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Tychowski Rower Miejski
od 1 kwietnia rozpoczynamy drugi sezon!

J

uż wkrótce rozpocznie się
drugi sezon Tychowskiego
Roweru Miejskiego.
System zostanie uruchomiony
1 kwietnia.
Tegoroczny sezon Tychowskiego
Roweru Miejskiego potrwa od
początku kwietnia do końca
października. Obecnie trwają
prace przygotowawcze do
rozpoczęcia II sezonu
funkcjonowania Tychowskiego
Roweru Miejskiego.
Przypominamy, że dostępnych
jest 20 rowerów standard oraz
dwa typu tandem na 2 stacjach
wypożyczeń.

Pierwsze 20 minut każdego
wypożyczenia jest zawsze
bezpłatne.
Z roweru miejskiego może
skorzystać każdy użytkownik,
który ukończył 13 rok życia.
Pamiętajmy jednak, że osoby
poniżej osiemnastego roku życia
muszą posiadać zgodę rodziców.
Żeby wypożyczyć rower
wystarczy zarejestrować się na
stronie internetowej
www.tychowskirowermiejski.pl
przez terminal umiejscowiony
przy każdej stacji wypożyczeń
lub infolinię.

Należy również wnieść 10 złotych
opłaty inicjalnej, z której
ﬁnansowane będą późniejsze
wypożyczenia.
płaty za korzystanie
z Tychowskiego Roweru
Miejskiego są takie same
jak w ubiegłym roku czyli:
- pierwsze 20 minut każdego
wypożyczenia jest zawsze
bezpłatne,
- za czas do godziny zapłacimy
1 zł,
- za każdą następną godzinę po
2 złote.
Maksymalny czas jednego
wypożyczenia to 12 godzin.

O

Jednocześnie informujemy, iż
osoby posiadające już konto
użytkownika w systemie
Tychowskiego Roweru
Miejskiego są zobowiązane do
uzupełnienia wszystkich danych
użytkownika w ciągu 48 godzin
od zarejestrowania się.
W przypadku braku
wymaganych danych możliwość
wypożyczeń zostaje
zablokowana. Jeżeli użytkownik
uzupełnił dane, zaś możliwość
wypożyczeń nadal jest
zablokowana, prosimy
o kontakt z Biurem Obsługi
Klienta (od 1 kwietnia br.).

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
NABÓR WNIOSKÓW w 2019 r.
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
województwa
zachodniopomorskiego
na rok 2019 r.
W związku z zamiarem
złożenia przez Gminę
Tychowo wniosku do
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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
05.04.2019 r.
Z właścicielami
nieruchomości
zakwaliﬁkowanych do udziału
w realizacji zadania usuwania
Barszczu Sosnowskiego
Gmina Tychowo zawrze
pisemne porozumienie
regulujące zasady
uczestnictwa i ﬁnansowania
zadania. Doﬁnansowanie
zadania przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
wynosi maksymalnie 75%

netto kosztów
kwaliﬁkowanych.
Właściciel nieruchomości
zakwaliﬁkowanej do udziału
w zadaniu obowiązany będzie
do wpłaty wkładu własnego
w wysokości minimum 25%
wartości netto
przewidywanych kosztów
zadania oraz podatku VAT
wynikającego z wykonanej na
ich nieruchomości usługi
(ze 100 % wartości netto).
Więcej informacji na
możliwości przystąpienia do
zadania można uzyskać
telefonicznie pod nr 94 316
02 76 lub osobiście
w Urzędzie Miejskim
w Tychowie, pok. nr 20,
w godzinach pracy urzędu.
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Prof. Bogusław Liberadzki
Wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego

Z sympatią myślę
o Tychowie – byłem tam
całkiem niedawno.
Uczestniczyłem w posiedzeniu
Rady Miejskiej i spotkaniu
otwartym z mieszkańcami.
Zostałem tam bardzo mile
przyjęty. Chciałbym teraz,
korzystając z lokalnej prasy
przybliżyć tym z Państwa,
którzy nie mogli uczestniczyć
w spotkaniach, co znaczą unijne
pieniądze dla rozwoju kraju,
a także nieco bliżej,
bo województwa
zachodniopomorskiego
czy gminy.

