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#zostań domuw

Apel Burmistrza Tychowa

- unikajcie spotkań 
  z innymi osobami, 
  zachowujcie bezpieczną, 
  minimum metrową 
  odległość od innych osób 
  w przestrzeni publicznej,
- nie wychodźcie z domu 
   bez wyraźnej potrzeby,
- starajcie się załatwiać 
  niezbędne sprawy 
  w instytucjach

 publicznych, bankach, 
przychodniach itp. drogą 
telefoniczną lub poprzez 
internet, email albo ePUAP,
- przestrzegajcie zasady 
częstego mycia rąk ciepłą 
wodą z mydłem (przez min. 
30 sekund) lub odkażania rąk 
za pomocą środków 
dezynfekcyjnych o działaniu 
przeciwwirusowym,

- w przypadku wystąpienia 
objawów mogących świadczyć 
o ryzyku zarażenia korona 
wirusem nie ryzykujcie 
zdrowia i życia innych osób, 
postępujcie zgodnie 
z przyjętymi procedurami.

UWAGA!

   Szanowni Państwo, Mieszkańcy 
Gminy Tychowo,
 Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z 20 marca 2020 r., 
w związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa SARS-CoV-2  
wprowadzony został 
w Polsce stan epidemii. 
Stan epidemii na terenie kraju 
będzie obowiązywał do odwołania. 
W związku z tym, Premier 
Morawiecki zapowiedział 
wstrzymanie zajęć w szkołach, 
przedszkolach i żłobkach do Świąt 
Wielkanocnych. 
Wprowadzone zostały również 
surowsze kary– z 5 tys. zł na 
30 tys. zł – dla naruszających 
zasady obowiązkowej 
kwarantanny, a także mechanizmy 
rygorystycznej kontroli osób jej 
poddanych.

   Co oznacza stan epidemii?
Ogłoszony wcześniej, 13 marca br. 
„stan zagrożenia epidemicznego”, 
został wprowadzony w związku 
z ryzykiem wystąpienia epidemii. 
Obowiązujący od 20 marca br. 
„stan epidemii” to uznanie przez 
polski rząd, że epidemia już 
wystąpiła, a podjęcie decyzji o jego 
ogłoszeniu daje rządowi prawną 
możliwość działań 
przeciwepidemicznych 
i zapobiegawczych dla 
zminimalizowania jej skutków.
Stan epidemii oznacza między 
innymi możliwość wprowadzenia 
tzw. „strefy zero”, czyli obszaru 
znajdującego się bezpośrednio 
wokół ogniska wirusa. Mogą to być 
miasta lub regiony, w których może 
dojść do czasowego wprowadzenia 
zakazu wyjazdu lub wjazdu, 

rozmieszczenia na granicach miasta 
punktów kontrolnych oraz innych 
ograniczeń wymienionych 
w ustawie. Dzięki wprowadzeniu 
stanu epidemii, Minister Zdrowia 
na terenie Polski, a wojewodowie 
na terenie swoich województwo 
mogą także wyznaczyć role 
personelu medycznego, ale 
i innych osób w zwalczaniu 
epidemii.
   Szanowni Mieszkańcy!
Przypominam, że na terenie całego 
kraju nadal obowiązują 
wprowadzone wcześniej zakazy, 
nakazy i ograniczenia: 
przywrócone granice i kontrole 
graniczne, zakaz wjazdu dla 
cudzoziemców, obywatele polscy 
powracający 
do kraju zostają skierowani na 
14 dniową kwarantannę (domową 

lub zorganizowaną w miejscach 
wyznaczonych), wstrzymany jest 
międzynarodowy i krajowy ruch 
lotniczy, pozostaje ograniczona 
działalność galerii handlowych - 
czynne są w nich tylko sklepy 
spożywcze, pralnie, apteki 
i drogerie, zamknięte są restauracje, 
puby i bary – jedzenie dostępne jest 
tylko w opcji dostawy do domu, 
natomiast sklepy, banki 
i bankomaty pozostają otwarte. 
Wszystkie placówki oświatowe, 
uczelnie wyższe i instytucje 
kulturalne są zamknięte i wszystkie 
imprezy masowe odwołane.
     Apeluję do Państwa 
o przestrzeganie wszystkich zasad 
higieny wskazanych przez Sanepid 
w profilaktyce zarażenia 
koronawirusem! 
Gorąco proszę także o to, abyście 

dbali o swoją kondycję zdrowotną, 
pamiętając o odpowiednim 
wypoczynku i zdrowym 
odżywianiu.
Apeluję do osób, które zmuszone są 
odbywać obowiązkową 
kwarantannę, o rygorystyczne 
przestrzeganie jej zasad, 
a do wszystkich mieszkańców – 
o bezwzględne przestrzeganie 
wszelkich, wprowadzonych 
ograniczeń w naszym codziennym 
funkcjonowaniu, służących 
zwalczeniu epidemii.

Od naszej obywatelskiej postawy, 
od postawy nas wszystkich, zależy 
teraz wynik naszej wspólnej walki 
z koronawirusem!

