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Festyn 1-majowy
1 maja  zorganizowali�my na stadionie sportowym w Tychowie Festyn 1-majo-

wy, w trakcie którego rozegrano Turniej Pi³karski Zak³adów Pracy i So³ectw gminy Ty-
chowo.

Wziê³o w nim udzia³ 10 dru¿yn: 1 miejsce zajê³a dru¿yna "Nauczycieli" z gmin-
nych szkó³, 2 miejsce "Konfrez" - zespó³ firmowy p. Zbigniewa Kononowicza nato-
miast 3 lokata przypad³a zespo³owi z Warnina. Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i puchary
ufundowane przez: przewodnicz¹c¹ Rady Gminy, wójta Gminy i prezesa "G³azu". Wy-
ró¿niono równie¿ najlepszego bramkarza, którym zosta³ Robert Kononowicz i króla
strzelców - Paw³a Drozdowskiego. Wszystkim uczestnikom  Turnieju zapewniono go-
r¹cy posi³ek - kie³basê z grilla i...

Podczas festynu odbywa³y siê równie¿ konkurencje sportowo-rekreacyjne przy-
gotowane przez nauczycieli Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Tychowie. Dla m³od-
szych dzieci konkurencje przygotowali i prowadzili  Barbara Grabarczyk i Andrzej
Chrzanowski, a dla starszych Przemys³aw Frañczak i Arkadiusz Jab³oñski. Uczest-
nicy konkurencji nagradzani byli s³odyczami, bez wzglêdu na zajête miejsce. Dla pu-
bliczno�ci w wieku powy¿ej 18 lat przeprowadzono "Konkurs Si³acza". Do tej konkuren-
cji zg³osi³y siê trzy pary zawodników. Najszybciej przepchn¹³ "malucha" z kierowc¹ (Woj-
ciech £yskawa) motorniczy - bramkarz "G³azu" Jerzy Sêdzicki, który zosta³ nagrodzo-
ny przez PHU Beata II "napojem regeneracyjnym" i zak¹sk¹ do niego ufundowan¹ przez
Zak³ad Masarniczy Ireny i Stefana Furmanek. W trakcie imprezy umilali nam czas
�piewem cz³onkowie zespo³u Novi - Monika Iwan, Estera Kaczmarek i Wojciech
Chmielewski.

Wie�ci sportowe
A B H I J K L M

� Uczniowie Szko³y Podstawowej pod opie-
k¹  A. Chrzanowskiego po sukcesie gmin-
nym, rejonowym w Szczecinku uczestniczyli
w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Tur-
nieju Coca-Cola Cup w Szczecinie. Na 18
startuj¹cych zespo³ów zajêli 7 miejsce. Ca³a
dru¿yna z  SP sk³ada siê z trampkarzy
GMLKS "G³az" Tychowo. Maria¿ sportowy
na linii szko³a - klub przynosi sukcesy.
� Mistrzostwa Gminy w Czwórbóju Lekko-
atletycznym Szkó³ Podstawowych odby³y siê
w dniu 10 maja w Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Tychowie. Do szczebla powia-
towego zakwalifikowali siê ch³opcy z SP
Tychowo i dziewczêta z SP Dobrowo. Nato-
miast w Mistrzostwach Powiatu SP Tycho-
wo zajê³o 3 miejsce w kategorii ch³opców a
SP Dobrowo 2 miejsce w kategorii dziew-
cz¹t.
� "G³az" seniorzy przegrali w Barwicach
z liderem grupy "B³onie" 1:0, pora¿ki do-
zna³ równie¿ "Graf" Bukówko z "Red³o-
wi¹" Red³o 2:4, "Gryf" Dobrowo wygra³
swój mecz 4:1.
� 15. bm. "G³az" wygra³ u siebie z "Hubertu-
sem Bia³y Bór 2:0
� Na stadionie sportowym w Tychowie roze-
grano mecze pi³ki no¿nej dziewcz¹t - fina³
regionu. Dziewczêta z ZSP Tychowo zajê³y
4 lokatê.

Alianci
w Modrolesie

7 maja br. odwiedzi³a nas delega-
cja alianckich lotników przebywaj¹cych w
okresie II wojny �wiatowej w Stalagu Luft
IV w Modrolesie. Lotnicy przybyli wraz ze
swoimi bliskimi i rodzinami tych, którzy
ju¿ odeszli lub stan zdrowia nie pozwala

Dokoñczenie na str 2

Dostêp do Internetu

Po d³ugim okresie hegemonii Te-
lekomunikacji Polskiej S.A. i jej us³ugi
o nazwie SDI, na rynku us³ug zwi¹za-
nych ze sta³ym dostêpem do Internetu
pojawi³a siê konkurencja.