,
Dziesiątki wyremontowanych
ulic, budynków, nowe obiekty
przemysłowe i użytkowe,
a przede wszystkim drogi.
Ekspresowa S3, która wkrótce poprzez tunel pod Świną dojdzie do Świnoujścia,
S6 – która w tym roku dojdzie
do Koszalina, obwodnice
Szczecinka, Wałcza,
Kołobrzegu, Koszalina, Sianowa
– to zupełnie nowa jakość.
To komunikacyjne zbliżenie
naszego regionu do Polski
i świata. Infrastruktura
transportowa, to moja pasja
i moje hobby. Nieskromnie
mówiąc mam swój udział
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U
w zdobywaniu europejskich
funduszy na te inwestycje.
4 lutego br. podpisano umowę
na budowę budynku centrum
rekreacyjno-turystycznego
w Bukówku. Inwestycja została
doﬁnansowana w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
rozwoju strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lat 2014 – 2020.
Miedzy innymi takie działania
pokazują dlaczego powinniśmy
być w Unii Europejskiej.
Wiele dróg i inwestycji

E
realizowanych na terenie Gminy
Tychowo to m.in. zasługa
środków unijnych.
Bycie w Unii, to również środki
ﬁnansowe na działalność
społeczną (budowa świetlic,
boisk, tzw. małe granty i inne
wydarzenia realizowane
w Gminie Tychowo), które
pokazują duże wsparcie
i zmiany w naszym najbliższym
otoczeniu.
Mówił o tym również niedawno
burmistrz Tychowa, pan Robert
Falana, wręczając tytuły
„Tychowskiego Herosa”.
Do Państwa gminy płyną
również środki ﬁnansowe

w ramach współpracy
transgranicznej - Euroregion
Pomerania (imprezy lokalne
z udziałem partnerów
z Neverin).
Czy to wszystko ma stanąć
nagle pod znakiem zapytania,
tylko dlatego, że – mówiąc
ogólnie - obecny rząd ma swoje
wyobrażenie o kształcie państwa
prawa?
Jak można temu zapobiec?
Na to pytanie, to już mieszkańcy
Tychowa sami muszą sobie
odpowiedzieć.
Prof. Bogusław Liberadzki
Wiceprzewodniczący PE

GAZYFIKACJA
TYCHOWA
G

azyﬁkacja Tychowa była
tematem spotkania
zorganizowanego
6 marca br. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie. Wzięli w nim udział
przedstawiciele Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy
w Koszalinie: Marcin Woźnica
oraz Maciej Tkaczyk,
przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Tychowie
z Burmistrzem Tychowa
Robertem Falaną na czele oraz
mieszkańcy Tychowa.

P

odczas spotkania
przedstawione zostały
szczegóły dotyczące
gazyﬁkacji miasta, w tym m.in.
dotyczące zakresu inwestycji
oraz kosztów z nią związanych.
Ostatnim punktem spotkania było
zadawanie pytań przez
mieszkańców.
Gazyﬁkacja Tychowa to
inwestycja wyczekiwana przez
mieszkańców miasta; obecni na
spotkaniu wyrazili swoje
zadowolenie i aprobatę dla
przeprowadzenia tejże inwestycji.
Wszelkie informacje na temat
gazyﬁkacji Tychowa będziemy
przekazywać Państwu na
bieżąco.

UWAGA!
W związku z przystąpieniem
do opracowywania przez PSG
Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Koszalinie
koncepcji gazyﬁkacji
miejscowości Tychowo
zwracamy się do Państwa

z uprzejmą prośbą o wypełnienie
ankiety zamieszczonej na
stronie www.tychowo.pl:
1) Dla odbiorców
indywidualnych, istniejących
lub planowanych
indywidualnych gospodarstw
domowych - „Ankieta
Indywidualni”;
2) Dla przedsiębiorców,
deweloperów, zarządców
wspólnot nieruchomości,
instytucji samorządowych,
którzy są zainteresowane
przyłączeniem do sieci gazowej
- „Ankieta przedsiębiorcy”.

J

eśli dana osoba/podmiot
wypełniała ankietę to
mamy już taką w swoich
zasobach i nie należy jej
ponownie wypełniać.
Ankiety posłużą do oceny
potencjału zapotrzebowania na
paliwo gazowe przyszłych
odbiorców i zaplanowania sieci
w taki sposób, aby wszyscy
zainteresowani mieli możliwość
dostępu do sieci gazowej
w optymalnym czasie.
nkiety należy składać:
w wersji papierowej
w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Tychowie,
ul. Bobolicka 17 lub
poprzez wysłanie skanu
wypełnionej i podpisanej
ankiety na e-mail:
umig@tychowo.pl
w terminie do
29 marca 2019 r.
R. Bosak - Szewczyk

