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Spadek z dobrodziejstwem
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Dzielnicowy
Rafał Bogdanowski
uratował kobietę
z pożaru
STRONA 2

Program kompute
rowy za pięć tysięcy
złotych wyparował
z Urzędu Miejskiego
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STRONA 5

Czas zadziała! na niekorzyść inwestycji

Czarne chmury
nad drogą203. Brak
podwykonawców

Dodatek Strona Zdrowia
Z alergią nie ma żartów

Bogumiła Rzeczkowska

,

bogumila.rzeakowska@gp24.pl

Z uczuleniami zmaga się niemal co
drugi Polak.Kichanie i katar sien
ny to tylko jedne z objawów STR.9.11

Nie wiadomo, czy
wystarczy miejsc
w przedszkolach
We wrześniu w przedszkolach •
miejskich i zerówkach w Słupsku
będzie 897 miejsc. Od stycznia
ich liczba powiększy się o 125
STR.4

Nieczęsto się zdarza, że zwycięzca
przetargu składa odwołanie. Tak się
stało w przypadku remontu drogi
wojewódzkiej nr203.Budimex SA
odwołał się do prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej. Jednak głównym po
wodem ociągania się jest brak pod
wykonawców.
Od ponad roku Zarząd Dróg Woje
wódzkich w Gdańsku nie może się
uporać z zamówieniem publicznym
na rozbudowę drogi nr 203 od granic
województwa do mostu w Ustce. Te
raz, po rozstrzygnięciu drugiego prze
targu, pojawiła siękolejna przeszkoda
na drodzedo podpisania umowy z wy
łonionym wykonawcą. Przetargowy
zwycięzca Budimex SA odwołał się
do prezesa Krajowej Izby Odwoław
czej. Jednak rzeczywisty problem tkwi
gdzie indziej. Wykonawcę opuścili
podwykonawcy,bo odczasu ogłosze
nia przetargu rynek bardzo się zmie
nił. Wycięto więc tylko drzewa.©®

STRONA 3

Z całej inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przeprowadzono
tylko wycinkę drzew. Kiedy zacznie się remont drogi? Nie wiadomo
008157898
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Słupsk, ul. Rybacka
(przy Parku Kultury i Wypoczynku)

UPs

To może być Twoje mieszkanie!
Kontakt tel. 669 540 110
www.sonataslupsk.pl
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Druga strona

Pogoda w regionie
Dzisiaj

Barometr
1011.6 hPa
Wiatr
pn. 13 km/h
Uwaga
deszcz i śnieg
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Uwaga:będzie zimno

AnnaCzerny-Marecka
anna.marecka@gp24.pl

k

SERCE ROŚNIE,
GDY WIDZI SIĘ
TAKĄ POSTAWĘ
Odnedaktoru

O

panowanie, czujność,
spostrzegawczość,
odwaga, umiejętność
szybkiego podejmo
wania decyzji - te ce
chy powinien mieć każdy po
licjant, ale różnie z tym bywa.
Bez wątpienia jednak charak
teryzują one aspiranta Rafała
Bogdanowskiego, dzielnico
wego z II Komisariatu Ko
mendy Policji wSłupsku.
W zamieszaniu, które
na pewno panowało na miej
scu pożaru kamienicy, zacho
wał zimną krew i potrafił za
uważyć ideobecność jednej
z lokatorek. To zapewne ura

-7°c

towało jej życie. Sama z racji
niepełnosprawności nie
opuściła mieszkania na czas.
Nie słyszała komunikatów
służb ratowniczych.Szczęście
miał również jej pies,którego
nasz dzielnicowy takżenie
pozostawił w mocno zady
mionym mieszkaniu. Takie
informacje, jak ta o odwadze
policjanta (poczytajcie obok),
podnoszą każdego na duchu.
Szkoda, że mamy dziś
kilka mniej optymistycznych
artykułów. Jak np. ten
o problemach jakże potrzeb
nej nam inwestycji, czyli re
montu drogi wojewódzkiej
nr 203. Piszemy o tym
na stronach 1 i 4.
Zapraszam jeszcze
do zajrzenia do naszego do
datku Strona Zdrowia. Pisze
my w nim między innymi
o alergii, która już zaczyna
wielu z nas dawać się we zna
ki. Na stronach 9-12 znajdzie
cie także wiele porad lekar
skich i ciekawych informacji
na temat zdrowia i zdrowego
stylu życia. ©®
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Dzielnicowy uratował
kobietę z pożaru
Oklaski
Aspirant Rafał Bogdanowski,
dzielnicowy z II Komisariatu
Policji w Słupsku, dostał po
dziękowania od lokatorki
domu przy ul. Konarskiego,
którą uratował z pożaru.
0 bohaterskiej postawie dziel
nicowego zapewne nikt by się
nie dowiedział, gdyby dosłup
skiej komendynie przyszłagłu
choniema słupszczanka. Przy
niosła kwiaty i kartkę z podzię
kowaniami dla policjanta, który
być może uratował jej życie
1 zdrowie.
Do pożaru w bloku przy ul.
Konarskiego wSłupsku doszło
w miniony piątek. Sytuacja
była na tyle niebezpieczna, że
ewakuowano 50 lokatorów
z mieszkań. Niektórzy z obja
wami podtrucia dymem trafili
do szpitala.Dla innych podsta
wiono autobus, by mieli gdzie
się skryć.
Już w trakcie akcji ratunko
wej, gdy na miejscu byli stra
żacy, policjanci i medycy, aspi
rant Rafał Bogdanowskizorien
tował się, że nie widzi nigdzie

006786737

GLOS
POMORZA

„Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się płaci
Chwiejna waluta. Nie ma dnia
By ktoś wieczności swej nie straciT

Zamieść nekrolog, kondolencje lub wspomnienia
0 najbliższych, którzy odeszli, w Głosie Pomorza

1 bezterminowo na stronie www.nekrologi.net

Asp. Rafał Bogdanowski jest
dzielnicowym w rejonie ulic.
gdzie wybuchł pożar
jednej z lokatorek, 65-letniej
głuchoniemej pani.
- Wszedłem do budynku,
Było mnóstwo dymu. Gdy
wszedłem do mieszkania tej
pani, leżała ona w przedpokoju.
Był z nią utrudniony kontakt
- opowiada policjant. -Chwy
ciłem ją i zauważyłem jeszcze
psa. Jegoteż zabrałem z miesz
kania.
Policjant wyprowadził ko
bietę, która prawdopodobnie
nie miałapojęcia o zagrożeniu.
Nie słyszała komunikatów
służb ratowniczych o opusz
czeniu mieszkań. Aspirant
przekazał ją pogotowiu ratun-

Droga krzyżowa
- z plecakami
na Górkę Narciarza
Stupsk

Monika Zacharzewska

NEKROLOGI

/ A

monika.zachatzewska@gp24.pl

W sobotę po wieczornej mszy
w kościele pw. św. Jana
Kantego wyruszy droga
krzyżowa na słupską Górkę
Narciarza.
Stacje drogi krzyżowej będą
rozmieszczone w słupskim La

sku Południowym. Pątnicy
wejdą na tzw. Górkę Narciarza
mierzącą 7imn.p.m.,oddaloną
0 około 2,5 km od kościoła,
1 wrócą do parafii.Jednak droga
będzie o tyle utrudniona, że
piechurzy będą mieli na ple
cach plecaki o wadze siedmiu
kilogramów.
- Chcemy wnieść na szczyt
górki siedmiokilowe plecald
symbolizujące siedem grze

kowemu, a ratownicy zawieźli
65-latkę z objawami zaczadze
nia do szpitala.
- W poniedziałek ta pani
przyszła do komendy z kwia
tami i kartką, na której opisała
zdarzenie. Serdecznie dzięko
wała aspirantowi i innym poli
cjantom, którzy brali udział
w akcji ratunkowej na ulicy
Konarskiego - dodaje Robert
Czerwiński, rzecznik słupskiej
komendy policji.
Na kartce lokatorka napi
sała: „Dziękujębardzo Panu po
licjantowi, który wyprowadził
mnie z mieszkania w czasie po
żaru i oddał ratownikom me
dycznym, oraz Panom policjan
tom, którzy się zemną kontak
towali, gdybyłam naizbie przyjęć. Jako z osobą głuchą nie
było łatwo. Dziękuję za wyro
zumiałość".
Aspirant Rafał Bogda
nowski nie czuje się bohate
rem. Mówi, że tylko wykony
wał swoją pracę.
Pożar w bloku przy ul.
Konarskiego wybuchł w jed
nym zmieszkań. Wszyscy loka
torzy już wrócili do domów.
Monika Zacharzewska

Eugeniusz Olejnik

bogumila.fzeakowska@gp24.pl

KALENDARIUM
14 marca
1633

Król Władysław IV Waza uznał
formalnie Kościół prawosławny
na ziemiach Rzeczypospolitej.

1850

W Berdyczowie Honore de
Balzac poślubił Ewelinę Hańską.

