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DARMOWE MASECZKI
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TYCHOWO
Od 16 kwietnia mamy
obowiązek zasłaniania ust i nosa
w miejscach publicznych.
Panie świetliczanki, pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w
Tychowie wraz z 5 osobową
grupą mieszkańców gminy
Tychowo uszyły 5 560 szt.
maseczek. Zostały one
rozdysponowane wśród
mieszkańców korzystających
z usług w miejscach
publicznych.
16 kwietnia 2020 r.
skończyłyśmy szyć maseczki.
Zrobiłyśmy to z potrzeby serca.
Udało nam się uszyć 5. 560 !!!!
maseczek. Cel? Po pierwsze:
mamy nadzieję, że uda nam się
zminimalizować ryzyko
zarażania zdrowych
mieszkańców przez
bezobjawowych chorych
w miejscach, które musimy
odwiedzać: przychodnia, sklep,
apteka, urząd itp. Po drugie:
mamy zajęcie i poczucie, że
możemy być w jakiś sposób
przydatni.
Dziękujemy wszystkim, którzy
nam pomagali w tym
przedsięwzięciu.
Życzymy wszystkim dużo
zdrowia i wszystkiego dobrego-

mówią osoby biorcę udział
w akcji.
Znaczną ilość maseczek
przekazał lokalny
przedsiębiorca, część maseczek
została zakupiona z budżetu
gminy oraz za kwotę darowizny
przekazanej przez Bank
Spółdzielczy w Tychowie.
21 kwietnia 2020 r.
zakończyliśmy dystrybucję
maseczek dla mieszkańców
Gminy Tychowo. Ilość
maseczek dostarczonych do
gospodarstwa domowego
określona była na podstawie
deklaracji „śmieciowych”,
jakie zgłaszali mieszkańcy.
Proces dystrybucji maseczek
wymagał zaangażowania i pracy
wielu osób. Maseczki odbierane
od Pań szyjących oraz ﬁrmy
wspomagającej akcję były
osobno pakowane, po czym
Panie z GOSiGK w Tychowie
przygotowywały pakiety na
poszczególne ulice Tychowa
i gminne miejscowości. Gotowe
zestawy zostały dostarczone
Radnym Miejskim i Sołtysom,
a na terenie Tychowa oprócz
Radnych dystrybucją zajęli się
także pracownicy GOSiGK.
Bardzo dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w szycie,

dystrybucję maseczek:
- Radnym Rady Miejskiej
w Tychowie,
- Sołtysom gminy Tychowo,
- pracownikom Gminnego
Ośrodka Kultury: Anecie Szulc,
Agnieszce Zaranek, Grażynie
Kotus, Katarzynie Kiwilszy,
Paulinie Zaleskiej, Agnieszce
Skałeckiej, Marcie Tomczyk,
Katarzynie Woźniak, Iwonie
Haśkiewicz oraz Lucynie
Michalak, dyrektor GOK
a także: Magdalenie Czarnata,
Krystynie Pawlak, Teresie
Grabkowskiej, Renacie
Rynkun, Monice Falana,
- pracownikom Gminnego
Ośrodka Sportu i Gospodarki
Komunalnej w Tychowie:
Magdzie Pniewskiej, Ilonie
Więcek, Dorocie Kucy, Beacie
Frańczak, Anecie Morawskiej,
Jarosławowi Lesiakowi,
Krzysztofowi Niemcowi,
Tomaszowi Gajdzie,
Mateuszowi Tabace,
Arkadiuszowi Ruszczakowi,
Robertowi Radziukowi,
Mirosławowi Wiśniosowi
i Wiesławowi Ostryszowi,
- pracownikom Urzędu
Miejskiego w Tychowie:
Bożenie Kowalewskiej
i Joannie Lesiak.

Dziękujemy również
lokalnym przedsiębiorcom,
Niepublicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej
"MEDJOL II"
M. Brzuchacz oraz
mieszkańcom za wsparcie
akcji.