Jedn¹ z firm zainteresowanych
zdobyciem klientów w Tychowie jest Te-
lekomunikacja Kolejowa. W ramach
us³ugi oferuje sta³y, nielimitowany do-
stêp do sieci publicznej.

Szybko�æ transmisji do i od klien-
ta jest jednakowa (³¹cze symetryczne)
wybrana przez klienta (od 64kb/s
wzwy¿). Provider zamierza dostarczaæ
us³ugê z wykorzystaniem ³¹cza radio-
wego. Zainteresowani proszeni s¹ o
kontakt z Dzia³em Handlowym Zak³adu
Telekomunikacji w Szczecinie.

Kontakt:
tel.: 340-03-59, kom.: 697-045-814
e-mail: k.skotarczak@tktelekom.pl
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im na tak dalekie wyprawy. O
godz. 12.00 wójt Gminy Jerzy
¯uk i przewodnicz¹ca Rady
Gminy Alina Mycio powitali
ich w sali konferencyjnej Urzê-
du Gminy i wraz z rze�biarzem
Zygmuntem Wujkiem (twór-
c¹ obelisków w Modrolesie i
Podborsku) dokonali uroczy-
stego otwarcia wystawy eks-
ponatów, dokumentów i foto-
grafii ze Stalagu Luft IV. Po tej
uroczysto�ci wszyscy wyru-
szyli do Modrolasu na ceremo-
niê z³o¿enia kwiatów  pod obe-
liskiem na terenie obozu. Krót-
k¹ modlitwê poprowadzi³
ksi¹dz proboszcz Zenon Ste-
fañski, nastêpnie uczniowie
Zespo³u Szkó³ z Dobrowa
przeczytali wybrane fragmen-
ty Biblii w jêzyku polskim i an-
gielskim, uczniowie pana Yup-
piego Podlaszewskiego (dy-
rektor szko³y anglojêzycznej z
Koszalina) recytowali wiersze
napisane przez jeñców obozu.
Potem nast¹pi³o uroczyste
z³o¿enie kwiatów. Podczas ca-
³ej ceremonii oprócz honoro-
wych wart wystawionych przez
¿o³nierzy, przy pomniku asy-
stowa³ poczet sztandarowy
�wiatowego Zwi¹zku ¯o³nie-
rzy Armii Krajowej - Okrêg Ko-
szalin. Po czê�ci oficjalnej
wszyscy przybyli zostali zapro-
szeni na grochówkê przygoto-
wan¹ przez jednostkê Mary-
narki Wojennej stacjonuj¹c¹ w
Dobrowie. Na zakoñczenie
wszyscy pozowali do grupo-
wych zdjêæ przy pomniku. Do-
datkow¹ atrakcj¹ by³y pozoro-
wane "naloty" przeprowadza-
ne przez �mig³owiec oznako-
wany radzieck¹ gwiazd¹.

Po posi³ku lotnicy  uda-
li siê na stacjê kolejow¹ do
Podborska, sk¹d w czasie II

wojny �wiatowej wyruszali na
tzw. Marsz �mierci - Niemcy
uciekaj¹c przed zbli¿aj¹cym
siê frontem wschodnim prze-
nosili ich do obozów zlokalizo-
wanych na terenie Niemiec.
Na miejscu Zygmunt Wujek
powita³ ich przebrany w orygi-
nalny strój lotnika alianckiego.
W pomieszczeniu stacyjnym
odby³ siê przygotowany przez
niego happening - z magne-
tofonu puszczono muzykê z
czasów m³odo�ci Ameryka-
nów przerwan¹ przez brutal-
ne okrzyki niemieckich war-
towników i odg³osy szczeka-
nia owczarków niemieckich.
W trakcie odtwarzania pan
Wujek rozda³ obecnym lesz-
czynowe trzcinki - podobnymi
k³uto lotników podczas mar-
szu. By³o to swoiste deja vu
dla przyby³ych kombatantów.
Po przedstawieniu wypusz-
czono ze skrzynki go³êbie, za
których udostêpnienie ser-
decznie dziêkujemy Panu
Bogdanowi Ma�lakowi. By³o
to symboliczne uwolnienie
jeñców. Amerykanie otrzyma-
li w prezencie od wójta pami¹t-
kowe odlewy g³ów lotników
wykonane przez Zygmunta
Wujka.