I9SO

W pobliżu warszawskiego lotni
ska Okęcie doszło do katastrofy
lecącego z Nowego Jorku sa
molotu PLL LOT lł-62 „Mikołaj
Kopernik". Zginęło 87 osób (77
pasażerów i10 członków za
łogi), m.in.: piosenkarka Anna
Jantar, amerykański
etnomuzykolog AlanMerriam,
22 członków amatorskiej repre
zentacji bokserskiej USA i 6 de
legatów z warszawskich
uczeini, wracających z obrad
AIESEC.
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CYTATY Z TWITTERA

Kataryna,blogerka

Mniejszość krytykująca nowelę
IPN rośnie wsiłę.

mmm
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Ilonie Jedynak

Pracownikowi Sądu Okręgowego w Słupsku
z powodu śmierci

Sądu Okręgowego w Słupsku

Rzeczkowska

SławomirCenckiewicz.
historyk

Wyrazy głębokiego współczucia Pani

składają
Prezes, Dyrektor; Sędziowie i pracownicy

Bogumiła

Jeśli jedynymiprzykładami dzi
siejszego antysemityzmu w życiu
publicznym,jakie udałosię zna
leźć są twit Ogórekijedno zdanie
Ziemkiewicza, to trudnobędzie
kogoś przestraszyć skalą.

Pogrzeb odbędzie się 15.03.2018 r. na Starym Cmentarzu
w Słupsku. Wystawienie o godz. 12.10, wyprowadzenie
o godz. 12.40. Msza św. o godz. 8.00 w kościele św. M. Kolbego.
Pogrążona w smutku Rodzina

Mamy

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
iiHenryka Pobożnego 19
tel. 59 848 8100

chów głównych. Na górce na Główny Urząd Statystyczny
stąpi symboliczne pojednanie ogłosił, że inflacja w ciągu dwu
i uczestnicy dostaną za zdoby nastu miesięcy wyniosła 1360
cie tego szczytu symboliczne, proc. (najwyższa wartość
bite medale - mówi kmdr. Da wskaźnika w historii Polski).
riusz Kloskowski, który wspól
nie z księżmi z parafii organi 1943
Zakończyła się likwidacja kra
zuje tę drogę krzyżową.
Uczestnicy wyruszą w nią
kowskiego getta.
po mszy o godz. 18 w sobotę,
po zapisachi akcji ważenia ple
caków. Po powrocie na placu
przy kościele na wszystkich Adrian Zandberg.
czekać będzieognisko.
partia Razem
Do udziału w tej nietypowej Polskiej prawicy bardzonie
drodze krzyżowej można zapi wsmakto, żena scenie politycznej
sywać się po sobotniej, wie pojawiła się lewicowapartia, której
czornej mszy. Informacje nie można oskarżyćo korupcję,
pod nr. tel. 602759892 lub na której niemożna zastraszyć, której
e-mail: darek_klos@op.pl.©®
nie można przekupić.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 marca 2018 roktf,
odszedł mój kochany Mąż, nasz Tata i Dziadek

Śtp
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O dużej dawce szczęścia mogą mówić uczestnicy kolizji, do której doszło w poniedziałek ok.
godz.18 na krajowej szóstce. W okolicach Mianowic jadąca od strony Lęborka ciężarówka
zjechała na przeciwległy pas. Kierowca mazdy odbił w ostatniej chwili. Nikomu nic się nie stało.

3/4143
4.2097
3.6016
4.7404

wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadek cen w stosunku
do notowania poprzedniego

Wydarzenia
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Budimex SA odwołał się
od przetargu, który wygrał

Miejsko-gminna
delegacja wyrusza
węszyć w Norwegii
Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.i2eakowska@gp24.pl

Bogumiła Rzeczkowski
bogumila.rzeakowska@gp24.pl

|

Przedstawiciele Stowarzysze
nia Gmina Jest Nasza i dzienni
karze odmówili. Jadą radni
z gminy i miasta Słupsk oraz
urzędnicy. Cel: wąchanie okolic
norweskiej mączkamii spotka
nie z urzędnikamigminy Sund.

bmestpge
12 kilometrów drogi woje
wódzkiej 203 w Pomorskiem
najwyraźniej ma pecha.Kon
cepcja przebudowy - od granic
województwa do mostu
na Słupi w Ustce - powstała
w 2014 roku. Wybrano wyko
nawcę. ale nk się nie dzieje.
To już drugie podejście inwe
stora - Zarządu Dróg Woje
wódzkich w Gdańsku. Pierw
szy przetarg ogłoszono wlutym
2017 roku. Na otwarciu ofert
w lipcu okazałosię, żeinwestor
zamierzał przeznaczyć na in
westycję prawie 40,5 min zł,
a czterej wykonawcy zaofero
wali ceny od 53,9 do59,9 min zł.
Sejmik Województwa Pomor
skiego przyznał inwestorowi
około 13 min zł, wystarczają
cych na opłacenie najniższej
cenowo oferty. Jednak przetarg
unieważniono, bo firma Strabag nie przedłużyła terminu
związania ofertą.
Kolejny przetarg ogłoszono
w pierwszym tygodniu listo
pada ubiegłego roku.29 grud
nia otwartokoperty z ofertami.
Zamawiający ogłosił, że na re
mont drogi zamierza przezna
czyć ponad 53,6 min zł. To
kwota dopasowanado lipcowej
najniższej oferty. Tymczasem
rynek pokazał, że ZDW znowu

Słupsk

Biznes

Jeszcze do niedawna rosły tu kilkudziesięcioletnie drzewa. Wycięto je przed okresem lęgowym
ptaków. I na razie to tyle z całej zaplanowanej ponad 60-milionowej inwestycji
ma za mało pieniędzy. Czterej,
w większości ci sami oferenci,
którzy startowali w poprzed
nim przetargu, znacznie pod
nieśli ceny remontu drogi.
A Strabag, poprzednio najtań
szy, wywindował ją o ponad 30
milionów złotych. Najtańszy
Budimex SA zaoferował 64,9
min zł. Inwestorowi znowu
brakowało środków.
- W związku z tym, że cena
oferty najkorzystniejszej prze
wyższyła kwotę, jaką dyspono
waliśmy, decyzją Sejmiku Wo
jewództwa Pomorskiego zo
stały przyznane dodatkowe
środki w wysokości umożliwia
jącej wybór oferty Budimex SA
jako najkorzystniejszej i zawar
cie umowy - informuje Anna

Mątewska, zastępca dyrektora
ds. inwestycji ZarządDróg Wo
jewódzkich w Gdańsku.
Umowy jednak nie zawarto.
- 8 marca do prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej Budimex SA wniósł odwołanie
na zaniechanieprzez zamawia
jącego odrzucenia oferty Kon
sorcjum Polbud-Pomorze oraz
Energopol -Szczecin SA. Zda
niem Budimeksu oferta kon
sorcjum winna być odrzucona
jako niezgodna ze SIWZ - wy
jaśnia Anna Mątewska. - Do
czasu zakończenia postępowa
nia odwoławczego nie można
zawrzeć umowy.
- Złożyliśmy wniosek o wy
kluczenie z postępowania dru
giej w przetargu cenowej oferty

Teraz Orzeszkowej 2a

WYBIERAM SŁUPSK

W

Słupsk

konkurencyjnej firmy, ponie
waż uznaliśmy,że jest wadliwa.
Założyliśmy, że jeśli tego nie
zrobimy, firma ta oprotestuje
wynik przetargu,liczącnato, że
przy ponownej ocenie zama
wiający uzna jej ofertęza najko
rzystniejszą - tłumaczy Krzysz
tof Kozioł, rzecznik prasowy
Budimeksu. Jednak przyznaje,
że Budimex już nie jest „entu
zjastą remontu" drogi 203, bo
od ogłoszenia przetargu upły
nęło sporo czasu. - Część po
dwykonawców nie chce reali
zować inwestycji na warun
kach panujących na etapie zło
żenia oferty. Rosną ceny mate
riałów i robocizny. Czas jest
czynnikiem, o którym nie
można zapominać - mówi. ©®

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
01 NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ MIASTA SŁUPSKA, POŁOŻONEJ
W SŁUPSKU PRZY ULICY ORZESZKOWEJ 2A

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Słupsku przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej

DZIAŁKA ZABUDOWANA -miejsce na TWÓJ biznes!

Chabrowej, Makowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w obrębie 14

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana - obręb 6 działka 168/9
o pow. 493 nf, księga wieczysta SL1 S/00018052/7.
Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł, wadium 25.000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego „Orzeszkowej" na terenie o funkcji:
tereny przekształceń zabudowy wielorodzinnej w funkcję zabudowy usługowej
(60.06.MW/U).
Na działce nr 167/2 w obr. 6 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa
przechodu i przejazdu zapewniająca zbywanej działce nr 168/9 dostęp do drogi
publicznej. Wartość służebności wynosi 1.654,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 (lip.).
Warunkiem przystąpienia doprzetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.04.2018 r.
na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 0811401153 0000 2175 42001011.
Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 4.04.2018 r. o godz. 14.00.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku oraz na stronie internetowejwww.slupsk.pl (mapaiplan zagospodarowania).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu
lub telefonicznie 59 848 84 72. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Z propozycji firmy Paula Fish,
która stawia mączkarnię we
Włynkówku, wynika,że w Nor
wegii zlokalizowana jest inwe
stycja o podobnej technologii,
którą zamierza zastosować
Paula Fish. Jutro samolotem
do Bergen ma polecieć około
dziesięciu osób, które zaświad
czą, że w sąsiedztwie mączkarni można normalnie oddychać.
Z zaproszenia inwestora nie
skorzystały media oraz prze
ciwnicy mączkami.
Przedstawiciele Stowarzy
szenia Gmina Jest Nasza w pi
śmie do inwestora stwierdzili,
że „stosowny czas na tegotypu
działania jak wycieczka doNor
wegii (i inne wcześniej propo
nowane miejsca: Niemcy, Da
nia" zasadny był w latach
2015/2016, w których to prze
prowadzano procedurę uzy
skania decyliśrodowiskowej".
Zdaniem stowarzyszenia in
westycja we Włynkówku była
przed mieszkańcami, także
Słupska, ukrywana, a to zataja
nie jest oznaką złych intencji.
Stowarzyszenie wypomina
właścicielowi Paula Fish, żenie
zadbał okonsultacje społeczne,

Teraz Fiołkowa, Chabrowa, Makowa

WYBIERAM SŁUPSK!