A
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RUDAWY JANOWICKIE

ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ
– SPOTKANIE KLUBU PODRÓŻNIKA I LUCJANA
4 marca 2019 r. Członkowie
Klubu Podróżnika wysłuchali
opowiadań Lucjana Grabowskiego
na temat walorów turystycznych
rejonu Rudaw Janowickich.
Autor dołączył zdjęcia pięknych
krajobrazów. Prezentacja
przygotowana była profesjonalnie.
Był to swoisty przewodnik
turystyczny. Pan Lucjan zaplanował
nam kolejną wycieczkę.
Klubowicze z zainteresowaniem
wysłuchali opowiadań o tym
ciekawym miejscu w Polsce.
Dziękujemy bardzo!!!!
L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie

GRABOWSKIEGO
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Dzień Kobiet w świetlicach
M

arzec w świetlicach,
tradycyjnie już,
upłynął na
obchodach Dnia Kobiet.
W organizację włączyli się:
Sołtysi, Rady Sołeckie, radni
miejscy (Sylwia Czerwiak,
Iwona Wiśniewska, Piotr
Rakowski, Zdzisław Polek),
radny powiatowy Henryk
Budzyła, mieszkańcy, panie
świetliczanki z GOK oraz
GKPiRPA.
Z koncertem pojechały do
szanownych Pań we wszystkich
świetlicach, sekcje GOK:
wokalna (Klaudia Barska,
Ewelina Falana, Ewelina
Franielczyk, Tatiana Jabłońska,
Nikola Jóźwiak) wraz
z opiekunem p. K. Kalbarczyk,
sekcja teatralna:
Zuzanna Kaszkur, Pola Gruca,
Tatiana Jabłońska, Sandra
Makarewicz, Klaudia Borzęcka,
Julia Bończak, Małgorzata
Pastorczyk, Igor Jóźwiak,
Aleksander Podstawka, Igor Guz
wraz z opiekunem: Beatą
Bekisz.
W Dobrowie wystąpił ponadto
zespół ludowy Dobrowianki
z p. Krzysztofem
Szymanowskim. Zespół
przedstawił specjalnie na tę
okazję przygotowane utwory.
Wyszło im rewelacyjnie!!!!
Wszystkie Panie odwiedzili też:
Burmistrz- Robert Falana oraz
Zastępca Burmistrza - Jacek
Rudziński. Panowie złożyli
życzenia i wręczyli piękne
kwiaty. Były to miłe spotkania.
Wielkie słowa uznania dla
wszystkich, którzy przyczynili
się do tego, że Święto Kobiet
nabrało tak szczególnego
charakteru.
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L. Michalak
Dyrektor GOK w Tychowie
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Wystawa Fotograi
w GOK w Tychowie
22 lutego 2019 r. w Galerii
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie odbył się
Wernisaż Wystawy Fotograﬁi
pt. „Odkrywanie piękna
Gminy Tychowo” autorstwa
Lucjana Grabowskiego, który
dzięki swojej wieloletniej
pracy

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

w Nadleśnictwie spełniał
jednocześnie swoje pasje.
Obserwowaną naturę
uwiecznił w pięknych
fotograﬁach, które zostały
zaprezentowane na wystawie.
Izabela Wesołowska
promocja i reklama GOK
w Tychowie
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Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrowie

Czarownice w natarciu
22 lutego 2019 r.
w białogardzkim Centrum
Kultury odbył się III
Wojewódzki Przegląd Form
Artystycznych. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie klasy
siódmej: Zuzanna Jędrachowicz,
Julianna Nowak, Zuzanna
Teleszczuk, Aleksandra
Wrzesińska (czarownice) oraz
Paweł Gasek (narrator).

Pod kierunkiem Pani Edyty
Ściborskiej i Pani Małgorzaty
Wiktorskiej przygotowali
spektakl „Diabelski eliksir”.
Przedstawienie miało charakter
proﬁlaktyczny i dotyczyło
szkodliwości zażywania
substancji psychoaktywnych.
W przeglądzie zajęliśmy
I miejsce, a w marcu pokażemy
nasze przedstawienie

w Szczecinie. Dopalacze to
diabelski wynalazek i lepiej nie
próbować.
Uczniom serdecznie
gratulujemy sukcesu, a ich
Rodzicom składamy ogromne
podziękowania na pomoc
w przygotowaniu strojów.
Małgorzata Wiktorska,
Edyta Ściborska

Rada Rodziców i Gminne Przedszkole
„Dębowa Chatka w Tychowie
R
T

„WIELKANOCNE SPOTKANIE”
5

2019 .
. 10:00

15:00

PLAC PRZY PRZEDSZKOLU

Celem spotkania jest:
1. Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej
2. Przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych
ze Świętami Wielkanocnymi oraz integracja mieszkańców
LICZNE ATRAKCJE:
1. Występ dzieci
2. Zajączek dla dzieci
3. Do nabycia ozdoby wielkanocne wykonane przez dzieci i rodziców
4. Palmy
5. Fotobudka
6. Degustacja tradycyjnych potraw wielkanocnych
7. Wykonanie własnoręczne palmy, pisanek, itp.
8. Nakrycie stołu wielkanocnego