Z Podborska wszyscy
udali siê na po¿egnalne ogni-
sko zorganizowane na B¹bni-
cy, dziêki uprzejmo�ci Nadle-
�nictwa w Tychowie. Ameryka-
nom bardzo podoba³y siê pie-
�ni w wykonaniu naszej ty-
chowskiej "Rado�ci". Po ogni-
sku Amerykanie wrócili do Ko-
szalina, gdzie nocowali, lecz
w niedzielê znów przyjechali
do Modrolasu, by w ciszy i
spokoju powspominaæ swoje
wojenne prze¿ycia.

Alianci
w Modrolesie

Dokoñczenie ze str 1

Sadkowiacy w Licheniu.
23 kwietnia br. grupa mieszkañców Sadkowa pojecha³a zwiedziæ s³ynn¹

ju¿ bazylikê w Licheniu. Organizatork¹ wyjazdu by³a  Gra¿yna Misiak. Okaza³o
siê, ¿e trudno by³o jednak w Sadkowie zebraæ grupê na jeden autokar, wiêc
do³¹czyli do nich mieszkañcy innych miejscowo�ci gminy Tychowo, Barwice i
Bobolic. Autokaru u¿yczy³  Ryszard Drozdowski. Atmosfera na wycieczce by³a
znakomita. Pogoda idealna na podró¿ i zwiedzanie. Uczestnicy tej wycieczki
nabrali ochoty na kolejne wyjazdy. Mamy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce dowiemy siê o
nastêpnych wyjazdach. Gratulujemy pomys³u i ¿yczymy powodzenia. Zamiesz-
czamy zdjêcie ca³ej doborowej grupy.
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Odznaczeni
Ireneusz Cegie³-

ka (fot. z lewej)  14 maja
2005 r. otrzyma³ Z³oty
Znak Zwi¹zku OSP

Stefan Bielat   15
maja na  �wiêcie Ludo-
wym w Koszalinie otrzy-
ma³ odznaczenie Wincen-
tego Witosa - najwy¿sze
odznaczenie PSL.

 Wystawy
� W urzêdzie gminy Tychowo z okazji przy-
jazdu delegacji alianckich lotników zorgani-
zowano wystawê eksponatów, fotografii i
dokumentów zwi¹zanych z obozem jeniec-
kim Stalag Luft IV w Modrolesie. Ekspozy-
cjê udostêpniono uczniom szkó³ z terenu
gminy Tychowo. Z propozycji zwiedzenia
wystawy skorzysta³y: Szko³a Podstawowa i
Gimnazjum w Tychowie oraz Zespó³ Szkó³
w Dobrowie. Zwiedzaj¹cych oprowadza³
Zygmunt Wujek, który posiada obszern¹
wiedzê w tym temacie, chêtnie wiêc odpo-
wiada³ na szereg pytañ zadawanych przez
uczniów.
� 20 maja br. w sali 206 Domu Kultury w
Tychowie   (II piêtro).odbêdzie siê uroczy-
ste otwarcie wystawy fotograficznej "PRZY-
RODA DOLINY CHOCIELI"

Organizatorami wystawy s¹: Akade-
mia Rolnicza  w Szczecinie, Towarzystwo
Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach, Miej-
ska Izba Muzealna w Bobolicach,  Referat
Promocji Kultury i Sportu Urzêdu Gminy w
Tychowie. W  programie uroczysto�ci prze-
widujemy prelekcjê na temat: "Przyroda
ziemi bobolickiej i tychowskiej i koniecz-
no�æ jej ochrony" -  Janusz Koczkodaj
Prezentacja wystawy -  Bronis³aw Malinow-
ski. Projekcja filmu "£¹ki pe³nikowe w doli-
nie rzeki Chocieli ko³o Bobolic". Wystawa
bedzie dostêpna dla zwiedzaj¹cych we wtor-
ki, �rody i pi¹tki do 15 czerwca br. w godzi-
nach 9.00-15.00. Zapraszamy.