DZIAŁKA BUDOWLANA-dobre miejsce na Twój DOM
Przedmiotem rokowań są nieruchomości niezabudowane przy ulicy Fiołkowej,

miasta Słupska, dla których prowadzona jest księga wieczysta SL1 S/00084725/9;

- działka nr 658 o pow. 1185 m2 wraz z udziałem 1/10 w drodze (działka nr 654)
cena wywoławcza do rokowań 95.000,00 zł, zaliczka 9.500,00 zł
- działka nr 671 o pow. 1050 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)
cena wywoławcza do rokowań 84.000,00 zł, zaliczka 8.400,00 zł
- działka nr 672 o pow. 1140 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)
cena wywoławcza do rokowań 91.000,00 zł, zaliczka 9.100,00 zł
- działka nr 682 o pow. 1046 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)
cena wywoławcza do rokowań 85.000,00 zł, zaliczka 8.500,00 zł
- działka nr 692 o pow. 1321 m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)
cena wywoławcza do rokowań 106.000,00 zł, zaliczka 10.600,00 zł
- działka nr 693 o pow. 1386 m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)
cena wywoławcza do rokowań 111.000,00 zł, zaliczka 11.100,00 zł
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.
Zgdtinie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie" przedmiotowe
nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz na terenie o funkcji: drogi wewnętrzne.
Rokowania odbędą się w dniu 18.04.2018 r. o godzinie 10.00
w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 12.04.2018 r. na konto:
Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 0811401153 0000 2175 42001011 oraz złożenie pisemnego zgło
szenia udziału w rokowaniach do dnia 12.04.2018 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Wydziału
Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku (pok. 217).
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku
oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).
Szczegółowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefo
nicznie 59 848 84 72. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
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kiedy planowałinwestycję zna
cząco oddziałującą naśrodowi
sko.
„ Odór to nie tylko zapach.
To także silnie toksyczne
związki chemiczne" - argu
mentuje stowarzyszenie, wy
tykając inwestorowi działanie
w złej wierze: „Wykorzystywa
nie instytucji urzędu wójta,
pracowników RDOŚ i innych
podległych osób poprzez wpro
wadzenie w błąd zmanipulo
wanym raportem oddziaływa
nia inwestycji na środowisko
do wydania decyzji narażającej
nas mieszkańców na utratę
zdrowia, komfortu życia,
a także dóbr materialnych".
Tymczasem do Norwegii
leci Adam Sędziński,sekretarz
gminy, Mirosław Klemiato,
przewodniczący rady gminy,
radna Anna Masternak, sze
fowa komisji ochrony środowi
ska, Bartłomiej Bartosiak z rady
sołeckiej Włynkówko oraz
radni miejscy ze Słupska.
- Ponosimy pełne koszty
tego wyjazdu - zapewnia Adam
Sędziński, informując, że wy
jazd jest delegacją służbową,
a nie na koszt inwestora. Po
dobnie jak poprzednia zagra
niczna wyprawa do mączkami,
na której byli wicewójt Adam
Jaśkiewicz i pracownik ochro
ny środowiska.Jakie przywieźli
wrażenia zmysłowe?
- Nie chcę się wypowiadać zastrzega sekretarz gminy.- Ja
tam nie byłem. Słyszałem, że
inwestycja nie jest kontrower
syjna.

©®

Słupsk

Teraz GRECHUTY

WYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Słupska ogłasza rokowania na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk

DZIAŁKI BUDOWLANE -miejsce r» Twój DOM!

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 8
miasta Słupska przy ul. Grechuty, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi
KW nr SL1S/00034211/8
- działka nr 223 o powierzchni 1172 m2
cena wywoławcza do rokowań - 82.040,- zł, zaliczka - 9.000,- zł
Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa
Zachód" na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe jednorodzinne (13.MN).
Rokowania odbędą się w dniu 16.04.2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 212 Urzędu
Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 (li p.).
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 9.000,- zł na
konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 11401153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie
pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 11.04.2018 r. do godz. 15.00
w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego
w Słupsku w pok. 217.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku obok pok. 215, opublikowana na stronie internetowej www.slupsk.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl
Szczegółowe informacje dotyczące rokowań uzyskać można w Urzędzie Miejskim, plac
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
w pok. 215 pod nr tel. 59 848 84 72.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej
przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

04

Wydarzenia

Głos Dziennik Pomorza
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Nie wiadomo, czy wystarczy
miejsc w miejskich przedszkolach
CIEKAWOSTKA

WIZYTA NAUCZYCIELI
ZEUROPY

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

We wrześniu w miejskich
przedszkolach i w zerówkach
w Słupsku władze miejskie
będą dysponowały897miej
scami dla przedszkolaków.
Dopiero od stycznia ich liczba
powiększy się o 125 miejsc.
W miniony poniedziałek wice
prezydent KrystynaDanilecka-Wojewódzka zdradziła, że w
miejskich przedszkolach cze
kać będzie 606 miejsc dla trzy
latków, 47 miejsc dla cztero
latków, 43 miejsca dla pięcio
latków. Wolnych jest także 26
miejsc dla sześciolatków, któ
rzy mogą także skorzystać ze
175 miejsc w zerówkach two
rzonych w większości szkół
podstawowych.
Od stycznia2019 roku praw
dopodobnie zacznie działać
nowe miejskie przedszkole,
które władze miejskie zamie
rzają zbudować obok SP nr 5
przy ulicy Hubalczyków.Choć
ta zapowiedź w stu procentach
nie jest pewna, to w miniony
poniedziałek wiceprezydent
Krystyna
Danilecka-Woje
wódzka zapowiedziała, że za
interesowani rodzice, którzy

Wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka zapowiada, że jeśli zabraknie miejsc dla
przedszkolaków w placówkach miejskich, to miasto wykupi dodatkowe w prywatnych
chcieliby, aby ichdzieci uczęsz
czały do tego przedszkola, już
w tym miesiącu muszą się za
rejestrować w systemie inter
netowym.
Przypominamy: 8 marca
rozpoczął się nabór do przed
szkoli i oddziałów przedszkol
nych w słupskich szkołach pod

stawowych. W tym roku po raz
pierwszy zapisanie dziecka
do przedszkola odbywaćsię bę
dzie za pomocą aplikacji inter
netowej NABO.
Aby
złożyć
wniosek
do przedszkola, rodzic lub opie
kun musi najpierw wejść na
adres strony internetowej dla

Od niedzieli w Szkole
Podstawowej nr 6
w Słupsku przebywa 18 nau
czycieli z Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Rumunii i Czech.
Do Słupska przyjechali
w ramach projektu Erasmus
„Prawa dziecka - jeden
świat, jedna przyszłość".
- Przyjechali, aby poznać
nasze metody nauczania,
wziąć udział w specjalnie dla
nich przygotowanych zaję
ciach oraz zwiedzić miasto
i region - mówi Grzegorz
Borecki, dyrektor SP nr 6
w Słupsku.
Goście będą przebywać
w mieście do piątku.
«
W podobnej wymianie
<
uczestniczyli już także nau| czyciele z SP nr 6, którzy
3
wcześniej odwiedzili szkołę
§
- uczestnika projektu
z Hiszpanii. (MAZ)

rodziców (https://przedszkolaslupsk.nabory.p).
Po wypełnieniu wniosku
w podanejaplikacji rodzic musi
go wydrukować i wraz z doku
mentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów powinien
go przekazać do placówki
pierwszej preferencji.

Rejestracja internetowa jest
możliwa od godz. 13 8 marca
do godz.13 22 marca.
Złożenie papierowego wnio
sku w przedszkolu lub szkole
podstawowej pierwszego wy
boru odbywać się będzie nato
miast w tym roku do 23 marca
(do godz.16).