Z życia Szkoły Podstawowej w Tychowie

Bajkowy pokaz mody
Dzieci dzięki bajkom
i baśniom poznają świat, śmieją
się i wzruszają. Uczą się empatii
do drugiej osoby. W ramach
tygodnia "Baśni i bajek"

zorganizowaliśmy w naszej
szkole Dzień Postaci z Bajek.
Przybrał on formę bajkowego
pokazu mody. Każdy
Przedszkolak z grupy Sówek,

Nutek i Smerfów zmienił się
w dowolną bajkową postać.
Zabawy było mnóstwo.
Ten dzień na długo zostanie
w naszej pamięci.
D.G. i R.M.

Dyrektor, pracownicy Przedszkola, Rada Rodziców

SIATKARKI
MISTRZYNIAMI POWIATU
Uczennice Szkoły Podstawowej
w Tychowie z oddziałami
gimnazjalnymi, w rozgrywanych
w tychowskiej hali
mistrzostwach powiatu, obroniły
tytuł mistrzowski z ubiegłego
roku. Rywalizacja toczyła się
pomiędzy naszą reprezentacją
a uczennicami z Karlina.
Po emocjonującym i zaciętym
meczu dziewczęta z Tychowa
pokonały rówieśniczki z Karlina
2:1 (26:24; 16:25; 15:10) i tym
samym mogły cieszyć się ze
zdobycia kolejnego mistrzostwa
i awansu do rozgrywek
rejonowych.
Dziewczęta wystąpiły
w składzie:
Daria Zimnicka, Wiktoria
Pniewska, Malwina Wrona,

K
-I

23 - 24 lutego nauczycielki
naszej szkoły wzięły udział
w Konferencji "Inspiracje
wczesnoszkolne", która odbyła
się w Warszawie.
To jedna z form debaty
edukacyjnej, którą od wielu lat
prowadzi redakcja portalu
Edunews.pl wspólnie z Fundacją
Think! i Think Global przy
współpracy merytorycznej
z Superbelframi.
Przedstawiane były wspólne
doświadczenia ostatnich lat,
skutecznie poprawianie
i modernizowanie. Wskazane
zostały również oddolne
inicjatywy, które rodzą się
w szkole lub obok szkoły,
a które są realizowane przez
osoby mające bliski, codzienny
związek z edukacją i małymi
dziećmi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Od jakości edukacji w klasach
I-III zależy bardzo dużo.
Od tego, z jakim entuzjazmem,
kompetencjami i nastawieniem
do uczenia się uczeń opuszcza
klasę trzecią, zależy jak będzie
uczył się później. Wczesny etap

kształcenia wyposaża uczniów
w podstawowy zasób
umiejętności i postaw, na
których mogą być rozwijane
szerokie kompetencje
w następnych latach.
RM

Wiktoria Kowalczyk, Adrianna
Frańczak, Kaja Kaziszyn,
Weronika Ponik, Wiktoria
Świątczak, Ewelina Falana,

Tatiana Jabłońska, Monika
Garbicz, Oliwia
Tereszkiewicz.
Przemysław Frańczak

w żywej lekcji historii
w wykonaniu grupy
rekonstrukcyjnej „Rekonstrukto”
pt.: „Ku niepodległej”.

Tematem pokazu historycznego
były dążenia niepodległościowe
Polaków, opowieść o tym jak
walczyli o honor i Ojczyznę.
Prowadzący przybliżyli czasy
powstań narodowych, okres
wojen napoleońskich, I wojny
światowej, aż do odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Uczniowie mieli możliwość
przymierzenia strojów oraz
poznali ekwipunek i uzbrojenie
szwoleżera, powstańca, kosyniera
i oﬁcera I Brygady Legionów
Polskich. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się
repliki broni powstańców
i legionistów.
B.O.

N
Odzyskanie niepodległości
przez Polskę to temat nadal
aktualny, dlatego uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie

UWAGA
PRZEDSIĘBIORCY!