Z okazji Dnia Stra¿aka serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku kierujemy do ca³ej Braci Stra¿ackiej oraz Sympatyków
i Przyjació³ tej odpowiedzialnej s³u¿by. Dziêkujemy za skuteczne niesienie pomocy ratowniczej wszystkim jej potrzebuj¹cym oraz gratu-
lujemy wysokiego uznania spo³ecznego dla stra¿ackich dzia³añ.

¯yczymy Pañstwu dalszych sukcesów w pracy spo³ecznej i zawodowej, spe³nienia wszystkich planów i zamierzeñ oraz powodze-
nia w ¿yciu osobistym.

Serdeczne pozdrowienia kierujemy równie¿ do Pañstwa najbli¿szych.

Alina Mycio                                                                                                              Jerzy ¯uk
Przewodnicz¹ca Rady Gminy                                                                                                                        Wójt Gminy

W dniach 18-22 kwietnia grupa 26
uczniów z Gimnazjum pod opiek¹ M. Mar-
go� i D. Bohdankiewicz uczestniczy³a
w warsztatach organizowanych przez
O�rodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
W trakcie pobytu m³odzie¿ bra³a udzia³ w
zajêciach terenowych, laboratoryjnych i
wyk³adach prowadzonych przez nauczy-
cieli m. in. I LO w Koszalinie oraz Poli-

techniki Koszaliñskiej. Tematyka warsz-
tatów dotyczy³a poznawania flory, fauny,
walorów turystycznych, pradziejów Po-
morza Zachodniego oraz wyrabiania eko-
logicznej �wiadomo�ci w�ród m³odzie¿y.
Pogoda dopisa³a, wiêc uczniowie mieli

mo¿liwo�æ obserwacji ptaków i ro�lin w
ich naturalnym �rodowisku. Urozmaice-
niem wyk³adów by³y wycieczki rowerowe
m.in. 26 km "szlakiem m³ynów wodnych",
w czasie której uczniowie zwiedzili zabyt-
kowe m³yny: "Ko³atka" ko³o R¹bina oraz
"Kozi M³yn" w �wierznicy. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³ wyjazd do Parku Wodnego
"Relax" oraz zwiedzanie na �widwiñskim

zamku dwóch wystaw (hi-
storycznej i malarstwa).
Wyniki ankiety przeprowa-
dzonej w�ród uczestników
warsztatów wskazuj¹, ¿e
s¹ oni zadowoleni z poby-
tu, wiêkszo�æ przeprowa-
dzonych zajêæ uwa¿aj¹ za
bardzo ciekawe i przydat-
ne w dalszej nauce oraz
¿yciu codziennym.
Uczniom podoba³a siê taka
forma zdobywania wiedzy.
Wyjazd do Lipia by³ mo¿li-
wy dziêki zaanga¿owaniu
Dyrektora Gimnazjum oraz

wsparciu finansowym wójta Gminy Tycho-
wo.

Serdecznie dziêkujemy.
Dorota Bohdankiewicz

- nauczyciel informatyki i techniki,
Monika Margo� - nauczyciel fizyki

Tydzieñ z ekologi¹

Wie�ci
z Sesji Rady Gminy

29 kwietnia 2005 roku odby³a siê
XXVI Sesja Rady Gminy Tychowo, której
podstawowym tematem by³o:
- Informacja Komendanta Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej i Komendanta Powiatowej  Po-
licji w Bia³ogradzie  o stanie bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego i publicznego  na tere-
nie Gminy Tychowo.

- Przewodnicz¹ca Rady Gminy Tychowo Ali-
na Mycio przedstawi³a informacjê z dzia³al-
no�ci miêdzysesyjnej komisji Rady Gminy.
Rada podjê³a uchwa³y w sprawie:

a) zmiany bud¿etu Gminy na 2005 rok,
b) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyj-

nego na lata 2004-2007,
c) ustalenia regulaminu udzielenia pomo-

cy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie
Gminy Tychowo,

d) stanowiska dotycz¹cego budowy zbior-

nika zbiornika "mokrego" na rzecze Par-
sêcie w Osówku

W zg³oszonych interpelacjach rad-
ny Andrzej Chrzanowski poruszy³ stan dro-
gi  do Dobla.

W wolnych wnioskach i zapytaniach
so³tysi i radni zg³aszali bie¿¹ce sprawy do-
tycz¹ce ich so³ectw. Wójt Jerzy ¯uk, kie-
rownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej Alicja Krycka-Sumiñska udzielali
odpowiedzi na zadane pytania. Szczegó³y
w protokole Sesji Rady Gminy.
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Festyn w Motarzynie
 28 maja (sobota) na boisku w Motarzynie odbêdzie siê festyn charytatyw-

ny zorganizowany przez Spo³eczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Ko�cio³a
przy Radzie So³eckiej Motarzyn-Doble.

Patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³ wójt Gminy Tychowo Jerzy ¯uk,
patronat medialny G³os Koszaliñski i Radio Pó³noc. Podczas festynu prowadzo-
na bêdzie zbiórka pieniêdzy na remont ko�cio³a w Motarzynie. Sprzedawane ce-
gie³ki wezm¹ udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród m.in. sprzêtu AGD, rowe-
rów, ksi¹¿ek, kompletów szklanek itp.

Na terenie boiska ju¿ od godz. 10.00 bêdzie mo¿na korzystaæ z atrakcji
weso³ego miasteczka. O godz. 11.30 w ko�ciele odbêdzie siê uroczysta msza
po³¹czona z koncertem chóru Cantate Deo z Katedry Koszaliñskiej. Potem roz-
pocznie siê impreza plenerowa. Bêdzie wiele konkursów dla dzieci i m³odzie¿y -
taki wcze�niejszy Dzieñ Dziecka, jak to okre�li³ so³tys Motarzyna  Marian Parkot.

Nie zabraknie dobrego jad³a i picia. W programie maj¹ wyst¹piæ zespo³y:
gwiazda -  Bayer Full, Ty i Ja, Kapela Adamczyków, tychowska Rado�c i zespó³
flecistów z Sianowa. Wieczorem odbêdzie siê pokaz ogni sztucznych.

Zawód
- bezrobotny?

Sporo siê ostatnio s³yszy dobre-
go i z³ego o "naszej" plantacji szparagów.
W³a�ciciel plantacji nie mog¹c zebraæ wy-
starczaj¹cej liczby pracowników z terenu
gminy, zmuszony zosta³ do �ci¹gniêcia
ich z zewn¹trz. Chêtni do pracy przyje-
chali a¿ z okolic Rzeszowa. Warunki pra-
cy jakie im zaproponowano s¹ identycz-
ne z tymi jakie zaproponowano ludno�ci
lokalnej. "Oni" pracuj¹ - "Nam" siê to nie
op³aca.

O tym ilu ludzi nie ma pracy u nas
widzimy wszyscy. Problem bezrobocia
dotyka nas wszystkich - bezpo�rednio i
po�rednio - niejednokrotnie my sami -
nasi bliscy, s¹siedzi, znajomi borykaj¹ siê
z niemo¿no�ci¹ znalezienia pracy i �ró-
d³a utrzymania. Okazuje siê jednak, ¿e
dla niektórych okre�lenie bezrobotny to
nazwa zawodu - wykonywanej profesji, w
której czuj¹ siê dobrze i w której siê reali-
zuj¹.  Wg danych Gminnego O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej w Tychowie ilo�æ rodzin
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej    w
roku 2005 wynios³a 436 (1726 osób). W
kwietniu zrealizowano �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej na kwotê 69.844,09 z³.
37 osób pobra³o zasi³ek sta³y na ³¹czn¹
kwotê 9.321,81 z³. Liczba �wiadczeñ za-
si³ku okresowego wynios³a 214 na kwotê
34.338,14 z³, a zasi³ku celowego 229
�wiadczeñ na kwotê 7.524,35 z³. 483 oso-
by skorzysta³y z pomocy    w formie posi³-
ku wydawanego w szkole, co da³o kwotê
w wysoko�ci 12.105,79 z³. 185 otrzyma³o
zasi³ek celowy   na przygotowanie posi³-
ku na sumê 6.554,00 z³.

Co ciekawe do pracy przy zbiorze
szparaga zatrudni³o siê 37 klientów
GOPS-u, nie wiemy ilu z nich aktualnie
pracuje...