Śniadanie Caritasu na święta
Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

W sobotę. 24 marca,słupski
Caritas parafii św. Jacka orga
nizuje 13.już wielkanocne
śniadanie.
Od 13 lat prezes Caritas parafii
pw. św. Jacka w Słupsku Lidia
Matuszewska zaprasza wszys
tkich potrzebujących, samot
nych i tych, którzy chcą poczuć
atmosferę świąt wielkanoc
nych i usiąść przy stole razem
z innymi, na świąteczne śnia
danie.
W minionym roku z tego za
proszenia skorzystało ponad
tysiąc osób. Teraz też może
przyjść każdy, kto chce wspól
nie z innymi zasiąść do wielka
nocnego stołu. Wystarczy tylko
wcześniej odebrać bezpłatne
w
siedzibie
zaproszenie
Caritasu przy ul. Niedział

Wielkanocne śniadania Caritasu odbywają się od lat
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
kowskiego w Słupsku. Są one
wydawane od poniedziałku
do piątku w godzinach 9-12.
Tegoroczne śniadanieodbę
dzie się tradycyjnie wsali słup
skiego Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego
przy ul.Krasińskiego.
Na tę okazję sala jest zaw
sze szczególnie dekorowana.
Na stołach obok tradycyjnej
święconki goszczą wielka

nocne tradycyjne dania - jaja,
żurek, ciasta, wędliny, sałatki,
owoce. Potrawy na stołach
oraz zebranych przy nich lu
dzi błogosławi proboszcz para
fii św. Jacka w Słupsku.
W organizowaniu śniadania
pani Lidii od lat pomagają dar
czyńcy. Jeśli ktoś chcedołączyć
do tego grona i wesprzeć przy
gotowanie święta, proszony
jest o kontakt z szefową
Caritasu - panią Lidią Matu
szewską.
Ze względu na dużą liczbę
chętnych chcących wziąć
udział w śniadaniu, odbywa się
ono zazwyczaj w kilku turach w tym roku pierwszą przewi
dziano na godz. 11.
W organizowaniu śniadania,
podawaniu dań i pomocy oso
bom niepełnosprawnym co
roku pomagają wolontariuszem.in. młodzież ze słupskich
szkół.

©©

Podczas postępowania re
krutacyjnego brane będą
pod uwagę kryteria, które są
zgodne z przepisami prawa
oświatowego: wielodzietność
rodziny kandydata; niepełno
sprawność kandydata; nie
pełnosprawność jednego z ro
dziców kandydata; niepeł
nosprawność obojgarodziców;
niepełnosprawność rodzeń
stwa kandydata; samotne wy
chowywanie kandydata w ro
dzinie czy objęcie kandydata
pieczą zastępczą.
Ponadto podczas rekrutacji
brane pod uwagę będą między
innymi następujące kryteria
wskazane przez organ prowa
dzący przedszkole, czyli wła
dze miejskie: kandydat, który
posiada rodzeństwo w przed
szkolu lub szkole podstawo
wej, do której składany jest
wniosek - otrzyma 20pkt; kan
dydat, którego co najmniej je
den z rodziców lub prawnych
opiekunów mieszkających
w Słupsku rozlicza się z po
datku dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbo
wym w Słupsku - otrzyma 30
pkt.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków oprzy
jęcie dziecka do przedszkola
czy oddziału przedszkolnego
w szkole odbędzie się w Słup
sku okresie od 26 marca do 30
marca.
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Teraz PIŁSUDSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Słupska
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości
Biznes

stanowiącej własność Miasta Słupska

Dobre Miejsce na Twój biznes!

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 10 miasta
Słupska, działka nr 856 o pow. 3143 m2 przy ulicy Piłsudskiego.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW nr SL1S/00034254/1.
Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi: 165.000 zł,
zaliczka 17.000 zł.
Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska" przedmio
towa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: zieleń parkowa, tereny usług.
Rokowania odbędą się w dniu 20.04.2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 212 Urzędu Miej
skiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 17.000 zł do
dnia 16.04.2018 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200
1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 16.04.2018 r.
do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu
Miejskiego w Słupsku w pok. 217. Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215, opublikowana na stronie internetowej
www.slupsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl
Szczegółowe informacje dotyczące rokowań uzyskać można w Urzędzie Miejskim, plac Zwy
cięstwa 3, 76-200 Słupsk w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu, pokój 215,
pod nr. tel. 59 8488472.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej
przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Słupsk
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Jednocześnie
program
Biedroń Live nie zniknął z pro
filu włodarza Słupska na
facebooku, choć na potrzebny
do jego realizacji program zgod
nie z zapewnieniamiratusza li
cencja wygasła. Jeden z ostat
nich odcinków po dłuższej
przerwie nadano we wrześniu
2017 roku.
- Kolejny będzie w kwietniu
- mówi prezydentBiedroń.
Przypomnijmy, żepierwszy
odcinek programu nadano
w lipcu2016 roku, czylimiesiąc
po zakupie oprogramowania.

Umożliwiło ono pokazywanie
obrazu z kilku kamer, ułatwiło
interakcję ze słuchaczami.
Wówczas transmisje na żywo
były nowością. Facebook uru
chomił tę opcję zaledwie kilka
miesięcy wcześniej. Zrobić
mógł to każdy, kto miał konto
na tym portalu społecznościowym i telefon komórkowy.
Nie potrzeba było dodatko
wego programu komputero
wego. Z takich bezpłatnych
transmisji przez komórki ko
rzystała CNN.
„Projekt Biedroń Live pro
wadzony przez prezydenta
Słupska służy z jednej strony
do promocji miasta, z drugiej
do komunikacji z mieszkań
cami" tłumaczyło nam wów
czas biuro prasowe. Dopytywa
liśmy, dlaczego programnie na
zywa się Słupsk Live i nie pro
muje miejskiej strony? W odpo
wiedzi usłyszeliśmy, że profil
Biedronia ma 300 tysięcy fa
nów, a ten Słupska już tylko 16
tys., a we wszystkich materia
łach Biedroń Live podawana
jest informacja o tym, że jest to
program prezydenta miasta.
Dziś fńnpage Biedronia ma
440 tysięcy fanów. W przy
padku analogicznego konta
Słupska ich liczba nie uległa
zmianie. ©@

Głos Dziennik Pomorza

Środa, 14.03.2018

Biedroń live, a programu nie ma w ratuszu
Biedronia
jego
program
Biedroń Live, w którym, choć
prezydent zahaczało Słupsk, to
Alek Radomski
jednak więcej sprawbyło zmia
aleksander.radmski@gp24.pl
stem niezwiązanych.
Zgodnie z przeznaczeniem
oprogramowanie wykorzy
stano tylko kilkakrotnie.
Program komputerowy
Na pewno w październiku2016
za niespełna pięć tysięcy zło
roku, kiedy to za jego pomocą
tych wyparował z urzędu
ogłoszono wyniki wyborów
miejskiego. Wcześniej używa
wniosków do budżetu party
ny był na prywatnym kompu
cypacyjnego. Miesiąc później
terze byłego już pracownika.
nadawano też konferencję
Wszystko za zgodą przełożo
„Słupsk: tu zwierzęta mają
nych. Wracamy do sprawy
głos", która odbyła się w inku
transmisji internetowych
batorze technologicznym. Wię
za publiczne, słupskie pienią
cej transmisji nie znajdziemy
dze.
na konciemiasta nafacebooku.
Dlaczego?
Licencja na oprogramowanie
Wczoraj zapytaliśmy o to
do transmisji internetowych u źródła. Jak się okazuje, pro
programu Telestream Wirecast gramu w ratuszu już nie ma.
Pro kosztowała słupski ratusz
- Zainstalowany był na kom
4,7 tysiąca złotych. Kupiono ją puterze, z którego korzystał
w czerwcu 2018 roku. W zasa pan Nizio - mówi Magdalena
dzie tylko w jednym celu: „na- Adamowicz, kierownik refe
potrzeby bezpośrednich spot ratu informatycznego urzędu.
Przypomnijmy, żeIgor Nizio
kań i konsultacji z mieszkań
cami i młodzieżą". Takie uza to były asystent prezydenta
sadnienie
znalazło
się Słupska. W urzędzie pracował
w upublicznionym na stronie od grudnia 2014 roku, czyli
internetowej urzędu rejestrze od zaprzysiężenia Biedronia,
umów.
do lutego2017 roku.
- To był jego komputer pry
W praktyce dzięki temu za
kupowi transmitowany był watny, bo tylko taki spełniał
na prywatnym koncie Roberta warunki techniczne do zainsta

Robert Biedroń zapowiada kolejny odcinek swojego programu na kwiecień
lowania tejaplikacji -podkreśla
z kolei sekretarz urzędu miasta
Iwona Wójcik. - Pan Nizio miał
zgodę na używanie prywat
nego sprzętu do celów służbo
wych.
Urząd wyjaśnia, że pro
gramu nie ma, bo wygasła
roczna licencja użytkownika.
Nowej nie zdecydowano się za
kupić. Tymczasem na oficjal
nym dokumencie udostępnio
nym przez ratusz oramach cza
sowych ilicencji nie ma mowy.
Wczoraj tłumaczono nam to
faktem, że roczny okres nie li

Powalczą o pieniądze na halę
Stupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.maredci@gp24.pl

Nowy środek na potencję
dla MĘŻCZYZN 50+
Wyprodukowany dla mężczyzn w wieku
dojrzałym bije rekordy popularności
za oceanem. Nazwany afrodyzjakiem
XXI wieku wspomaga powrót
do zdolności seksualnych.