Zdrowe zęby mam...
,,Zdrowe zęby mam, bo
zawsze o nie dbam'' - pod takim
hasłem 28 lutego
przeprowadzono lekcję
biblioteczną, w której

uczestniczyły dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Tychowie kl. ,,0'' grupa ,,Sówki'' i ,,Nutki''.
Podczas spotkania maluchom

przeczytano opowiadanie Elizy
Piotrowskiej pt.:,,Tupcio
Chrupcio-dbam o zęby''.
Odbyła się również pogadanka
o zdrowym trybie życia oraz

o higienie osobistej.
Na zakończenie zajęć
przygotowano
niespodziankę
plastyczną.
H. Rożek, A. Tomczyk

SPOTKANIA KLUBU KSIĄŻKI
26 lutego uczestniczki DKK
spotkały się, aby porozmawiać
o wstrząsającej książceautobiograﬁi Tiny Nash pt.:
,,Oślepiona''. To historia
kobiety, która szczerze
opowiada, jak wyglądał jej
związek z brutalnym
partnerem. Ma nadzieję, że jej
historia pomoże innym
maltretowanym kobietom
uwięzionym

w toksycznych relacjach
uwierzyć, że mogą przerwać
przedziwną spiralę przemocy
i emocjonalnego uzależnienia.
Historia Tiny Nash wstrząsnęła
opinią publiczną w Wielkiej
Brytanii i odbiła się szerokim
echem w mediach na świecie,
również w Polsce. Lektura
trudna, warta polecenia!
Natomiast 8 marca odbyło
się kolejne spotkanie Klubu

Młodych Miłośników Książki.
Tym razem rozmawialiśmy
o postaciach kobiet/dziewczyn
w literaturze polskiej
i zagranicznej oraz o tym, jak
rola kobiet zmieniła się na
przestrzeni lat.
Podczas spotkania przeczytano
fragment książki ,,Mikołajek
i inne chłopaki'' J.J. Sempe
i R.Goscinnego. Jak kobiety to
i piękne kreacje. Zadaniem

uczestników klubu było
wykonanie projektu
stroju dla kobiet.
H. Rożek, A. Tomczyk

Lekcja biblioteczna
,,Nadchodzi wiosna”
12 marca we wtorkowe
przedpołudnie do Gminnej
Biblioteki Publicznej zawitali
uczniowie z kl. 0 wraz
z wychowawczynią Panią
Justyną Matejko oraz Panią
Katarzyną Tobiasz.
Podczas przeprowadzonej
lekcji bibliotecznej pt.

,,Nadchodzi wiosna” dzieci
zdobywały wiedzę i dzieliły się
spostrzeżeniami na temat
pięknej pory roku jaką jest
właśnie wiosna.
Spotkanie rozpoczęto od
przeczytania przez bibliotekarkę
kilku opowiadań:
,,Poszukiwacze wiosny'' ,

,,Marzanna” i ,,Bocian
Gucio”.
Następnie wspólnie
rozwiązaliśmy wiosenną
krzyżówkę i rozmawialiśmy
o pierwszych zwiastunach
wiosny. Dalsza część
spotkania miała charakter
plastyczny, ponieważ każdy

wykonał swoją mini Marzannę- symbol
przemijającej zimy.
Nie ma więc wątpliwości
– wiosna jest już tuż,
tuż…
H. Rożek, A. Tomczyk

Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii
przypomina, że po 30 kwietnia
2019 r. z CEIDG
wykreślone zostaną „zdublowane”
wpisy przedsiębiorców, które nie
zawierają takich danych, jak
m.in. numer NIP, REGON, kod
PKD działalności, adres do
doręczeń.
Działanie to ma celu poprawę
przejrzystości obrotu
gospodarczego i uniknięcie
problemów w kontaktach
z urzędami (Urząd Skarbowy,
ZUS) lub kontrahentami.
Problem ten dotyczy ok. 2,2 tys.
przedsiębiorców, co stanowi
poniżej 0,1% wszystkich
zarejestrowanych w CEIDG.
MPiT w pismach wysyłanych
pocztą, ponownie zwraca się do
przedsiębiorców zarejestrowanych
w CEIDG, którzy mają więcej niż
jeden aktywny lub zawieszony
wpis, z prośbą o skorygowanie tej
sytuacji.
Ministerstwo jednocześnie
uprzedza, że w razie braku
reakcji, wykreślone zostaną
„zdublowane” wpisy, które nie
zawierają danych takich, jak m.in.
numer NIP, REGON, kod PKD
działalności, adres do doręczeń
(dane te wymienia art. 5 ust. 1
i ust. 2 pkt 1 – 6 ustawy
o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy).
Co ważne, jeśli w obu wpisach
danego przedsiębiorcy brakuje
wymienionych powyżej danych,
konsekwencją tego może być
wykreślenie z CEIDG po 30
kwietnia 2019 r. wszystkich jego
wpisów.
Akcję informacyjną, skierowaną
do przedsiębiorców ze
„zdublowanymi” wpisami, MPiT
prowadzi jużpo raz drugi w ciągu
ostatnich czterech miesięcy.
Wielokrotność wpisów jednego
przedsiębiorcy w CEIDG stanowi
zjawisko nieprawidłowe.
Negatywnie wpływa na
przejrzystość obrotu
gospodarczego i może generować
nieoczekiwane problemy,
zwłaszcza przy zawieraniu umów
z kontrahentami, którzy mogą
mieć kłopot z ustaleniem
właściwego wpisu.
Dotyczy to
w szczególności sytuacji,
w których dane we wpisach nie
pokrywają się, np. podane są
różne adresy czy kody PKD
działalności.
W celu uniknięcia negatywnych
konsekwencji, MPiT zachęca
przedsiębiorców do