Robert Falana

- Liczba pasażerów w środkach 
  komunikacji publicznej jest limitowana, 
  by zachować między nimi dystans. 
  Zajmować należy co drugie miejsce 
  siedzące w tramwaju czy autobusie.
  Z pojazdów może korzystać 
  maksymalnie tyle osób, ile wynosi 
 połowa liczby miejsc siedzących.
- Spacerować razem mogą tylko dwie 
   osoby, w odpowiedniej odległości 
   1,5 m.  Maseczki nadal nie są 
   obowiązkowe w tej sytuacji.
- Dotychczasowe ograniczenia dotyczące 

Od 25 marca br. do 11 kwietnia br. włącznie obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się:

   m.in. galerii handlowych i miejsc 
   rozrywki nadal obowiązują.
- Zakaz wychodzenia z domu poza 
  naprawdę potrzebnymi sytuacjami: 
  do pracy, sklepu, apteki, do lekarza, 
  wyprowadzenie psa, czy krótki spacer 
  dla naszego zdrowia. 
- Niedopuszczalne jest wychodzenie 
  na plac zabaw z dziećmi, czy na bulwary   
  na grilla ze znajomym.
- Wyjście związane z pomocą osobom 
  starszym jest naturalnie uzasadnione.
- Ograniczona liczba osób uczestniczących 

w obrzędach liturgicznych do pięciu 
(nie licząc kapłanów i osób 
uczestniczących np. w pogrzebie jako 
pracownicy zakładów pogrzebowych)
- W miejscach publicznych będzie można 
   gromadzić się w grupach nie 
   większych, niż dwuosobowe.
- Rząd apeluje, by do pracy chodzili 
  tylko ci, którzy nie są w stanie 
  wykonywać jej zdalnie.
Za złamanie zakazu zgromadzeń grozi 
mandat lub grzywna do 5 tys. zł 

Ograniczenie
przemieszczania

za wyjątkiem:

drogi 
do i z pracy

wolontariatu w walce
z koronawirusem

niezbędnych spraw
życia codziennego

APLIKACJA
KWARANTANNA DOMOWA

ZAINSTALUJ!

JEŚLI JESTEŚ OBJĘTY 
KWARANTANNĄ DOMOWĄ  
ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE 
APLIKACJĘ MINISTERSTWA CYFRYZACJI. 

APLIKACJA JEST OFICJALNA, BEZPIECZNA I BEZPŁATNA,
DOSTĘPNA W SKLEPACH GOOGLE PLAY I APP STORE 

AKTYWUJESZ JĄ ZA POMOCĄ NR TELEFONU
APLIKACJA ZOSTANIE ZWERYFIKOWANA KODEM SMS

ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD

KWARANTANNY GROZI GRZYWNA

W WYSOKOŚCI DO 30 000 ZŁ  

Jak to działa?
Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają SMSa zachęcającego 
do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji.
Aktywuj aplikację w miejscu odbywania kwarantanny, po odebraniu SMSa.
Otrzymanie wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się w bazie. 
System ten połączony jest z bazą numerów telefonów osób, które zostały 
objęte kwarantanną. Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby 
nieobjęte kwarantanną.

APLIKACJA UMOŻLIWIA:
- złożenie zapotrzebowania na artykuły żywnościowe, posiłek,
 kontakt z psychologiem,
- dostęp do komunikatów o aktualnej sytuacji epidemiologicznej,
bezpośrednie połączenie ze służbami,
- potwierdzenie miejsca, w którym aktualnie przebywasz, 
podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. 

 
W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające 
z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną specjalną
infolinię nr 22 165 57 44.
Więcej informacji oraz regulamin korzystania z aplikacji na:
www.gov.pl/kwarantannadomowa   
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INFORMACJE

BURMISTRZ TYCHOWA 
INFORMUJE,

że w celu zachowania ostrożności oraz w trosce o zdrowie 

mieszkańców 

w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii

Urząd Miejski w Tychowie 

od 16.03.2020 r. do odwołania 
obsługuje interesantów w ograniczonym zakresie czyli: 

telefonicznie, e-mailem lub przy pomocy platformy ePUAP.

W przypadkach nagłych prosimy o umówienie wizyty 

w urzędzie telefonicznie, tel. 94 31 15 130.

Dla osób dorosłych, bezpośrednio dotkniętych trudną sytuacją 

epidemiczną (np. osób będących w kwarantannie, 

osób zarażonych, osób opiekujących się zarażonymi, 

dla przedstawicieli służb medycznych, mundurowych, 

administracyjnych, pracowników aptek itp. będących na 

służbie) uruchomione zostało wsparcie psychologiczne 

w formie telefonicznej lub on-line.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia 

psychologiczno-emocjonalnego proszone są o rejestrację 

telefoniczną pod nr tel. 601-896-091 

czynną w: poniedziałki i czwartki w godz. 16.00-17.00.