Władze Słupska ponownie
złożą wniosek do Minister
stwa Sportu i Turystyki na do
finansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej. Mogą
to zrobić, bo od dwóch lat
znajduje się ona na liście prio
rytetowych wniosków.
Zgodnie z przepisami o dofi
nansowanie można aplikować
przez trzy lata.
- Wystąpiliśmy ponownie
do Polskiego Związku Koszy
kówki o poparcie i uznanie tej
inwestycji jako ważnej dla roz
woju tej dyscypliny sportu.Ca
ły czas zakładamy, że koszy
kówka będzie w mieście funk
cjonować - mówi Marek Bier
nacki, wiceprezydentSłupska.
Wniosek trzeba złożyćdo15
marca. Stosowne decyzjepraw
dopodobnie
zapadną
w
czerwcu. Hala ma kosztować
42 miliony złotych. Magistrat
zabiega o 50-procentowe dofi
nansowanie.
Zgodnie z założeniami hala
ma pomieścić trzy tysiąceosób
na imprezachsportowych. Wa
riant w przypadku imprez wi
dowiskowych i koncertów to
już 3,5tysiąca osób,bo trzy lub
cztery pierwsze rzędy trybun

czył się od samego zamówie
nia, lecz od wykupienia certy
fikatu potrzebnego do pro
gramu. Dokumentów, które
mogłyby to potwierdzić, refe
rat informatyczny nie ma już
nastanie.
Tymczasem jeden z dystry
butorów programu Wirecast
zapewnił o wieczystej, a nie
rocznej licencji na to oprogra
mowanie. Zaznacza, że ow
szem pobierana jest obowiąz
kowa roczna opłata w wyso
kości 99 dolarów, ale za tak
zwane wsparcie.

Jeśli problem braku erekcjii spadku libido
dotyczy również Ciebie -nie jesteś sam!
Naukowcy z Houston wytypowali najczęstsze
przyczyny impotencji i poszukaLi najlepszych, na
turalnych sposobów, które pozwolą je zmniejszyć.

Projekt nowej hali widowiskowo-sportowej jest już gotowy.
Wiadomo też. że ma być zbudowana koło parku wodnego
będą składane. Wówczas po
większy sięprzestrzeń pod imprezytargowe. Przyszły budy
nek nowejhali sportowo-wido
wiskowej ma byćspięty łączni
kiem ze słupskim parkiem
wodnym, którego budowa
wciąż trwa, ale ma on być od
dany do użytku latem 2019
roku.
Tymczasem w Słupsku nie
ma już koszykarskiego klubu
Czarni, któremu miała służyć
wspomniana hala. Czy więc nie
będzie stała pusta?
Zdaniem wiceprezydent Kry

styny Danileckiej-Wojewódzkiej, która prowadzi rozmowy
na temat powołania nowego

klubu koszykarskiego w mieś

cie, prognozysą bardzo obiecu
jące.
- Tydzień temu spotkaliśmy
się z osobami, które zajmują się
w naszym mieście trenowa
niem koszykówki od juniora
do seniora. Wśród nich byli
także zawodnicyekstraligi, któ
rzy osiedli w Słupsku. Roz
mowy przebiegały w bardzo
obiecującej atmosferze. W tym
tygodniu spotkamy się w
czwartek. Mam nadzieję, że bę
dziemy mogli podpisać umo
wę, na mocy której od wrześ
nia klub koszykarski zacznie
działać na poziomieIi może HI
ligi - powiedziała w poniedzia
łek wiceprezydent Danilecka-

-Wojewódzka. ©©

Pan Marcin W. (L 57), organista z Krakowa,
bał się, że już nigdy nie odzyska dawnej
sprawności seksualnej. Teraz wspomina:

„Oeć itesefcsc mi spodki. 1

pomaga wzmocnić erekcję i pozwala le
piej ją kontrolować zwiększając ukrwienie

ciał jamistych;
pomaga poprawić libido i wydolność seksualną
(zawiera m.in.tzw. naturalną wiagrę, czyli ko
rzeń łopianu afrykańskiego - skuteczny afrody
zjak stosowany przez starożytnych Rzymian).

W efekcie mechanizm erekcji może zostać zrege
nerowany za pomocą naturalnych ekstraktów ro
ślinnych. A mężczyzna stopniowo odzyskuje więk
sze możliwości seksualne. Preparat jest dostępny
w Polsce tylko w sprzedaży klubu rabatowego.
Stworzyli preparat łączący w sobie 3 najsilniejsze Warto się pospieszyć, gdyż pierwsze 95 osób
substancje stymulujące erekcję. Środek, składają- otrzyma dofinansowanie!
<ńwfv>>•'i| reTw,
itOfthUB)

tWtW

MAc- A

cy się w 100% z naturalnych wyciągów roślinnych, który nie tyle sztucznie wywołuje
erekcję, ile pomaga usprawnić mechanizm i
i odbudować libido. Działa na TRZECH głów-1
nych płaszczyznach:

Zadzwoń do 18 marca 2018 r.. a otrzymasz naturalny if
preparat na odbudowanie potencji za udział
I
lf
w klubie rabatowym tytko 2£I
Zt
(przesyłka GRATIS)!

1) zwiększa produkcję tlenku azo
tu, który odpowiada za prawidłowy
dopływ krwi do penisa;

Zadzwoń dziś: 52

522 43 73

Pon.-pt. 8:00-20:00, sob.i niedz.9:00-20:00

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Są komisarze, brakuje
urzędników wyborczych!
Jakub Oworaszko
jakub.oworuszko@polskapress.pl

Ministerstwo Spraw Wew
nętrznych i Administracji
przedstawiło Państwowej Ko
misji Wyborczej pierwszych
kandydatów na komisarzy
wyborczych. Brakuje nato
miast chętnych do pracy
na stanowiskach urzędników
wyborczych.
We wtorek za zamkniętymi
drzwiami o problemach przy
organizacji jesiennych wybo
rów rozmawiał szef MSWiA
Joachim Brudziński z prze
wodniczącym PKW Wojcie
chem Hermalińskim.
Już kilka dni temu szef
PKW zapowiedział, że spotka
nie ma dotyczyć przede
wszystkim komisarzy i urzęd
ników wyborczych, a także
transmisji online ze wszyst
kich (ok. 28 tys.) komisji wy
borczych, a w mniejszym
stopniu finansowania wybo
rów. - Sygnały do nas docho
dzą, że pieniądze się znajdą,
(...) nie wyobrażam sobie,
żeby się nie znalazły, bo ina
czej te wszystkie przedsięw
zięcia, które są zawarte w ko
deksie wyborczym, będzie
bardzo trudno zrealizować
- mówił Hermaliński na ante
nie Raaia Plus.

Przewodniczący PKW Wojciech Hermaliński spotkał się we
wtorek z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim
Jeszcze przed popołudnio
wym spotkaniem MSWiA
przedstawiło PKW pierwszą
grupę kandydatów na komisa
rzy wyborczych.
W wyniku przeprowadzo
nego naboru przedstawiono
80 kandydatów na 53 komisa
rzy wyborczych (w sumie bę
dzie ich 100 w całym kraju)
w województwach: dolnoślą
skim, kujawsko-pomorskim,
lubelskim, lubuskim, łódz
kim, małopolskim, mazo
wieckim i opolskim. Wśród
przedstawionych kandyda
tów znajduje się m.in.: 31 sę
dziów, 7 adwokatów i 20 rad
ców prawnych. Kandydaci
z kolejnych województw zo
staną przedstawieni w czwar
tek.
Zgodnie z nowymi przepi
sami 100 komisarzy powoła

na pięcioletnią kadencję Pań
stwowa Komisja Wyborcza
spośród osób przedstawio
nych przez szefa MSWiA.
Do podstawowych zadań ko
misarzy będzie należało m.in.
sprawowanie nadzoru nad
przestrzeganiem prawa wy
borczego, powoływanie tery
torialnych i obwodowych ko
misji wyborczych czy przed
kładanie sprawozdania z prze
biegu wyborów, wraz z ich
wynikami, Państwowej Komi
sji Wyborczej.
O ile nie było kłopotów
z naborem kandydatów na ko
misarzy, o tyle problem poja
wił się przy rekrutacji tzw.
urzędników wyborczych. Ich
nabór został właśnie przedłu
żony do 6 kwietnia. - Tutaj bę
dziemy mieli kłopot, ustawo
dawca wprowadził zasadę, że

urzędnik wyborczy nie może
wykonywać swoich obowiąz
ków w gminie, gdzie jest za
trudniony, i podejrzewam, że
to jest główny powód, że lu
dzie się nie chcą zgłaszać
- przekonuje Hermaliński.Po
nadto funkcji nie mogą pełnić:
urzędnicy sądów i prokuratur,
nauczyciele akademiccy, nau
czyciele szkół i przedszkoli
niepublicznych czy członko
wie Regionalnych Komisji
Orzekających przy Regional
nych Izbach Obrachunko
wych.
I tak np. biuro wyborcze
w Białymstoku potrzebuje aż
lll takich urzędników, a na ra
zie zgłosiło się jedynie13 - in
formuje „Kurier Poranny".
Brak chętnych na pewno nie
jest spowodowany kwestiami
finansowymi,
ponieważ
urzędnik wyborczy może li
czyć na wynagrodzenie w wy
sokości nawet 4,5 tys. zł.
W praktyce będzie jednak
otrzymywał pensję tylko
za dni, w których wykonywał
swoje zadania (w wysokości
1/20 maksymalnej kwoty za
dzień pracy). Urzędnikiem
wyborczym może zostać oso
ba zatrudniona na umowę
o pracę w urzędzie obsługują
cym organy administracji rzą
dowej, samorządowej lub jed
nostek im podległych albo
przez nie nadzorowanych.
Wybory samorządowe mo
gą odbyć się w jedną z trzech
niedziel: 21 lub 28 paździer
nika albo 4 listopada. ©®