uporządkowania swoich wpisów
w ewidencji. Mogą tego dokonać,
składając wizytę w dowolnym
urzędzie miasta lub
gminy na terytorium kraju.
Jeżeli przedsiębiorca nadal
prowadzi działalność
gospodarczą, powinien wybrać
jeden z wpisów, w razie potrzeby
uaktualnić go, a drugi wpis
wykreślić, składając wniosek
CEIDG-3 (służy on do
wykreślenia zdublowanego
wpisu), w którym wskazuje datę
zaprzestania wykonywania
działalnościgospodarczej.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca
całkowicie zakończył działalność
gospodarczą i jego wpisy są już
nieaktualne, powinien złożyć
wnioski o ich wykreślenie.
Może wskazać datę zaprzestania
wykonywania działalności
gospodarczej, która rozumiana
jest jako ostatni dzień jej
wykonywania.
Przedsiębiorcy powinni
pamiętać, aby wskazana przez
nich data zaprzestania
wykonywania działalności
gospodarczej była prawidłowa.
Może być ona również przeszła,
nawet sprzed kilku lat.
Wniosek o wykreślenie wpisu jest
automatycznie przesyłany do
innych urzędów państwowych
(Urząd Skarbowy, ZUS).
Prawidłowa data zaprzestania
działalności gospodarczej pozwoli
uniknąć wątpliwości dotyczących
wpisu do CEIDG, np. w zakresie
faktycznego okresu prowadzenia
działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może sprawdzić,
czy ma "zdublowane" (aktywne
lub zawieszone) wpisy do
CEIDG, wpisując swoje dane do
wyszukiwarki przedsiębiorców,
która jest dostępna na stronie
www.ﬁrma.gov.pl.
W razie pytań, informacji
przedsiębiorcom udzielają
pracownicy Departamentu
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw MPiT.

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Śp. Andrzeja Kołeckiego
składamy

najserdeczniejsze podziękowania
Żona z rodziną
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Kącik literacki
Najlepiej
Lęki, męki, niepokoje
Zmowy wszelkie pogoń hen
Niech nocne koszmary
Życia nie trują
Niech w niepamięć ulatują
Z nastającym pięknym dniem
Zakończ sprawy trudne
A z drobnymi sobie radę dasz
Nie odkładaj nic na później
Później może być za późno
A szczęście obok przejdzie
Spełniaj marzenia jak najprędzej
Idź do przodu i z postępem
Nie dopuszczaj niepewności
Zyskaj wiele dla miłości
Zło w dobro zmieniaj
Dobro jak bumerang wnet powróci
I nikogo nie zasmuci
Kochaj ludzi i stworzenia
A w naturze nic nie zmieniaj.
Władysława Ziętara

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

***
Kocham stonowane kolory
Piękne obrazy, spokojną muzykę
Preferuję umiar i rozwagę
Umiem snuć plany
Kocham ciepło słow Twoich
Które nigdy nie ranią
A budzą myśli twórcze
Kocham spojrzenia przyjazne i czyste
Cenniejsze od darów nieszczęsnych
Bo obecność przyjaciół ważniejsza
Od słów fałszywych pochlebców.
Władysława Ziętara

***
Kobietą szczęśliwą być
Ach, kobietą być - to nastolatki marzenie
Której dorosłość, to największe pragnienie
Aby samodzielną i niezależną się stać
I odważnie swe życie we własne ręce brać.
Ach, kobietą być - piękną i kochaną
I przez męską płeć wciąż podziwianą
Swoje kaprysy i zachcianki spełniać
A życie pasmem przyjemności wypełniać.
Ach kobietą być - w każdym aspekcie docenioną
Zostać kobietą sukcesu i szczęśliwą żoną
Mieć prawdziwych przyjaciół spore grono
I czuć się ciągle zdrową i z życia zadowoloną.
Ach kobietą być i w lustrze nie widzieć żadnych wad
Wciąż czuć się atrakcyjną i młodą, mimo swoich lat
Własne osiągnięcia i to, co życie niesie - umieć docenić
I witać każdy dzień z uśmiechem i się nim cieszyć.
Jadwiga Sokołowska