Pamiętaj, że ukrywając fakty 
o swoim stanie zdrowia, kontakcie 
z osobą potencjalnie zakażoną czy 
przebywaniu w strefie zakażenia, 
utrudniasz nam niesienie pomocy innym. 
Dlatego przypominamy - 
#NieKłamRatownikom. 
      Przypominamy, że na numer 
alarmowy 112 dzwonimy tylko
 w przypadku zagrożenia życia 
i zdrowia. 
Jeżeli jesteśmy w kwarantannie 
lub mogliśmy mieć kontakt z osobą 
zakażoną koronawirusem, mówimy 
o tym od razu dyspozytorowi. 
Mówiąc zatem szczerze o swoim stanie 
zdrowia pomagasz nam pomóc innym. 

Przyjeżdżając na interwencję będziemy 
mogli użyć odpowiedniej odzieży 
ochronnej. Chory ratownik nie pomoże 
już innej osobie...

   Powiadomienie o objęciu 
kwarantanną jest wiążące prawnie.

Osoby takie powinny, nawet nie 
z przymusu prawnego, ale społecznego 
obowiązku dbania o innych 
współobywateli, poddać się rygorom 
izolacji. 

Źródło tekstu: www.policja.pl
Plakat akcji powstał w Starostwie 
Powiatowym w Radomiu.  

Wzywasz nas na interwencję...
powiedz nam prawdę. 

APEL SŁUŻB DO MIESZKAŃCÓW

RATOWNIK 
PO KONTAKCIE Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ
ZOSTAJE PODDANY KWARANTANNIE 

I NIE MOŻE UDZIELAĆ POMOCY 

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, 
mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców 

wszystkie obiekty sportowe, siłownie zewnętrze i place zabaw 
na terenie gminy Tychowo są nieczynne do odwołania.

       
           Kierownik GOSiGK Żaneta Zienkiewicz-Osiecka

UWAGA MIESZKAŃCY

GMINY TYCHOWO

Sekretariat: A. Chojniak – tel. 094 31 60 250 – a.chojniak@tychowo.pl

Kadry:  A. Kilar – tel. 094 31 60 281 – a.kilar@tychowo.pl

Sekretarz Gminy: K. Dobrzańska – tel. 094 31 60 277 – sekretarz@tychowo.pl

Skarbnik Gminy:  L. Sas – tel. 094 31 60 254 – skarbnik@tychowo.pl

Podatki: tel. 094 31 60 255 
         J. Gryga – j.gryga@tychowo.pl
         A. Jackowska – a.jackowska@tychowo.pl

Podatki: tel. 094 31 60 256 
         I. Benedykczak – i.benedykczak@tychowo.pl 
         I. Kozłowska – i.kozlowska@tychowo.pl

Księgowość:  tel. 094 31 60 257
         K. Dziedzic – Stasiło – k.dziedzic@tychowo.pl
         W. Biskot – w.biskot@tychowo.pl

Referat Nieruchomości Budownictwa i Środowiska
          tel. 094 31 60 259  J. Kapuściński (kierownik) – j.kapuscinski@tychowo.pl
          tel. 094 31 60 290  B. Spychalski – b.spychalski@tychowo.pl
          tel. 094 31 60 279  B. Krawczyk – b.krawczyk@tychowo.pl   
          tel. 094 31 60 258  L. Osiecka- Kachnowicz – l.osiecka@tychowo.pl

Rozwój Gospodarczy Gminy 
          tel.  094 31 60 275 - I. Wesołowska – i.wesolowska@tychowo.pl

Promocja Gminy 
          tel. 094 31 60 253 – R. Bosak - Szewczyk – r.szewczyk@tychowo.pl

Informatyk - 094 31 60 260 – P. Tokarski – informatyk@tychowo.pl

Centrum Reagowania Kryzysowego
          tel. 094 31 60 263 – R. Przygodzka – r.przygodzka@tychowo.pl

ZOC  tel. 094 31 60 262 - R. Przygodzka - r.przygodzka@tychowo.pl 

Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska 
           tel. 094 31 60 276 -  J. Górecka - Orzechowska – j.gorecka@tychowo.pl

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
          tel. 094 31 60 274  P. Klewin – p.klewin@tychowo.pl 

USC, dowody osobiste, działalność gospodarcza
          tel.  094 31 60 265 M. Liksza – m.liksza@tychowo.pl 

Ewidencja ludności - 094 31 60 266 – M. Kuczko – m.kuczko@tychowo.pl 

Dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne 
           tel. 094 31 60 267 – B. Kowalewska – b.kowalewska@tychowo.pl 

SPIS TELEFONÓW 
DO PRACOWNIKÓW 
URZĘDU MIEJSKIEGO W TYCHOWIE 

GOSIGK W TYCHOWIE 
INFORMUJE
   
Z uwagi na zagrożenie zakażeniem 
koronawirusem, mając na względzie 
bezpieczeństwo zarówno Państwa jak 
i pracowników od 16 marca br. do 
odwołania – Gminny Ośrodek Sportu 
i Gospodarki Komunalnej w Tychowie 
będzie nieczynny.
Do Państwa dyspozycji pozostaje kontakt 
telefoniczny (w godzinach urzędowania): 
94 31 151 57 oraz 94 31 60 270 lub droga 
elektroniczna: gosigk@tychowo.pl 
ewentualnie listowna.