Pamiętajmy - nosząc
maseczkę, chronimy
zdrowie oraz życie
swoje i innych.
Za pomoc w przygotowaniu
artykułu bardzo dziękuję
Paniom: Żanecie Zienkiewicz
– Osieckiej - Kierownik
GOSiGK w Tychowie oraz
Lucynie Michalak - Dyrektor
GOK w Tychowie.
R. Bosak-Szewczyk
Na zdjęciu p. Marta Tomczyk
Więcej zdjęć Pań szyjących
maseczki na stronie 2 oraz
na www.gok.tychowo.pl

ŚWIĘTA MAJOWE, czyli 1, 2 i 3 maja

ŚWIĘTA
MAJOWE

Maj jest miesiącem
szczególnym w historii Polski.
W pierwszych trzech dniach
maja obchodzone są w Polsce
trzy ważne święta.
1 Maja zapisał się jako
Międzynarodowe Święto Pracy
obchodzone nie tylko w Polsce,
ale i na świecie. 1 maja to
święto państwowe ustawowo
wolne od pracy.
To Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy
wprowadzony w 1889 roku
dla upamiętnienia wydarzeń
majowych w Chicago w
Stanach Zjednoczonych. Święto
to jest uczczeniem pamięci
licznych oﬁar, które domagały
się m.in. 8-godzinnego dnia
pracy.

W tym dniu obchodzimy
również 16 rocznicę wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej.
2 Maja jest świętem
wyjątkowym.
Od 2004 roku obchodzimy tego
dnia Dzień Flagi. W tym dniu,
w 1945 roku, żołnierze polscy
zawiesili biało-czerwony
sztandar na kolumnie
Siegessäule w Berlinie w trakcie
zdobywania tego miasta.
"Patrząc na ﬂagę państwową
dociekliwy umysł widzi nie tylko
ﬂagę, lecz samo państwo
i niezależnie od jego symboli
i insygniów widzi na ﬂadze
przede wszystkim formę rządów,
pryncypia prawdy i historię
narodu, który ją używa".
Henry Ward Beecher.

3 Maja upamiętnia
wprowadzenie w Polsce
Konstytucji. W tym roku
świętujemy 229 rocznicę
uchwalenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów - pierwszej spisanej
konstytucji w nowożytnej
Europie, drugiej na świecie
po amerykańskiej.
Za jej autorów uważa się króla
Stanisława II Augusta
Poniatowskiego, wielkiego
marszałka litewskiego Ignacego
Potockiego oraz
ks. H. Kołłątaja, duchownego
i ﬁlozofa.
Od 1990 roku 3 maja ponownie
jest oﬁcjalnym świętem
państwowym w Polsce i dniem
wolnym od pracy.
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p. Lucyna Michalak

p. Paulina Zaleska

p. Agnieszka Skałecka

p. Renata Rynkun

p. Agnieszka Zaranek

p. Monika Falana

p. Iwona Haśkiewicz

p. Katarzyna Woźniak

p. Aneta Szulc

p. Grażyna Kotus

p. Katarzyna Kiwilsza

p. Magdalena Czarnata
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Gmina Tychowo otrzymała
doﬁnansowanie w wysokości
59 962,15 zł w ramach projektu pn.
„Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego“
współﬁnansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.
„Projekt jest odpowiedzią na obecną
sytuację szkolnictwa, związaną
z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, spowodowanym
zakażeniami koronawirusem.

Inwestycja
w Dobrowie
Trwają prace przy realizacji
inwestycji pn. „Zagospodarowanie
terenu gminnego w miejscowości
Dobrowo, gm. Tychowo”.
W ramach inwestycji wykonana
zostanie scena do organizacji imprez,
znajdą się tam również ławki dla
publiczności. W ten sposób będziemy
przygotowani do organizacji
wydarzeń kulturalnych oraz
sportowych.
Na podmokłym terenie wybudowany
zostanie staw wraz 3 fontannami,
wokół terenu powstanie ścieżka
pieszo-rowerową i stojaki na rowery.
Inwestycja zakłada również montaż
oświetlenia z lamp solarnych LED,
wzdłuż alejki spacerowej i w streﬁe
integracyjnej. Utworzone będą także
trawniki oraz nasadzone drzewa
i krzewy.

Zamknięcie placówek oświatowych
na wiele tygodni wymusiło nowe
standardy prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Uczniowie zamiast
w szkolnych ławach zasiadają przed
monitorami komputerów. Niestety
wielu z nich nie posiada dostępu do
internetu lub sprzętu, na którym może
realizować podstawy programowe”czytamy na stronie Centrum
Projektów Cyfrowa Szkoła.
Otrzymane środki przeznaczone
zostaną na zakup 17 szt. laptopów
wraz z oprogramowaniem oraz 5 szt.
routerów umożliwiających dostęp do
internetu.