Fundacja Przeciwko Leukemii,
z siedzibą w 01 – 496 Warszawa, ul. Morcinka 5 paw. 19

KRS:0000151958
Jako cel szczegółowy należy wskazać:
„DLA JANINY

MACHAJ”

Darowizny można wpłacać na konto Bank PKO SA VII O/W – wa
nr 47 1240 1109 1111 0000 0516 5182 z w/w dopiskiem

PRZEKAŻ MI SWÓJ

1% PODATKU

Zbigniew Cabaj
Dobrowo

z dopiskiem: PEPC- Cabaj

dla

przekaż

1%

OSP TYCHOWO

podatku

KRS 0000116212

Jako cel szczegółowy wpisz nazwę OSP i jej adres:

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowanie Panom:
Zbigniewowi Kononowiczowi, Karolowi Kononowiczowi
oraz Pawłowi Kowalskiemu.
Dziękuję Panom za to, że zawsze możemy liczyć na Panów
bezinteresowną pomoc w naprawie sprzętu, przygotowywaniu
elementów scenograi dla sekcji teatralnej naszego Ośrodka Kultury.
Lucyna Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

M
Serdecznie zapraszam wszystkie pary,
które są w związku małżeńskim więcej niż 50 lat oraz te,
które w tym roku będą miały 50 lat pożycia małżeńskiego,
do składania wniosków
o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznawanych przez Prezydenta RP.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w pok. Nr 1.
Telefon kontaktowy-94 31 60 265
Kierownik USC Mariola Liksza

E - DOWÓD
E-dowód to dowód osobisty
z warstwą elektroniczną.
Jest wydawany od 4 marca
2019 roku. Z dowodem
możesz podróżować bez
paszportu do krajów, które
pozwalają przekraczać granicę
na podstawie dowodu, na
przykład kraje strefy Schengen,
Albania, Czarnogóra.
Z e-dowodem na niektórych
lotniskach możesz korzystać
z automatycznych bramek
granicznych. Dodatkowo edowód możesz zawiesić, jeśli
go gdzieś zagubisz. I cofnąć
jego zawieszenie — gdy go już
odnajdziesz.
Kto musi, a kto może mieć
dowód osobisty
Dowód osobisty MUSI mieć
każdy pełnoletni obywatel,
który mieszka w Polsce.
Dowód MOŻE mieć też osoba,
która nie ma jeszcze 18 lat (na
przykład jeśli chce podróżować
za granicę do krajów,
w których nie jest wymagany
paszport).
Do czego służy dowód
osobisty, w tym e-dowód
Dowód osobisty to dokument,
który:
- potwierdza twoją tożsamość
(na przykład możesz
potwierdzić swoje dane
osobowe w banku lub
urzędzie),
- potwierdza twoje polskie
obywatelstwo (na przykład za
granicą),
- pozwala wyjechać za granicę
bez paszportu między innymi
do krajów strefy Schengen
i krajów, które honorują
dowód osobisty jako
dokument podróży, na
przykład Albania
i Czarnogóra.
E-dowód (czyli Dowód
osobisty wydany po 4 marca
2019 roku) służy dodatkowo

do elektronicznej komunikacji
z administracją publiczną
i innymi podmiotami.
Pozwala między innymi:
- zalogować się do portali
administracji publicznej, na
przykład ePUAP,
- elektronicznie podpisać
dokumenty podpisem
osobistym,
- elektronicznie podpisać się
w usługach online
administracji publicznej,
- korzystać z automatycznych
bramek granicznych na
przykład na lotniskach.
CAN - numer zapisany na
awersie oraz rewersie (jako
kod kreskowy) e-dowodu.
Musisz go podać, by korzystać
z elektronicznych funkcji edowodu. Chroni też twój
e-dowód, by osoba
niepowołana zdalnie nie
odczytała twoich danych
z warstwy elektronicznej
dowodu.
E-dowód (w warstwie
elektronicznej) dodatkowo
zawiera dane, których nie ma
na poprzednich dowodach:
- powtórzone twoje dane i dane
dowodu zapisane w postaci
elektronicznej (z wyjątkiem
numeru CAN),
- certyﬁkaty, które pozwalają:
- uwierzytelnić się
w usługach online,
na przykład zalogować na
portalu ePUAP,
- podpisać elektronicznie
dokumenty podpisem
osobistym,
- potwierdzić swoją
obecność,
- miejsce na certyﬁkat
kwaliﬁkowany podpisu
elektronicznego,
- aplikację ICAO, która
pozwala odprawić się
automatycznie, gdy
przekraczasz granice państwa.