GOPS W TYCHOWIE 
INFORMUJE

Od 16.03.br do odwołania obsługuje 
interesantów w ograniczonym zakresie 
czyli: telefonicznie, e-maliem lub przy 
pomocy platformy ePUAP.
W przypadkach nagłych prosimy
o umówienie wizyty w Ośrodku 
telefonicznie.
Sekcja pracy socjalnej: 94 314 68 55 lub 
94 314 68 56 (pracownicy socjalni)
Sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego: 94 314 68 54 lub 
Kierownik: 94 314 68 57
Sekretariat: 94 3115 676 lub 94 3115 674
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   Ferie zimowe już za nami. 
W tym roku Gminny Ośrodek 
Kultury w Tychowie oferował 
wiele atrakcyjnych zajęć dla 
dzieci i młodzieży. W pierwszym 
tygodniu dzieci obejrzały w kinie 
bajkę pt. „Kraina Lodu II” 
.Odbyły się zajęcia kreatywne – 
Malowanie kubeczków i Ogród 
w słoiku, które poprowadziła 
Pani Agnieszka Zaranek. 
W drugim tygodniu odpoczynku 
młodzież obejrzała w kinie bajkę 
pt. „Gang zwierzaków”. 
Nie zabrakło  również  zajęć  
kreatywnych – Budowle 
z plasteliny, które przeprowadził  
Pan Tomasz Rogoziński.  
Zorganizowano przedstawienie 
„Czerwony Kapturek” 
w wykonaniu aktorów z Teatru 
„Blaszany Bębenek”. Oprócz 
dodatkowych atrakcji odbyły się 
zajęcia teatralne, wokalne, 
taneczne i plastyczne.
Podczas tegorocznych ferii 
w świetlicach wiejskich Gminy 
Tychowo też  dużo się działo.
   W świetlicy w Kikowie dzieci 
uczestniczyły w pogadance 
i zajęciach plastycznych pt. 
„Bezpieczne ferie”, świętowano 
Walentynki, odbyły się zajęcia 
kulinarne – pieczenie  gofrów. 
Dzieci wykonywały prace
zimowe z masy solnej i malowały 
farbami.
   W Kowalkach zorganizowano  
różnorodne  zajęcia kreatywne. 
Dzieci wykonały: ramki na 
zdjęcia, zwierzątka z makaronu, 
karmniki dla ptaszków, kolorowe 
wazony, bałwanki, obrazki 3D. 
Świętowano Walentynki. Dzieci 
wykonały z tej okazji kartki 
walentynkowe. Zorganizowano 
również  wieczór bajek.
W świetlicy w Dobrowie pani 
opiekunka zorganizowała: dzień 
puzzli i gier planszowych, dzień 
bajek. Dzieci uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych, na 
których wykonały figurki z masy 
solnej, pompony z włóczki, 
maski karnawałowe. 
Na zakończenie ferii odbył się 
bal karnawałowy, na którym nie 
brakowało konkursów i wspólnej 
zabawy.
W świetlicy w Pobądzu  podczas 
zimowego wypoczynku 
zorganizowano zajęcia:
plastyczne i kulinarne, gdzie 
dzieci same piekły pączki na 
tłusty czwartek, dzień gier 
planszowych. Dzieci wraz 
z panią opiekunką wykonały 
cudne kubeczki z okazji 
Walentynek. Na zakończenie  
ferii zorganizowano bal 
karnawałowy.
   W Słoninie odbył się dzień 
malowania farbami, gier 
planszowych, czytania bajek. 
Odbyły się zajęcia kulinarne, 
podczas których dzieci wraz 