Zakupiony sprzęt zostanie
wypożyczony na czas trwania
zdalnego nauczania uczniom
i nauczycielom ze Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Tychowie oraz Szkoły
Podstawowej w Dobrowie.
Po powrocie do nauczania
stacjonarnego sprzęt będzie
wykorzystywany podczas zajęć
w szkołach.
Więcej informacji o projekcie:
https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola
R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Gmina Tychowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Obecnie na terenie inwestycji
prowadzone są prace ziemne – wykop
stawu oraz plantowanie terenu.
Inwestycja została doﬁnansowania
w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020,
współﬁnansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość inwestycji: 1.099.930,00 zł.
Kwota doﬁnansowania to 500.000 zł.
Przewidywany termin zakończenia
prac to 31 sierpnia 2020 r.
R. Bosak-Szewczyk
Podinsp. ds. Promocji Gminy

Dzień Strażaka
Z okazji „Dnia Strażaka” Druhnom oraz Druhom
składamy serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą
i pełną poświęcenia służbę drugiemu człowiekowi.
Życzymy pomyślności w wypełnianiu strażackiej powinności,
satysfakcji z dobrze pełnionego obowiązku
oraz szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.
Jednocześnie życzymy, by ta trudna praca
była dla Was powodem do dumy,
a społeczne uznanie towarzyszyło w codziennej działalności.
Niech Wasz patron Św. Florian ma Was zawsze w swej opiece.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kowalski

Burmistrz Tychowa
Robert Falana
Tychowo, 2020 r.
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KULTURA
W KWARANTANNIE
Szanowni Państwo, w związku
z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
oraz decyzją Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
o tymczasowym zawieszeniu
działalności instytucji kultury
informuję, że w porozumieniu
z Burmistrzem Tychowa, Panem
Robertem Falaną, podjęliśmy decyzję
o odwołaniu planowanych
w najbliższych terminach imprez:
Dzień Matki – koncert 22 maja br.,
Dzień Dziecka – impreza plenerowa
– 5 czerwca br., Dobrowiecka Nuta
– festyn, 27 czerwca 2020 r.,
XX Przegląd Zespołów Ludowych
„Tychowo na Ludowo” – 18 lipca
2020 r.
W obecnej sytuacji, zmuszeni
jesteśmy przenieść naszą działalność
kulturalną do sieci. Będziemy starali
się być z Państwem na bieżąco
w kontakcie, niestety tylko
wirtualnym. Proponować będziemy:
konkursy, warsztaty, pomysły na
twórcze i kreatywne formy spędzania
czasu w domu, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych, będziemy przypominać
o ważnych uroczystościach
i świętach.

Postaramy się też na bieżąco
informować o ofertach innych,
dużych, instytucji kultury, które
również zmuszone zostały do
ograniczonej formy działalności
i kontaktu z odbiorcami. Zaglądajcie
Państwo na naszą stronę internetową:
www.gok.tychowo.pl a zwłaszcza
na nasz proﬁl na FB.
Prosimy o kontakt z nami. Chętnie
dowiemy się, jakie macie Państwo
oczekiwania, propozycje, pomysły
i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu, za
pośrednictwem poczty:
gok.tychowo@wp.pl. Odpowiemy
na każdy, podpisany imieniem
i nazwiskiem list.
Kierując się zasadą, że zawsze
po nocy nastaje dzień, a po burzy
na niebie pojawia się słońce, cała
załoga Gminnego Ośrodka Kultury
przesyła Państwu serdeczne życzenia,
zapewniając jednocześnie, że
najzwyczajniej – TĘSKNIMY
ZA WAMI :)
L. Michalak – dyrektor GOK
w Tychowie
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Z życia Przedszkola „Dębowa Chatka” w Tychowie

SERCE DLA MEDYKA
Nauczycielki Przedszkola
Dębowa Chatka w Tychowie,
7 kwietnia zaproponowały
rodzicom udział w akcji
SERCE DLA MEDYKA.
Zachęcały do wspólnej
aktywności, wyjątkowej, bo
płynącej prosto z serca, która
polegała na narysowaniu,
namalowaniu czy stworzeniu
kartki/rysunku z życzeniami
i podziękowaniami dla służby
medycznej.
Praca, to będzie
podziękowanie za ich trudną
pracę i znak, że doceniamy
i jesteśmy im wdzięczni.