„Polska jest ważna dla NATO"
Warszawa

Jakub Oworuszko
Twitter: @KubaOworuszko

Nie ma żadnego limitu czaso
wego dotyczącego obecności
wojsk sojuszu na wschodniej
flance. Będą tam tak długo, jak
długo będzie to konieczne
- przyznał w rozmowie z Pol
skim Radiem szef NATO Jens
Stołtenberg. Właśnie mija
19. rocznica wstąpienia Polski
do sojuszu północnoatlantyc
kiego.
NATO jest ważne dla Polski,
a Polska jest ważna dla NATO.
To kolektywny sojusz, stajemy
razem, ramię w ramię, jeden
za wszystkich, wszyscy za jed
nego. To jest siła sojuszu i Pol
ska jest jego częścią - przyznał
Jens Stołtenberg, którydocenił,
że Polska wywiązuje się z zobo
wiązań iprzekazuje 2proc. PKB
na obronność.

Zaznaczył on jasno, że obec
ność żołnierzy na wschodniej
flance jest związana z agresją
Rosji na Krym. - Chodziło
o przekazanie jasnego sygnału,
że jakiekolwiek działania po
dobne do tych na Ukrainie,
w tym do nielegalnej aneksji
Krymu, są wykluczone w od
niesieniu do któregoś z naszych
sojuszników - wyjaśnił.
- W znaczący sposób NATO
dostosowało się do warunków,
które mamypo aneksji Krymu.
Znacząco wzmocniliśmy dzia
łania w cyberprzestrzeni,pracę
wywiadowczą i usprawniliśmy
działania wojsk w przypadku
operacji z wykorzystaniem
„zielonych ludzików" - przy
znał Jens Stołtenberg.
Szef NATOocenił, że„Rosja
nie zaczęlicoraz częściej wyko
rzystywać broń nuklearną i kon
wencjonalną w swojej doktry
nie militarnej orazpodczas ma
newrów wojskowych" i jest to

„niepokojące". - A to jest bardzo
niebezpieczne. Dlatego wzy
wamy Rosję, by przestrzegała
wszystkich umówdotyczących
kontroli zbrojeń - zaznaczył.
Według szefa NATO „jest
ono najbardziej skuteczną or
ganizacją w historii". - Jeste
śmy najpotężniejszym soju
szem na świecie, mamy suk
cesy, bo jesteśmy w stanie się
zmieniać w odpowiedzi na
zmieniający się świat - podsu
mował.
Od przyjęciaPolski doNATO
mija 19 lat. Jak podkreśla Mini-

Jesteśmy najbardziej
skuteczną organizacją
w historii, najpotęż
niejszym sojuszem
na świecie.
Jens Stołtenberg. szef NATO

sterstwo Obrony Narodowej,
Siły ZbrojneRP poprzez uczest
nictwo w operacjach, misjach
i ćwiczeniach sojuszniczychnie
tylko osiągnęły pełną zdolność
do współdziałania, ale też
w niektórych aspektach za
częły wyznaczać standardy.
„Zaangażowanie w kluczowe
działania NATO sprawiło, żesą
wiarygodnym partnerem dla
wszystkich
sojuszników",
a Polska„osiągnęła status wia
rygodnego i aktywnegosojusz
nika" - podkreślono w komuni
kacie.
Jednym z najważniejszych
wydarzeń w19-letnim członko
stwie Polski w sojuszu było zor
ganizowanie w Warszawie
w lipcu 2016 r. szczytu NATO,
którego efektem jest obecność
w Polsce jednej z czterech wie
lonarodowych batalionowych
grup bojowych NATO oraz do
wództwa dywizyjnego.

O®

Irlandia nie
chce wydać
Polsce
gangstera
tUwssiftMa
Leszek Rudziński

Suuttiki

Pobiegł z odsieczą
właścicielowi baru.
Z nożem w ręku

Lokal z kebabem był pusty,gdy
weszli do niegoDaniel R. zkolegą.
Byli pod wpływemalkoholu, za
mówilijedzenie. R. wyjął zkie
szeni100 zł,przedarł banknot
i rzuciłgo na ladę.Później jeszcze
raz chciał zamówićjedzenie, ale
go nieotrzymał. W końcu zabrał
z lodówkidwie butelkicoca-coli iwyszedł na ulicę-tak zezna
wał wczoraj jedenz pracowników
baru w Ełku, przedktórym ponad
rok temu zginął 21-letniDaniel R.
0 zabójstwo oskarżonyjest po
chodzący z Tunezji kelner.Z wy
jaśnień świadków wynika,że
za złodziejem coca-coli najpierw
wybiegł właściciel baru, a chwilę
później kelner,z nożem
w ręku pośpieszył muz pomocą.
Gdy Tunezyjczyk wrócił do baru,
miał na nosie krew.Zdjął koszulkę
1 stwierdził, że nicsię niestało, że
nikogo nie zabił.Dzisiaj proces bę
dzie kontynuowany.Sąd przesłu
cha kolejnych świadków, (HEL)

Warssmm
PiS szykuje się
do jesiennych wyborów,
ale czeka na10 kwietnia

Wtymtygodniu odbytosię spotka
nie kierownictwaPiS,Solidarnej Pol
skiiPorozumienia. Głównymtema
tembyły zbliżającesię wyborysa- _
morządowe.-Żadnadecyzja perso
nalna jeszczenie zapadła,chociaż
rozważaliśmy rozmaitewarianty do
tyczące głównychmiast-przyznał
wczoraj w.Sygnałach dnia"wice
premier JarosławGowin. Wciążnie
jest znanyrównież kandydatPiS
na prezydentastolicy. Wiadomo,że
oprócz Patryka JakiegoiStanisława
Karczewskiego są rozważanerów
nież innekandydatury, np.Michała
Dworczyka.-Były teżfbrmułowane
różneopinie. Tonaturalne-ocenił
Gowin.-My wiemy,że wybory
na prezydentówdużych miastbędą
dla nasnajtrudniejszymi wyborami.
Tutaj każdysukces będzieniespo
dzianką -podsumował.
Kampania samorządowa PiSma
wystartować zamiesiąc-nieoficjal
nie wiadomo,że zarazpo10 kwiet
nia,czyli ósmejrocznicy katastrofy
smoleńskiej. W)

Sędzia postanowiła nie wyda
wać naszemu wymiarowispra
wiedliwości polskiegoobywatela. Obawiasię, żenie będzie
on w Połsce sprawiedliwie osą
dzony.-Jest nie doprzyjęcia. by
abstrakcyjne normyirozważa
nia. ległyu podstaw tak istotnej
decyzji,jaką jest przekazanie
przestępcy śc^anego w Euro
pie -uważa polska strona.
Artur C. podejrzany jest m.in.
o udział w zorganizowanej gru
pie przestępczej. Wydano za nim
Europejski NakazAresztowania.
Wygląda jednak na to, że nie
prędko stanieprzed polskim są
dem.Sprawę C. rozpatrywałasę
dzia AileenDonnelly wDublinie.
Jej przebieg opisał irlandzki
dziennik „The Irish Times".
Choć nakaz ekstradycji do
Polski był jedynie formalnością,
obrońcy C. podnieśli argument,
że ten nie ma szans nasprawied
liwy proces w Polsce. Ich zda
niem rządy PiS naruszyły trójpodziałwładzyizlikwidowały nie
zależne sądownictwo.
Ich argumenty przekonały
sędzię, która postanowiła skie
rować sprawę do Trybunału
Sprawiedliwości UE. Decyzję
motywowała tym,że zmianyle
gislacyjne w Polsce w ciągu
dwóch ostatnich lat były tak
duże, że Trybunał musi stwier
dzić, czy rządy prawa w naszym
kraju nie zostały „systematycz
nie uszkodzone". Donnelly
stwierdziła, iż napolski Sąd Naj
wyższy miały wpływ m.in.
nowo utworzona Krajowa Rada
Sądownictwa oraz obowiąz
kowe przejścia naemeryturę sę
dziów SN, coświadczyć ma o dy
skryminacji płci.Zauważyła, że
w Polsce prokurator generalny
jest jednocześnie ministrem
sprawiedliwości i „ma prawo
do odgrywania aktywnej roli
nad prezesamisądów".
Jeśli Trybunał uzna, że ek
stradycja doPolski jest niemoż
liwa, ArturC. możebyć wolny.
Do sprawy odniósł się wice
minister sprawiedliwości Marcin
Warchoł.
- Z ubolewaniem przyjmu
jemy fakt,że sąd wlrlandiiopóź
nia ukaranie groźnego prze
stępcy z mafii narkotykowej mówił. - Jestnie do pojęcia, aby
ogólne, abstrakcyjne rozważa
nia, wyobrażenia,spekulacje le
gły u podstaw tak istotnej decy
zji, jaką jest przekazanie prze
stępcy ściganego w całej Euro
pie.
Warchoł dodał,żedecyzja sę
dzi jest efektem niezrozumienia
reform polskiegorządu. O®
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Jak otrzymać spadek (cz 3)