Świetlica w Kikowie

Świetlica w Warninie

Świetlica w Dobrowie

Świetlica w Bukówku Świetlica w Pobądzu Świetlica w SmęcinieŚwietlica w Tychowie

Wycieczka do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku 

Zajęcia kreatywne - Budowle z plasteliny

Zajęcia kreatywne - Ogród w słoiku

F���� 2020 � GOK T������
z panią opiekunką  robiły 
naleśniki. Zorganizowano 
spotkanie ze strażakami z OSP 
w Tychowie na temat udzielania 
pierwszej pomocy. 
Na zakończenie ferii rozpalono 
ognisko i zajadano pyszne 
kiełbaski.
  W Smęcinie dzieci brały udział  
w zabawach ruchowych, 
zajęciach kulinarnych, malowały 
farbami. Świętowano Walentynki. 
Dzieci wykonały piękne 
serduszka i gazetkę 
walentynkową. Odbył się bal 
karnawałowy, nie brakowało 
wspólnej zabawy integracyjnej 
przy muzyce.
W pierwszym tygodniu ferii 
w świetlicy w Warninie pani 
opiekunka przygotowała dla 
dzieci: dzień sportu i gier 
planszowych, malowanie 
farbami, zajęcia kreatywne 
z masą solną i odlewami  
gipsowymi. 
W drugim tygodniu: zajęcia 
plastyczne – domki i roboty 
z kartonów, zajęcia kulinarne – 
dzieci robiły pyszne faworki.
   W świetlicy w Trzebiszynie 
odbył się turniej gier 
planszowych, 
dzień z eksperymentami, zajęcia 
kulinarne – pieczenie babeczek. 
Nie brakowało spacerów, wyjścia  
do kina na bajkę oraz zabawy 
karnawałowej.
  Ferie w świetlicy Bukówku 
były również intensywne. Odbył 
się turniej gier planszowych,  
malowano farbami, dzieci 
wykonywały prace z plasteliny, 
był dzień szalonych fryzur. 
Wolny czas spędzono również na 
świeżym powietrzu – spacer po 
wsi i odwiedziny w Starym 
Pałacu. Na zakończenie ferii 
zorganizowano ognisko 
z kiełbaskami.
  W świetlicy w Tychowie dzieci 
podczas ferii wykonywały prace 
plastyczne z kolorowego papieru, 
kartki walentynkowe, gazetki – 
którymi udekorowały korytarz 
GOK. Ponadto grały w gry 
planszowe, czytały bajki, 
chodziły na bajki do kina.
   W Sadkowie ferie powitano 
pogadanką o bezpieczeństwie 
podczas ferii zimowych oraz  
zajęciami plastycznymi. Dzieci 
wykonywały zimowe śnieżynki, 
pompony, zakładki do książek, 
bałwanki z gliny 
samoutwardzalnej. 
Następnie odbył się dzień 
czytania bajek, dzień gier 
planszowych. Dzieci spędzały 
także czas na świeżym powietrzu  
dokarmiały  ptaszki a pod koniec 
ferii przygotowywały maski 
i czapeczki na bal karnawałowy, 
który odbył się 20 lutego.
   W świetlicy w Borzysławiu 
dzieci i młodzież uczestniczyły 

w pogadance i zajęciach 
plastycznych pt. ”Bezpieczne 
ferie”. Grały w różne gry 
planszowe, tenisa stołowego. 
Spędzały czas na świeżym 
powietrzu. Na zakończenie ferii 
zorganizowano słodki 
poczęstunek.
Dodatkowo dzieci ze świetlicy 
w Tychowie, Trzebiszynie, 
Bukówku, Słoninie, Kikowie, 
Warninie, Kowalkach, Sadkowie, 
Smęcinie, uczestniczyły 

w wycieczce do  Muzeum 
Zimnej Wojny w Podborsku 
połączonej z ogniskiem 
i kiełbaskami. 
   Dziękujemy Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
za wsparcie finansowe oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się 
aby dzieci mogły przyjemnie 
spędzić czas ferii zimowych.

A. Węglarska – promocja i reklama 
GOK w Tychowie

Świetlica w Trzebiszynie

Świetlica w Kowalkach

Świetlica w Sadkowie
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   6 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tychowie 
obchodziliśmy Dzień Kobiet. 
Imprezę rozpoczął Burmistrz 
Tychowa Robert Falana 
życzeniami wszelkiej pomyślności 
dla mieszkanek naszej Gminy. 
Następnie zaprezentowały się 
grupy artystyczne działające przy 
GOK w Tychowie: sekcje 
taneczne CHAOS, HAŁAS 
i MIRAGE z opiekunem 
Kacprem Wojcieszkiem, sekcja 
wokalna Aplauz  z opiekunką  
Katarzyną Kalbarczyk, sekcja 
teatralna -Banda po Bandzie  
wraz z Beatą Bekisz.
   Klub Seniora zaprezentował się 
z wesołym piosenkami 
i skeczami. Daria Szymanowska 
wykonała układ taneczny własnej 
choreografii. Wszystkie grupy 
artystyczne obdarzone zostały 
gromkimi brawami. 
Z okazji Dnia Kobiet nasz 
ośrodek kultury przygotował dla 
pań loterię fantową. Losując 
szczęśliwy los panie wygrywały 
upominki wykonane pod czujnym 
okiem p. E. Walter w pracowni 
rękodzieła. Można też było 
skorzystać z bezpłatnego  badania 
cery. Dziękujemy Agnieszce 
Czupie za możliwość skorzystania 
z tego badania.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że święto 
kobiet nabrało tak szczególnego 
charakteru.
   W świetlicach Gminy Tychowo 
również świętowano Dzień 
Kobiet. W Liśnicy, Borzysławiu, 
Kikowie, Sadkowie, Kowalkach, 