Mamy najlepszy czas i okres
na to, by nie tylko przybliżyć
ten temat naszym dzieciom,
ale żeby wykształcić w nich
szacunek dla tych zawodów
i reﬂeksję nad swoim
zdrowiem i trybem życia.
Na odzew długo nie trzeba
było czekać. Dzieci bardzo
szybko nadesłały swoje
pierwsze prace.
Dziękujemy rodzicom,
że wspierają swoje dzieci
i pomagają nam realizować
zadania wychowawczo dydaktyczne.
Iwona Wiśniewska

MOTYLE

NAUCZANIE ZDALNE
W PRZEDSZKOLU

Z WIZYTĄ W BANKU
4 marca przedszkolaki
z Gminnego Przedszkola
"Dębowa Chatka" odwiedziły
Bank Spółdzielczy
w Tychowie. Dzieci powitała
Pani Dyrektor Milena Mazur
mama naszego przedszkolaka.
Motyle miały okazję poznać
jak wygląda praca w takiej

instytucji na co dzień.
Obejrzały gabinet pani
dyrektor, zajrzały do pań
od kredytów, a przy obsłudze
klienta dowiedziały się jak
założyć konto.
Miłą niespodzianką dla dzieci
był owocowy poczęstunek
oraz wspaniałe prezenty,

co sprawiło dzieciom wiele
radości. Spotkanie sprawiło
wszystkim dużo radości
i zadowolenia, dlatego jeszcze
raz dziękujemy pani dyrektor
za zorganizowanie tak
ciekawego spotkania.
Katarzyna Korolak

Drodzy Rodzice. Czas, kiedy
zamknięte są placówki
oświatowe, to czas trudny,
ale spróbujmy go dobrze
wykorzystać. Nasze Przedszkole
i Żłobek zamknięte będą do
odwołania. Sprawy pilne prosimy
załatwiać drogą mailową
lub listownie.
Szanowni Rodzice, zachęcamy
do zaglądania na naszą stronę,
tam umieszczamy codziennie
propozycje ćwiczeń, zabaw
i zajęć, z których można
korzystać podczas zabaw
z dzieckiem w domu. Prosimy
pamiętać, iż warto nieprzerwanie
ćwiczyć samodzielność,
umiejętności komunikacji,
panowania nad emocjami,

sprawność ruchowa, manualną
umiejętności percepcyjne i wiele
innych, które kształtują rozwój
dzieci. Proponowane przez nas
propozycje zabaw to właśnie
umożliwiają i ułatwiają przez
to że są dostosowane do
możliwości dzieci i zebrane
w jednym miejscu – na stronie
naszego przedszkola. Na naszej
stronie została także utworzona
zakładka ZDALNE
NAUCZANIE. W zakładce
podane są nazwy grup i e-mail
do nauczycieli poszczególnych
grup. Zachęcamy do tej formy
kontaktu, razem przejdziemy
przez ten trudny czas.
Szanowni Rodzice, dzielcie się
z nami pracami dzieci na

waszych grupach na Facebooku
oraz na poczcie e-mail
nauczycieli grupy.
Pozdrawiamy nasze
przedszkolaki !!!!!! Życzymy
wszystkim dużo zdrówka.
Nauczyciele przedszkola

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
2 kwietnia został uznany
przez państwa członkowskie
Organizacji Narodów
Zjednoczonych jako Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu.
Dzień Autyzmu obchodzony
jest od 2008 roku i ma za
zadanie uwrażliwiać
społeczeństwo na
problematykę autyzmu
i niepełnosprawności.
Zachęcaliśmy rodziców,
aby w ten dzień właśnie
zwrócili uwagę dzieci na ten
temat poprzez zaproponowane
przez nas zabawy, ﬁlmy na
naszej stronie przedszkolnej.

Dzięki zaproponowanym
działaniom dzieci mogły
poznać rzeczywistość osób
cierpiących na autyzm.
Zachęcaliśmy dzieci do
narysowania obrazka
w kolorze niebieskim
prosząc przy tym rodziców,
by wyjaśnili swoim
pociechom, że kolor niebieski
jest symbolem solidarności
z chorymi na autyzm. Poniżej
przedstawiamy wybrane
prace dzieci.
Dziękujemy rodzicom za
pomoc.
Iwona Wiśniewska

TYCHOWSKIE WIESCI

7

Konkurs Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego

„Rodzina Razem”
S
erdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie Marszałka Województwa
pt: Rodzina Razem.
Konkurs jest skierowany zarówno do rodzin,
jak i do wszystkich mieszkańców
Województwa Zachodniopomorskiego,
bez ograniczeń wiekowych.
Celem konkursu jest propagowanie wartości
rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji
w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla
dziecka i rodziców, promowanie wartości
wieku dojrzałego, odwołanie się do idei
bliskości więzów rodzinnych.
Konkurs jest odpowiedzią na aktualną
sytuację rodzin związaną z przeciwdziałaniem
zagrożeniu koronowirusem, gdzie przerwa
w pracy w placówkach oświatowych oraz
spowodowane tymi okolicznościami wspólne
spędzanie czasu rodziców z dziećmi jest
przyjazną okolicznością dla zorganizowania
wnioskowanego konkursu, i jednocześnie
pomysłem na wspólne spędzanie czasu
w rodzinie.