Z dobrodziejstwem inwentarza

Spadkobiercy mogą złożyć w sądzie lub u notariusza prywatny wykaz inwentarza
TRZY OPCJE
-WYBÓR NALEŻY
DO SPADKOBIERCY

mm

Za nie swoje długi spadkobierca odpowiada tylko do wysokości odziedziczonego spadku

Ponad dwa lata temu zaczęły
obowiązywać noweprzepisy
wzakresie odpowiedzialności
za dh^ispadkowe. Zmiany te
są korzystne dla spadkobier
ców, gdyżchronią one przed ne
gatywnymi skutkami brakuzłożenia oświadczenia o przyjęciu
lub odrzuceniu spadku.
Najważniejsza nowość po
lega na wprowadzeniu - jako
zasady - odpowiedzialności
za długi spadkowe z tzw. do
brodziejstwem inwentarza (tj.
do wysokości wartości akty
wów spadkowych), w miejsce
obowiązującej wcześniej za
sady odpowiedzialności nie
ograniczonej.

ność za długi wchodzące
w skład spadku.
W konsekwencji, jeśli oka
zywało się, że wysokość dłu
gów zmarłego przewyższa
wartość odziedziczonego ma
jątku, spadkobierca ponosił
stratę. Mogła to być strata
na tyle duża, że prowadząca
do katastrofy życiowej, oczym
poszkodowany spadkiem do
wiadywał się - w skrajnym
przypadku - dopiero wtedy,
gdy zgłaszali się do niego wie
rzyciele zmarłej osoby (np.
banki, w których zmarły za
ciągnął kredyty).

Na szczęście takie sytuacje
należą już doprzeszłości. Zgod
nie z obowiązującą obecnie
ustawą, brak oświadczenia
spadkodawcy w kwestii przyję
cia bądź odrzucenia spadku
w terminie sześciu miesięcy
od dnia, w którym dowiedział
się on o spadku, będzie jedno
znaczny z przyjęciem spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.
A zatem - za nie swoje długi
spadkobierca odpowiada tylko
do wysokości odziedziczonego
spadku. Będzie więc miał
z czego spłacać ewentualne
długi zmarłego.

Pół roku na reakcję

Spadkobierca na podjęcie decy
zji oprzyjęciu bądź odrzuceniu
spadku ma 6 miesięcy od dnia,
w którym dowiedziałsię otym,
że został spadkobiercą. Do 17
października 2015 roku było
tak, że „milczenie", czyli brak
formalnego
oświadczenia
spadkobiercy po śmierci spad
kodawcy oznaczało przyjęcie
spadku wprost, a tym samym
nieograniczoną odpowiedzial

Przykład

Jan wraz zeswoim bratemCze
sławem odziedziczyli po poło
wie wartości spadku, wymie
nionego w spisie inwentarza.
Każdemu z nich przypadła
scheda o wartości 55 tys. zł.
W jakiś czas potem do Jana
i Czesława zgłosił się bank,
przedstawiając dowody na zad
łużenie spadkodawcy wyno
szące w sumie150 tys. zł i do
magając się jego spłaty. Gdyby
nie nowa ustawa, bracia nie
dość, że musieliby oddać cały
swój spadek na poczet długów
zmarłego, to jeszcze powinni
dopłacić bankowi po20 tys. zł
z własnych oszczędności.
Po wejściu w życie nowych
przepisów, będą stratni jedynie
na tym, co zyskali po śmierci
ojca.

Spis inwentarza

Spis inwentarza dokonywany jest przez komornika

W związku z nowymi przepi
sami pojęcie spisu inwentarza,
dotąd funkcjonujące jakby
na uboczu, stanęło w centrum
czynności prawnych, ważnych
dla spadkobierców w Polsce.
Otóż spadek z dobrodziej
stwem inwentarza niemoże się
obyć bez spisuinwentarza. Cho
dzi głównie o to, aby wszyscy
ewentualni wierzyciele zostali

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu
cywilnego spadkobierca
może:
1. przyjąć spadek bez ograni
czenia odpowiedzialności
za długi (przyjęcie proste)
albo
2. przyjąć spadek z ogranicze
niem tej odpowiedzialności
(przyjęcie z dobrodziejstwem
inwentarza) albo
3. odrzucić spadek
Na podjęcie decyzji spadko
bierca ma 6 miesięcy
od dnia, w którym dowie
dział się o tytule swego
powołania, tj. o tym, że
został spadkobiercą.
Po 17 października 2015 r. niezłożenie przez spadkobiercę
oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku jest jed
noznaczne z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem
inwentarza.
rzetelnie zaspokojeni. Zdarzają
się bowiem sytuacje, kiedy
spadkobiercy, chcąc maksymal
nie powiększyć przypadającą
im schedę, ukrywają niektóre
co bardziej cenne przedmioty
wchodzące w skład spadku,aby
niemożliwe było ichsprzedanie
na poczet długów spadko
dawcy. Spis inwentarza doko
nywany jest na zlecenie sądu
przez komornika; można jed
nak też złożyć do komornika
wniosek bezpośredni.
Spadkobiercy powiadamiani
są listownie przez komornika,
kiedy igdzie odbędzie się spis in
wentarza. W ich obecności komornik ustala,jakie cenne przed
mioty należącedo zmarłego po
winny być wciągnięte do spisu
inwentarza i jakie prawa wcho
dzą w skład spadku. Sprawdzi
także, jakie zobowiązania miał
zmarły - w tym celu powinien
przejrzeć jego rachunki ban
kowe, zaległości w płatnościach
itp. Jeżeli spadkodawca zostawił
po sobie pieniądze lub kosztow
ności, zostają onezłożone do de
pozytu sądowego; pozostałe rze
czy pozostają zwylde wewłada
niu spadkobiercówdo czasu po
działu spadkui ostatecznegoroz
liczenia wszystkich długów
spadkowych.

Za sporządzenie spisu in
wentarza pobierana jest opłata
w wysokości 10 procent prze
ciętnego miesięcznego wyna
grodzenia za pracę za każdą
rozpoczętą godzinę pracy ko
mornika.
I
teraz
dochodzimy
do zmian, które również
i w tym zakresie zaczęły obo
wiązywać w październiku 2015
r. Nowelizacja Kodeksu cywil
nego zmienia też bowiem za
sadę ustalania stanu majątku
spadkowego. Dotychczas nale
żało to - powtórzmy - do ko
mornika sądowego. W myśl no
welizacji, spadkobiercy przyj
mujący spadek z dobrodziej
stwem inwentarza mogą złożyć
w sądzie lub u notariusza tzw.
prywatny wykaz inwentarza
na specjalnymformularzu. No
welizacja przewiduje także, że
dopiero jeśli wierzyciele spad
kodawcy nie zgodzą się z pry
watnym wykazem inwentarza
sporządzonym przez spadko
bierców, sporządzi go na ich
wniosek komornik.
W prywatnym wykazie in
wentarza trzeba z należytą sta
rannością ujawnić przedmioty
majątkowe należące do spadku,
przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe.
Wedle ustawy, wykaz inwenta
rza możebyć złożony u notariu
sza, w sądzie spadku lub w są
dzie rejonowym, w którego
okręgu znajduje się miejsce za
mieszkania składającegowykaz.
0 złożeniu przez spadko
biercę prywatnego wykazu in
wentarza powiadamiać będzie
ogłoszenie zamieszczane przez
sąd spadku. Sąd mateż obowią
zek zamieścić takie oroszenie
na swojej stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń. Ma to
na celu umożliwienie wierzy
cielom spadkowym zapozna
nia się ze spisem stanu akty
wów i pasywów masy spadko
wej.
Złożenie prywatnego wy
kazu inwentarza jest nieobo
wiązkowe.
Nowe przepisy przewidują
również, żemożna - tak jak do
tychczas -uzyskać spis inwen
tarza, który wykona (odpłatnie)
komornik sądowy na polecenie
sądu, o ile sąd orzeknie o spo
rządzeniu tego spisu. Jeżeli zaś
pojawi się różnica między wy
kazem inwentarza a spisem in
wentarza, decydujący będzie
spis inwentarza.
Andrzej Gębarowski
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Z ŻYCIA GWIAZD

TV HIT

CELEBRYCI

GWIAZDY

Narzeczona księcia
stanęła uboku królowej

Narzeczona brytyjskiego księcia
Harry"ego, aktorka Meghan
Markle, pierwszy raz oficjalnewy
stąpiła uboku królowejElżbiety II.
Doszło do tegona oficjalnych ob
chodach Dnia Wspólnoty Naro
dów w Londynie. Marklena tę
wyjątkową okazję ubrała elegan
cką,granatową suknię za kolano,
do którejdobrała klasyczny biały
płaszcz. Aktorka niestresowała
się, częstosię uśmiechała irozma
wiała, główniez dziećmi.
(TYM)

Krzyżówka nr 42

Jak poderwał żonę
Robert Lewandowski

Anna Lewandowska wyznała,jaki
był początekjej związku znajbar
dziej znanymobecnie polskimpił
karzem. Z„Lewym" poznała się
w2007 r.na Mazurach, na wyjeź
dzie integracyjnymdla sportow
ców.-„Lewy" ma dobrą bajerę nie
tylko na boisku.Mówił mi: dajso
bie poznaćfaceta, któregojeszcze
nie znasz.I tym mnieurzekł-po
wiedziała w rozmowie z WP.