Obchody Dnia Kobiet w Gminie Tychowo, 2020 r.
Warninie, Smęcinie, Pobądzu, 
Bukówku, Słoninie,Trzebiszynie, 
Osówku, Dobrowie odbyły się 
spotkania z okazji Dnia Kobiet. 
Uczestniczyli w nich zaproszeni 
goście: Burmistrz Tychowa 
Robert Falana, Zastępca 
Burmistrza Tychowa Jacek 
Rudziński, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie Paweł 
Kowalski oraz Dyrektor GOK 
Lucyna Michalak. 
Złożyli oni wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 
i wręczyli piękne kwiaty. GOK 
zapewnił oprawę artystyczną 
uroczystości. 
Dla gości wystąpiły: grupa 
teatralna ”Banda po Bandzie” 
oraz Klub Seniora z pełnymi 
humoru przedstawieniami 
i  piosenkami.
Uroczystości  wymagały wielu 
przygotowań. Efekt był 
wyjątkowy. Panie miały okazję 
miło spędzić marcowe 
popołudnie. Dziękujemy 
artystom z GOK w Tychowie 
za występy i wszystkim, którzy 
pomogli przy organizacji tych 
uroczystości, bądź wspierali je 
finansowo. Szczególne 
podziękowania dla: Rad 
Sołeckich, Sołtysów, opiekunek 
świetlic oraz GKPiRPA. 
Dziękujemy radnym miejskim: 
Sylwii Czerwiak, Krzysztofowi 
Niemcowi, Robertowi 
Radziukowi, Iwonie 
Wiśniewskiej, Zdzisławowi 
Polkowi.

A. Węglarska – promocja 
i reklama GOK w Tychowie 

Świetlica w Warninie

   6 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tychowie 
obchodziliśmy Dzień Kobiet. 
Imprezę rozpoczął Burmistrz 
Tychowa Robert Falana 
życzeniami wszelkiej pomyślności 
dla mieszkanek naszej Gminy. 
Następnie zaprezentowały się 
grupy artystyczne działające przy 
GOK w Tychowie: sekcje 
taneczne CHAOS, HAŁAS 
i MIRAGE z opiekunem 
Kacprem Wojcieszkiem, sekcja 
wokalna Aplauz  z opiekunką  
Katarzyną Kalbarczyk, sekcja 
teatralna -Banda po Bandzie  
wraz z Beatą Bekisz.
   Klub Seniora zaprezentował się 
z wesołym piosenkami 
i skeczami. Daria Szymanowska 
wykonała układ taneczny własnej 
choreografii. Wszystkie grupy 
artystyczne obdarzone zostały 
gromkimi brawami. 
Z okazji Dnia Kobiet nasz 
ośrodek kultury przygotował dla 
pań loterię fantową. Losując 
szczęśliwy los panie wygrywały 
upominki wykonane pod czujnym 
okiem p. E. Walter w pracowni 
rękodzieła. Można też było 
skorzystać z bezpłatnego  badania 
cery. Dziękujemy Agnieszce 
Czupie za możliwość skorzystania 
z tego badania.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że święto 
kobiet nabrało tak szczególnego 
charakteru.
   W świetlicach Gminy Tychowo 
również świętowano Dzień 
Kobiet. W Liśnicy, Borzysławiu, 
Kikowie, Sadkowie, Kowalkach, 
Warninie, Smęcinie, Pobądzu, 
Bukówku, Słoninie, Trzebiszynie, 
Osówku, Dobrowie odbyły się 
spotkania z okazji Dnia Kobiet. 
Uczestniczyli w nich zaproszeni 
goście: Burmistrz Tychowa 
Robert Falana, Zastępca 
Burmistrza Tychowa Jacek 
Rudziński, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tychowie Paweł 
Kowalski oraz Dyrektor GOK 
Lucyna Michalak. 

Obchody Dnia Kobiet w Gminie Tychowo, 2020 r.

Złożyli oni wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia i wręczyli 
piękne kwiaty. GOK zapewnił 
oprawę artystyczną uroczystości. 
Dla gości wystąpiły: grupa teatralna 
”Banda po Bandzie” oraz Klub 
Seniora z pełnymi humoru 
przedstawieniami 
i  piosenkami.
Uroczystości  wymagały wielu 
przygotowań. Efekt był wyjątkowy. 
Panie miały okazję miło spędzić 
marcowe popołudnie. Dziękujemy 
artystom z GOK w Tychowie za 

występy i wszystkim, którzy pomogli 
przy organizacji tych uroczystości, 
bądź wspierali je finansowo. 
Szczególne podziękowania dla: Rad 
Sołeckich, Sołtysów, opiekunek 
świetlic oraz GKPiRPA. Dziękujemy 
radnym miejskim: Sylwii Czerwiak, 
Krzysztofowi Niemcowi, Robertowi 
Radziukowi, Iwonie Wiśniewskiej, 
Zdzisławowi Polkowi.