Zmaganie z niepełnosprawnością to nie jest wyzwanie
dla jednej osoby. DZIAŁAJMY RAZEM!

KRS: 000270809
CEL SZCZEGÓŁOWY:

Woźna, 9062
Witam, nazywam się KRYSTYNA WOŹNIAK.
W 2014 r. zdiagnozowano u mnie Stwardnienie Zanikowe Boczne.
Obecnie jestem osobą podłączoną pod respirator, wymagającą
opieki całodobowej.
Efektem mojej choroby jest niedowład kończyn górnych i dolnych.
Niestety z roku na rok mam coraz mniej sił, bo moje mięśnie słabną.
Jedynie ciągła i systematyczna rehabilitacja pozwala
na złagodzenie objawów.
WSPOMÓŻ MNIE W CODZIENNYCH ZMAGANIACH
Dlatego zwracam się do ludzi o dobrym sercu, aby przekazali 1 % podatku
Fundacji Avalonz dopiskiem Woźna, 9052 na moje leczenie, rehabilitację,
codzienne funkcjonowanie.
Dla Was to niewiele, a dla mnie szansa na normalne życie.
Wszystkim darczyńcom z góry bardzo dziękuję za każdy okazany gest
i wsparcie.

Udział w konkursie polega na przesłaniu
pracy plastycznej, w dowolnej technice lub
ﬁlmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas
z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu
„Rodzina razem".
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu
znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.rops.wzp.pl/aktualnoscirops/konkurs-marszalka-wojewodztwazachodniopomorskiego-rodzina-razem.
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie
do 8 maja 2020 roku na adres Urząd
Marszałkowskie Województwa
Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek
Polityki Społeczne, ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs".
Regulamin konkursu przewiduje wyłonienie
laureatów w każdym z powiatów.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
tablety, aparaty cyfrowe, smartwatche i inne.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału
w konkursie.
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SPIS TELEFONÓW
DO PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W TYCHOWIE
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

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 Eksploatacyjny
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.
O zmianach Spółka będzie informować na bieżąco na
www.rwik.pl

BURMISTRZ TYCHOWA
podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychowo:
1. działka nr 4/1, obręb ewidencyjny 0049 Drzonowo Białogardzkie.
Nieruchomość gruntowa opisana w ewidencji gruntów jako RV, o powierzchni 0,1148 ha,
KW nr KO1B/00007129/4. Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego: projektowane tereny zabudowy niskiej intensywności, w tym rolniczej. Nieruchomość
gruntowa niezabudowana, wykorzystywana jako ogródek przydomowy. Wysokość minimalnego
rocznego czynszu dzierżawy: 1,0000 dt pszenicy.
Termin trwania dzierżawy: 3 lata.
Termin wnoszenia opłat: za I półrocze do 15 sierpnia, za II półrocze do 15 lutego.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez
GUS za każde półrocze roku kalendarzowego.
Forma zbycia: dzierżawa w trybie bezprzetargowym.
2. działka nr 28, obręb ewidencyjny 0057 Osówko.
Nieruchomość gruntowa opisana w ewidencji gruntów jako RIVa, RIVb i RV o powierzchni
1,95 ha, KW nr KO1B/00034290/1.
Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Kompleksy
glebowe o najwyższej przydatności rolniczej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Wysokość minimalnego rocznego czynszu dzierżawy: 10,9000 dt pszenicy.
Termin trwania dzierżawy: 3 lata.
Termin wnoszenia opłat: za I półrocze do 15 sierpnia, za II półrocze do 15 lutego.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez
GUS za każde półrocze roku kalendarzowego.
Forma zbycia: dzierżawa w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje umieszczone są w wykazie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie.

GOSIGK W TYCHOWIE
informuje, że w terminie do odwołania obsługuje interesantów
w ograniczonym zakresie, czyli: telefonicznie (w godzinach urzędowania):
94 31 151 57 oraz 94 31 60 270
lub drogą elektroniczną: gosigk@tychowo.pl,
ewentualnie listowną.

GOPS W TYCHOWIE
informuje, że w terminie 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
Sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
94 314 68 54 lub Kierownik: 94 314 68 57.
Sekretariat: 94 3115 676 lub 94 3115 674

GOPS
w Tychowie

E-usługa
w Urzędzie Skarbowym
w Białogardzie
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

Składamy szczere i serdeczne podziękowania
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom
i wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze mojego kochanego
Męża, naszego Taty i Dziadka

Śp. Mariana Skowron
Pogrążona w smutku rodzina
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