Certyﬁkaty w e-dowodzie
Są ważne tak długo, jak długo
jest ważny e-dowód.
Certyﬁkaty wydaje Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji, który pozwala
je też zweryﬁkować.
Są 4 certyﬁkaty:
- certyﬁkat, który pozwala
uwierzytelnić się w usługach
online. Ma go tylko osoba,
która:
ź skończyła 13 lat lub
ź jest częściowo
ubezwłasnowolniona.
By użyć certyﬁkatu,
potrzebujesz 4-cyfrowego kodu
PIN 1.
- certyﬁkat, który pozwala
podpisać elektronicznie
dokumenty podpisem
osobistym
Podpis osobisty zaawansowany podpis
elektroniczny umieszczany
w e-dowodzie. W kontakcie
z urzędem (podmiotem
publicznym) jest tak samo
ważny jak podpis
własnoręczny. Możesz go też
używać do załatwiania innych
spraw — z ﬁrmami lub
osobami, jeśli zgodzą się na to
obie strony. Ty jako jedna
strona i inna osoba lub ﬁrma
jako druga strona.
Zdecyduj, czy chcesz go mieć,
kiedy składasz wniosek
o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:
- pełnoletnia,
- która skończyła 13 lat.
Wtedy o taki certyﬁkat
wnioskuje rodzic.
Z podpisu może jednak
korzystać wyłącznie osoba
dorosła — właściciel
dowodu, gdy ukończy
18 lat.
Osoby ubezwłasnowolnione
częściowo lub całkowicie NIE
mają tego certyﬁkatu.

By użyć certyﬁkatu,
potrzebujesz 6-cyfrowego kodu
PIN 2.
- certyﬁkat potwierdzania
obecności
Jest bez wyjątku w każdym edowodzie. By użyć certyﬁkatu,
NIE potrzebujesz żadnego
kodu PIN.
- certyﬁkat kwaliﬁkowanego
podpisu elektronicznego
Możesz go kupić u dostawcy
komercyjnego i umieścić
w swoim e-dowodzie.
Certyﬁkat będzie ważny przez
czas, na jaki został wydany.
Nawet,gdy w tym czasie twój
e-dowód zostanie
unieważniony.
Jak używać e-dowodu, zmienić
PIN lub odblokować dany
certyﬁkat za pomocą kodu
PUK, dowiesz się na stronie
edowod.gov.pl.
NIE ma obowiązku wymiany
dotychczasowego dowodu
osobistego na e-dowód.
Wymiana ta nastąpi naturalnie,
gdy upłynie ważność twojego
dowodu osobistego.
Jeśli chcesz mieć wcześniej
e-dowód, możesz już teraz
złożyć o niego wniosek.
Nie możesz znaleźć swojego
dowodu (e-dowodu)? Możesz
zawiesić jego ważność na 14
dni kalendarzowych. Dzięki
temu nikt niepowołany nie
będzie mógł go używać.
Kiedy odnajdziesz dowód – od
razu cofnij zawieszenie. Jeśli
nie cofniesz zawieszenia
w ciągu 14 dni
kalendarzowych od
zawieszenia, twój dowód
zostanie unieważniony.
Mariola Liksza
Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w UM Tychowo

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

OSP OSÓWKO
KRS:0000116212
Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku
Osówko 26A, 78-220 Tychowo

Zwracamy się z prośbą wsparcie naszej
działalności przekazując
Stowarzyszeniu AMICUS
1% z rozliczeń podatku od osób zycznych
za 2018 rok.

KRS:0000163423
Informujemy, iż gratisowo pomagamy podatnikom w rozliczeniach
podatkowych za rok 2018.
Kontakt telefoniczny: 94 311 52 54 lub 608 217 898
Kontakt osobisty: Tychowo ul. Leśna 12 (Zoa Jarzębska)
- z poważaniem i wyrazami szacunku - Zoa Jarzębska

Tychowskie Wieści
Wydawca: Gmina Tychowo
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

Redakcja:
Urząd Miejski w Tychowie, pok. 21
tel.: 94 31 60 253 email: wiesci@tychowo.pl

Informacja
Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści”
przyjmujemy do 10 kwietnia 2019 r.