A. Węglarska – promocja 
i reklama GOK w Tychowie 

Świetlica w Smęcinie Świetlica w Smęcinie Świetlica w Liśnicy

Świetlica w Smęcinie
Świetlica w Smęcinie

Świetlica w Smęcinie

Świetlica w Smęcinie Świetlica w Smęcinie Świetlica w Smęcinie

Świetlica w Bukówku Świetlica w Pobądzu

Świetlica w Kowalkach Świetlica w Słoninie
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Z ŻYCIA SOŁECTW

     Spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet miało miejsce 
6 marca br. w świetlicy 
w Czarkowie. 
Panie z naszej miejscowości 
zostały obdarowane 

Świetlica w Osówku

Świetlica w Dobrowie Świetlica w Liśnicy

Świetlica w BorzysławiuŚwietlica w Kikowie 

Świetlica w Trzebiszynie

Świetlica w Sadkowie

   10 marca 2020 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tychowie odbyło się 
pierwsze spotkanie w drugim 
półroczu szkolnym 
Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej 
i Społecznej. 

Zajęcia Kino Szkoła 
w GOK w Tychowie

Zajęcia zaadresowane były 
do uczniów klas I – III 
ze Szkoły Podstawowej 
w Tychowie. 
Warsztaty pt. „Każdy dar 
jest szczególny, czyli jak 
dbać o swoje talenty?” 
zakończone zostały filmem 

pt. „Liliana Pędziwiatr” reż. 
Joachim Masannek.

A. Węglarska – promocja 
i reklama GOK w Tychowie

Obchody Dnia Kobiet w Gminie Tychowo c.d. 

Dzień Kobiet 
          w Czarnkowie

kwiatami od Pana Artura
z Rady Sołeckiej. 
Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Tego wieczoru 
wszyscy milo spędzili czas.

Dziękuję wszystkim za 
pomoc w przygotowaniu 
spotkania i za świetną 
organizację.

 Sołtys E. Kaźmierczak
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Redakcja: 
Urząd Miejski w Tychowie, pok. 21

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

Informacja

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

Materiały do kolejnego wydania „Tychowskich Wieści” 

prosimy nadsyłać do 20 kwietnia 2020 r. 

Tychowskie Wieści

OSP OSÓWKO
KRS:0000116212

Jako cel szczegółowy należy wskazać:
Ochotnicza Straż Pożarna w Osówku 

Osówko 26A,   78-220 Tychowo

dla

OSP TYCHOWO
przekaż

podatku
1%

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

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

 W imieniu Zarządu 
i  członków Stowarzyszenia Amicus w Tychowie 

składam podziękowanie WSZYSTKIM DARCZYŃCOM 
za 1% podatku z rozliczeń za 2018 rok. 

Równocześnie proszę o dalsze wspieranie naszej działalności, 
bo dzięki WAM nadal możemy realizować pomoc nie tylko dla 

niepełnosprawnych, ale pozyskiwać fundusze na realizację 
innych projektów pomagając także Seniorom. 

Nadal można korzystać gratisowo z naszej pomocy związanej 
z rozliczaniem z Urzędem Skarbowym.

Osoby zainteresowane rozliczeniem podatku za 2019 rok 
mogą się skontaktować: osobiście lub telefonicznie 

nr tel.: 94 311 52 54 lub 780 081 878.

 Z poważaniem - Zoa Jarzębska

Wyrażam serdeczne podziękowania  
Pani oraz Panu Hannie Białek Marcinowi Wesołowskiemu   

za wieloletni  udział w pracach 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie. 

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego wykonuje piękną, 
ale niezwykle ciężką pracę. Staje w obliczu ludzi wymagających 
pomocy, często cierpiących. Podejmuje niezwykle trudne decyzje, 

nierzadko mające wpływ na losy rodziny.
Dziękuję za zaangażowanie, wsparcie  i profesjonalizm podczas 

wspólnych działań. 
     Wraz z podziękowaniami życzę 

                       wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Podziękowania

 S������������� 
W������� S�������

 Celem Stowarzyszenia jest wsparcie działań Sołectwa Wicewo 
oraz renowacji zabytkowego kościoła w Wicewie 

Gorąco prosimy o wsparcie naszych działań. 

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

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy, 

                                                                             Prezes  Stowarzyszenia Anna Sokołowska 

Wsparcie Sołectwa Wicewo: 

05 8562 0007 0054 2581 2000 0010
Renowacja kościoła w Wicewie: 

47 8562 0007 0054 2581 2000 0030 

Składamy serdeczne podziękowania 
Państwu Kłosowskim 

za ufundowanie naszej jednostce megafonu.