IX Otwarte Mistrzostwa  �wi-
dwina w Wyciskaniu Sztangi
Le¿¹c  - �widwin 2005

5 czerwca 2005 r. na hali sporto-
wej w �widwinie o godz. 1100 odbêd¹ siê
Mistrzostwa �widwina w wyciskaniu
sztangi le¿¹c. Ich organizatorami s¹:
Urz¹d Miasta �widwina, Park Wodny "Re-
lax" oraz Klub Sportów Si³owych "�wit".
Regulamin zawodów dostêpny jest do
wgl¹du w Referacie PKS Urzêdu Gminy
Tychowo. Organizatorzy serdecznie za-
praszaj¹ wszystkich chêtnych.
UWAGA: telefon kontaktowy:
0-604579509;

Samochód
dla Policji

Bezpieczeñstwo publiczne to
jedna z podstaw funkcjonowania firm i
instytucji. To gwarancja na bezpieczne
poruszanie siê po drogach z domu do
pracy, z pracy do domu. To gwarancja
bezpieczeñstwa naszych najbli¿szych.
System finansowania Policji w naszym
kraju jest godny po¿a³owania. Ci¹gle
mówi siê o jego niedoskona³o�ciach,
natomiast niewiele siê robi by to zmie-
niæ.

W takiej sytuacji chc¹c zapew-
niæ naszym mieszkañcom wiêksze po-
czucie bezpieczeñstwa powinni�my
wyj�æ naprzeciw temu zjawisku i wypo-
sa¿yæ naszych tychowskich policjantów
w nowy, sprawny samochód. W rozmo-
wach z Komendantem Wojewódzkim
Policji mamy mo¿liwo�æ zakupu takie-

go samochodu wnosz¹c udzia³ w kwo-
cie 15000 z³. Pozosta³¹ kwotê ok. 45000
z³ dok³ada Komenda Wojewódzka Poli-
cji.

Podejmujemy wyzwanie wszy-
scy, nie tylko sam Urz¹d i Rada Gminy,
ale wszyscy mieszkañcy Gminy - firmy i
instytucje. Tyko tak mo¿emy wype³niæ
swoje zadanie.

Zwracamy siê zatem z uprzej-
m¹ pro�b¹ o wsparcie finansowe
tego zadania.

Z apelem o przekazanie daro-
wizn zwrócimy siê równie¿ do
wszystkich naszych mieszkañców,
ale z góry zak³adamy, ¿e g³ówny ciê-
¿ar ponios¹ podmioty gospodarcze.

Proszê o dokonanie wp³aty na
konto Urzêdu Gminy z dopiskiem "da-
rowizna - bezpieczna gmina" w ter-
minie do 10 czerwca 2005r.
Urz¹d Gminy Tychowo
BANK SPÓ£DZIELCZY w Bia³ogardzie
ODDZIA£ W Tychowie  NR: 83-8562-
0007-0050-0050-2000-0020

Zebranie �G³azu�
24 maja 2005 r. o godz. 1700 w

Sali Konferencyjnej Urzêdu Gminy w Ty-
chowie odbêdzie siê zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze GMLKS "G³az" Tycho-
wo. Zapraszamy do uczestnictwa cz³on-
ków i sympatyków klubu.

Sprzedam

�  Pilnie sprzedam Budynek mieszkalny (do
remontu) 112m2 dzia³ka gruntu 7 arów. War-
nino 18a. Kontakt  tel.: 500 477 943 Istnieje
mo¿liwo�æ dokupienia wiêkszej ilo�ci przy-
leg³ego gruntu.

�  Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
(35m2) w bloku  na parterze z kuchni¹ i ³a-
zienk¹. W Tychowie na ul. Bobolickiej. Kon-
takt: 600 970 922 lub 3115-260

�  Sprzedam pó³ domu w Borzys³awiu  - 3
pokoje z kuchni¹ - 71m2, wraz z dzia³k¹ 70
arów (z czego 10 arów obsadzone �wier-
kiem), dom przedwojenny, murowany - czer-

wona ceg³a. Na dzia³ce s¹ równie¿ muro-
wane budynki gospodarcze, w którym mo¿-
na m.in. gara¿owaæ samochody. tel. kontak-
towy: 505 430 023

�  Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe -
Sadkowo 55 o pow. 64m, pomieszczenie go-
spodarcze o pow. 18m, dwie piwnice o pow.
40m. tel.: 606 188 688 lub 31 15 590.

�  Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Przytorze"
w Tychowie sprzeda mieszkanie w³asno-
�ciowe o pow. 60,38m2 /dwa pokoje, kuch-
nia, ³azienka/ na I-szym piêtrze w bloku
przy ulicy Jana Kochanowskiego 6 w Ty-
chowie. Kontakt telefoniczny 311-52-95
lub w biurze Spó³dzielni przy ul. Kocha-
nowskiego 5f/35.

OG£OSZENIA      OG£OSZENIA      OG£OSZENIA


