanna Jakubiec – Wrońska
– opiekun świetlicy wraz z dziećmi.

***

Dziękujemy serdecznie
Pani Sołtys Pobądza – Genowee Kuczmerze
za słodkości walentynkowe oraz Pani
Wiolecie Podstawce za pyszne ciasto.
L. Michalak, Dyrektor GOK, M. Tomczyk oraz
wdzięczne dzieci ze świetlicy w Pobądzu.

Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku
Osówko 26A,
78-220 Tychowo

Gmina Tychowo informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór
wniosków na udzielenie doﬁnansowania ze środków Funduszu
w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu
Sosnowskiego na terenie woj. zachodniopomorskiego na rok 2018.
W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Tychowo wniosku do
WFOŚiGW w Szczecinie na doﬁnansowanie zadań związanych
z usuwaniem barszczu Sosnowskiego osoby zainteresowane udziałem
w projekcie, prosimy o składanie wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie
do 14.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Tychowie
w pokoju nr 20 lub w sekretariacie.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE W 2018 R.
USŁUGI USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
G m i n a Ty c h o w o i n f o r m u j e
m i e s z k a ń c ó w, p o s i a d a j ą c y c h
zdemontowane pokrycie dachowe
z płyt azbestowych (eternitu) lub
planujących demontaż pokrycia
dachowego w bieżącym roku, iż mogą
ubiegać się o doﬁnansowanie kosztów
związanych z utylizacją i demontażem
azbestu.
Doﬁnansowanie obejmuje demontaż,
odbiór azbestu z posesji i jego utylizację,
natomiast nie obejmuje dopłaty do

Proﬁl Zaufany to bezpłatne narzędzie,
dzięki któremu można załatwić sprawy
urzędowe bez wychodzenia z domu,
online w serwisach administracji
publicznej. Warto założyć go jak
najszybciej – przede wszystkim już teraz
powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy
– płatnicy VAT, zatrudniający do 10
osób, o obrotach nieprzekraczających
2 mln euro rocznie (także prowadzący
1-osobowe działalności gospodarcze) najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz
pierwszy muszą wysłać do systemu
Ministerstwa Finansów Jednolity Plik
Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT
przesyła się wyłącznie elektronicznie.
JPK_VAT to zestaw informacji
o operacjach gospodarczych
przedsiębiorcy za dany okres.
Przesyła się go wyłącznie w wersji
elektronicznej. Dane pobierane są
bezpośrednio z systemów ﬁnansowoksięgowych przedsiębiorstwa. JPK
posiada określony układ i format), który
ułatwia jego przetwarzanie.
Do prawidłowego złożenia i wysłania
KPK potrzebny jest certyﬁkat
kwaliﬁkowany lub Proﬁl Zaufany
(eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.
Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą
mieć problemów z przesłaniem
JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie
założyć Proﬁl Zaufany. To proste!

OSP TYCHOWO
1% dla OSP Tychowo to inwestycja
we własne bezpieczeństwo.

KRS:0000116212

NABÓR WNIOSKÓW
na zadania z zakresu usuwania
barszczu Sosnowskiego w 2018 r.

KRS:0000116212
Jako cel szczegółowy wskazać
Ochotnicza Straż Pożarna
w Tychowie,
ul. Bobolicka 17 78-220 Tychowo
pow. białogardzki
woj. zachodniopomorskie.

nowego pokrycia dachowego.
Zainteresowani mieszkańcy (właściciele
nieruchomości) proszeni są o złożenie
stosownych wniosków
w terminie do 7 marca 2018 r.
Wa r u n k i e m o t r z y m a n i a
doﬁnansowania jest otrzymanie przez
Gminę Tychowo dotacji ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie oraz kolejność wpływu
wniosków.

Załóż Proﬁl Zaufany już dziś!
Proﬁl Zaufany daje przedsiębiorcom
gwarancję łatwego, szybkiego
i bezpiecznego wysłania pliku
JPK_VAT. Jak to zrobić?
Proﬁl Zaufany można założyć na dwa
sposoby:
1. Przez internet za pośrednictwem
bankowości elektronicznej
W tej opcji Proﬁl Zaufany można
założyć i potwierdzić w pełni online,
24h/7 dni w tygodniu. Warunek?
Posiadanie konta w bankach: PKO Bank
Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank
Pekao, mBank, ING Bank Śląski,
Millennium Bank lub konto na
platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko
i bezpiecznie można założyć
i potwierdzić Proﬁl Zaufany.
Dane w banku są wiarygodne (zostały
uwierzytelnione podczas zakładania
konta). Dlatego każdy- w tym
przedsiębiorca - kto zdecyduje się na
ten sposób założenia Proﬁlu
Zaufanego, nie musi już potwierdzać
ich osobiście w urzędzie.
Krok 1: Wypełnij formularz o założenie
Proﬁlu Zaufanego w systemie
bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym
kodem autoryzacyjnym. Na adres
mailowy otrzymasz potwierdzenie
założenia Proﬁlu Zaufanego.

PRZEKAŻ MI SWÓJ
1 % PODATKU

Zbigniew Cabaj
Dobrowo

Wzór wniosku oraz dodatkowe
informacje można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Tychowie
ul. Bobolicka 17, Referat Gospodarki
Odpadami i Ochrony Środowiska, pok.
nr 20, tel. (94) 31 15 274 w godzinach
pracy Urzędu tj. pon.-śr. od 7:30 do
15:30, czw. od 7:30 do 16:00 oraz pt. od
7:30 do 15:00
Wniosek można również pobrać ze
strony www.tychowo.pl

2. Przez internet potwierdzając go
w Punkcie Potwierdzającym
Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość założenia
Proﬁlu Zaufanego z potwierdzeniem
w Punkcie Potwierdzającym.
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek
o założenie Proﬁlu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Proﬁlu
w internecie należy odwiedzić Punkt
Potwierdzający. Jest na to 14 dni od
złożenia wniosku. Na stronie
www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się
najbliższy Punkt Potwierdzający.
W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500
takich Punktów. To m.in. urzędy
skarbowe, inspektoraty ZUS, banki,
urzędy miejskie, czy wojewódzkie.
Do czego jeszcze przydaje się Proﬁl
Zaufany?
Dzięki Proﬁlowi Zaufanemu można
m.in.:
ź Składać i sprawdzać dokumenty
rozliczeniowe w ZUS i US
ź Złożyć wniosek o rejestrację
działalności gospodarczej
ź Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
ź Wystąpić o Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego
ź Załatwić sprawy urzędowe rodziny:
becikowe, świadczenia rodzicielskie,
Karta Dużej Rodziny, Świadczenie
o Funduszu Alimentacyjnym
ź Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
ź Dziesiątki innych spraw.
Dlatego: przedsiębiorco, załóż Proﬁl
Zaufany już dziś!
Wi ę c e j i n f o r m a c j i n a s t r o n i e
www.pz.gov.pl
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