Podziękowania

Druhny i Druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kowalkach

Agnieszka Jankowska
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Tychowie

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania 
z e-usług oraz kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.Twój e-PIT i e-
Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie 
podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

PODATKI MOŻNA ROZLICZYĆ NA 3 SPOSOBY
• On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych 
dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez 
potwierdzenia wpływu do urzędu.
• Za pośrednictwem poczty. Korespondencję proszę kierować na 
adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, 
ul. Mickiewicza 3, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT – nr telefonu: 94 311-04-51, 94 311-04-54, 94 311-04-17, 
     94 311-04-22, 94 311-04-24, 94 311-04-10, 94 311-04-19
VAT – nr telefonu: 94 311-04-51, 94 311-04-54, 94 311-04-17, 
     94 311-04-10, 94 311-04-19, 94 311-04-22
CIT – nr telefonu:94 311-04-51, 94 311-04-54, 94 311-04-10, 
     94 311-04-19
podatek akcyzowy – nr telefonu: 94 311-04-22
spadki/darowizny – nr telefonu 94 311-04-20, 94 311-04-08
rejestracja podatników – nr telefonu 94 311-04-47, 94 311-04-15
egzekucja administracyjna – nr telefonu 94 311-04-27, 
     94 311-04-38, 94 311-04-28
rachunkowość podatkowa, komórka wierzycielska – nr telefonu: 
     94 311-04-30, 94 311-04-34, 94 311-04-35, 94 311-04-23, 
     94 311-04-36
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.bialogard@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz serwis Twój E-PIT znajdziesz pod 
adresem www.podatki.gov.pl

E-usługa 
w Urzędzie Skarbowym 

w Białogardzie

Pomimo trudnej sytuacji 
życzymy

zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

pełnych nadziei, wiary i miłości. 

   
Robert Falana 

Burmistrz Tychowa

oraz 

Paweł Kowalski
Przewodniczący  Rady Miejskiej

w Tychowie

Tychowo, 2020 r.

KRUS
oddział w Koszalinie informuje 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Koszalinie zwraca się z prośbą 

o ograniczenie wizyt w Oddziale do niezbędnego minimum.
W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt:

telefoniczny: 94 342 77 31
listowny: ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin
e-mail: kancelaria.koszalin@krus.gov.pl

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się 
zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

RWiK Sp. z o.o.
w Białogardzie informuje 

Zarząd RWiK Sp. z o. o. informuje, że Spółka ogranicza bezpośredni 
kontakt z klientem.
Petenci mogą kontaktować się ze Spółką w następujący sposób: 
Sprawy nie awaryjne:  tel. 94 312 32 15,
Sprawy awaryjne: tel. 668 422 803 Posterunek Eksploat. Tychowo   
- pocztą elektroniczną: sekretariat@rwik.pl
- listownie na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
 Zarząd Spółki informuje, że terenowe Biura Obsługi Klienta 
w Tychowie oraz KASA w siedzibie Spółki są zamknięte do 3.04 br. 
O zmianach Spółka będzie informować na bieżąco na www.rwik.pl

Fundacja Dar Oze, daroze.pl  oferuje pomoc w przygotowaniu 
dokumentacji aplikacyjnej:
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
 RPO 2.10 - bezzwrotna dotacja  80% organizowana przez Urząd 
Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego na zakup 
i montaż Instalacji fotowoltaicznej i/lub pomp ciepła.
Zlecenia na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej od 
przedsiębiorców z zachodniopomorskiego przyjmowane są tylko do 
04.04 br. Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski tylko do 14.04 br.

DLA ROLNIKÓW Z CAŁEJ POLSKI: 
Agroenergia - dofinansowanie 40% na  instalacje fotowoltaiczne oraz 
na pompy ciepła w technologii powietrze-woda. Druga edycja rusza 
na początku drugiego kwartału 2020 r.                                                                                         

WNIOSKI FUNDACJA PRZYGOTOWUJE GRATIS dla rolników 
oraz dla klientów indywidualnych, którzy wynajmują naszą Fundację 
Dar Oze kompleksowo, a więc do zakupu, montażu oraz do 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
   Jeżeli już Państwo podpisali umowę o zakup i montaż z jakąś firmą 
wykonawczą i bardzo ważne, inwestycja nie jest zakończona, 
wówczas zespół Fundacji Dar Oze można wynająć tylko do 
wypełnienia wniosku o uzyskanie dofinansowania. 

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:
Program Czyste Powietrze: NOWE ZASADY OD KWIETNIA 
2020 - do 100% zwrotu. 
Mój Prąd:  zwrot 5000 zł z NFOŚIGW, na fotowoltaikę od 2KW do 
10 KW mocy.
Premia termomodernizacyjna 21% , 53000 zł można odpisać od 
podatku dochodowego lub rolnego  maksymalnie przez 6 lat 
podatkowych.

Jak podpisać umowę z Fundacją Dar Oze? 
Na stronie internetowej daroze.pl   znajdą Państwo wzory umów 
do wydrukowania. Umowę należy wypełnić i wysłać na adres 
fundacji. 

Więcej informacji: 
 Dariusz Skrobisz 575 475 306 lub mailowo:  
info@fundacjadaroze.pl lub  darozebiuro@gmail.com

POMOC W PRZYGOTOWANIU
DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
NA ZAKUP I MONTAŻ

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, 
POMP CIEPŁA, PROGRAMU 

CZYSTE POWIETRZE, MÓJ PRĄD
ORAZ 

PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ  

mailto:info@fundacjadaroze.pl
mailto:darozebiuro@gmail.com