Selma Blair, która grała zCameron
Diaz w „Ostrożnie zdziewczy
nami", oznajmiła,że jejkoleżanka
z filmowego planu wybiera się
na emeryturę. PodobnoDiaz chce
skupić się narodzinie ispędzać
więcej czasu zeswoim mężem
Benjim Maddenem,amerykań
skim gitarzystą i wokalistą ze
społu Good Charlotte.Kiedy in
formację zaczęły podawać media
na całym świecie,fani Diaz nie
kryli rozczarowania.

(TYM)

(TYM)

(TYM)

Urszula Chincz ma zastąpićMagda
lenę Mołek w programie„Dzień
dobry TVN".Chincz cieszy sięz no
wej roli.Tęskniła za występami
wtelewizji na żywo.Jej kariera za
częła sięod prowadzenia„Pytania
na śniadanie". W „DDTVN" za
stąpi Mołek,która niedługourodzi
dziecko. Inn^kandydatką na pro
wadzenie programubyła Ag
nieszka Woźniak-Starak.

1)
2)
3)
4)

pszenica lub jęczmień,
bywa na glinianych nogach,
zło, które trudno uśpić,
laska do wspinaczki w Ta
trach,
5) nikczemnik spod ciemnej
gwiazdy,
6) stolica Mali,
7) szmaragdowy kamień oz
dobny,
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8) rola Jacka Nicholsona w
„Batmanie",
9) wypasała je sierotka Mary
sia,
14) stolica z Akropolem,
15) godło indiańskiego plemie
nia,
17) naczynie szklane na ciasta,
18) małe jasne w małym kuflu,
20) skrzynka w lokalu wybor
czym,
21) obracane przez maklerów

GłosKoszaińsld-wwKEk24j)l
ul. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin.tel. 94 347 35 99.

i44&|

•L

na giełdzie,
22) kobieta rozmawiająca przy
pomocy rąk,
23) objaw cukrzycy spowodowa
ny brakiem insuliny,
26) figura w kartach,
29) placówka z izbą przyjęć,
30) koala lub dydelf,
31) podokiennik na kwiaty,
32) zjazd naukowców lub par
lament USA,
35) miauczący osesek.
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ul. Henryka Pobożnego 19,

Kołobrzeg

76-200 Słupsk,

ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,

tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,

tel. 94 354 50 80, fax 94 3527149

tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,

reklama.gp24@polskapress.pl
Głos Szczeciński www.gs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,

Bytów ul. Wojska Polskiego 2,77-100 Bytów,
tel. 59 822 6013, tel. reklama 59 848 8101
Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 3748818, fa* 94 374 23 89

te). 9148133 00. fax 91433 48 64.

fa* 94 347 35 40, teł. reklama 94 347 3512,

tel. reklama 9148133 92,

reklama.gk24@pokkapr0SS.pl

reklama.gs24@polskapress.pl

Głos Pomorza - wwwgp24.pl

ODDZIAŁY

Świnoujście u! Armii Krajowej 12,
72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49,
fax 9132148 40, reklama tel. 91578 47 28

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,

Terminal

FC Barcelona
- Chelsea FC

Moja super
eksdziewczyna

TVP 120:40
Barcelona spotka się na Camp
Nou z Chelsea w rewanżo
wym pojedynku 1/8 finału Ligi
Mistrzów UEFA. 20 lutego na
Stamford Bridge w Londynie
padł remis 1:1.

TVP 2 22:25
Losy świata zależą od obda
rzonej nadprzyrodzonymi
zdolnościami Jenny Johnson,
jednak bycie superbohaterką to
trudne zadanie, a Jenny marzy
o domku z ogródkiem i mężu.

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

Bardzo łatwo nawiążeszdzisiaj nićporozu
mienia nawetzosobami,które zazwyczaj
mają inne zdanie niżty. Wykorzystaj todo re
alizacji wspólnych przedsięwzięć

Baran (21.03-19.04)

Z dużym zaangażowaniem,a chwilami wręcz
zentuzjazmem podejdzieszdo swoichdzi
siejszych zadań.Sporo uda cisię osiągnąć,
a wieczorem poczujesz dużą satysfakcję.

Spotkasz dzisiajosobę, która sprawi,że zacz
niesz przywiązywać większą wagę dostroju
oraz wyglądu zewnętrznego.Mała pradwiosenna metamorfoza cisię przyda.
Unikaj dzisiajludzi, za któryminie przepa
dasz, bonawet niewielka różnią zdań może
doprowadzić do sporejawantury. Napięcie
emocjonalne będzie widaćgołymokiem...

Waga (23.09-22.10)

Przydatna ci będziedzisiajumiejętnośćszukania kompromisowychrozwiązań iłagodzenia
konfliktów. Nawetsię niedomyślasz, kogo
przyjdzie cigodzići przywoływaćdo porządku.

Byk (20.04-20.05)

Skorpion (23.10-21.11)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Strzelec (22.11-21.12)

Ktoś podzielisię dzisiajz tobą swoim sekre
tem. Poprosicię chyba równieżo dyskretną
mediację w trudnejdo rozwiązania sprawie.
Wpadniesz dzisiaj nagenialny wswej prosto
cie pomysł,który ułatwi życiekilku osobom.
Wszyscy będą ci za to bardzo wdzięczni.

Rak (22.06-22.07)

Nie rezygnujdziś z wytyczonychcelów, nawet
wtedy gdy napotkasztrudności. Upór pozwoli
ci zrealizować wszystkiezamierania.

tel. 91578 47 28, fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28
©© - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le. w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniuopłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresti, iw zgodzie
ipostanowieniami niniąszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

TVN 7 20:00
Po wylądowaniu na nowojorskim
lotnisku Wiktor dowiaduje się, że
jego ojczyzna formalnie przestała
istnieć. Ponieważ paszport męż
czyzny stracił ważność, nie może
on opuścić terminalu.

Wodnik (20.01-1&02)

Nie przejmujsię dzisiajkąśliwymi uwagami.
Wszystkie złośliwości,które usłyszyszna swój
temat będą po prostu wyssanez palca.Pusz
czaj wszystko mimouszu iróbswoje.

• •
•
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Watani: Mój dom

STOPKLATKA TV 18:55
Matka czwórki dzieci podej
muje decyzję o opuszczeniu
owładniętej wojną Syrii. Doku
ment opowiada o trzyletniej
podróży z Aleppo do miastecz
ka w Niemczech.

HOROSKOP
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Prenumerata, tel94 3473537

Zastępcy
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Prezes oddziału Polska Press

Ynona Husaim-Sobecka
Martin Stefanowski (internet)
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Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 94347 3512

Redaktor naczelny
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Krzysztof Nałęcz
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18

Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, tel. 094 347 35 27
Dyrektor drukami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Piotr Grabowski

4
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Poziomo:

Pionowo:

Cameron Diaz
idzie na emeryturę?

Ulę Chinczzobaczymy
w „Dzieńdobry TVN"

1

1) porażka piekarza,
6) bajkowa wiedźma,
10) warunek podania ręki przez
Boga,
11) zafrasowane lub Janusowe,
12) perkusyjne grzechotki z in
diańskim rodowodem,
13) przetargowa w negocjacjach,
16) przedmiot w gablocie muze
alnej,
19) nosi szkła,
24) najstarszy w rodzinie,
25) finał małżeństwa na sali są
dowej,
27) pojazd osadzony na ciągnikj siodłowym,
28) niemiarowość pracy serca,
29) burza na Bałtyku,
31) amerykański ssak podobny
do świni,
33) obrót na czubku łyżwy,
34) spotkanie zakochanych,
36) zajęcie przy krosnach,
37) barierka przy schodach,
38) imię Minnelli, aktorki z „Ka
baretu",
39) sandał lub klapek,
40) powolny chód konia.

DOKUMENT

Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS
WYDAWCA
Polska Press 5p. z 0.0.
ul Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00, fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Ktoś będziepróbował dziś wyprowadzić cię
z równowagi,ale tepróby spełzną na niczym.
Twoja siła spokojubędzie niedo przejścia...
Spadnie dziśna ciebie zaskakującapropozy
cja. Jeślina nią przystaniesz, musiszliczyć się
z koniecznością zmiany najbliższych planów.

Koziorożec (22.12-19.01)

Wszędzie będziecię dziśpełno. Niektórzyod
niosą wrażenie, że jesteśw kilkumiejscach jed
nocześnie. Uniektórych wzbudziszpodziw.

Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektpr zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP

kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
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CZYTELNICY POMAGAJA
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19.76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59 848 8124
Email alarm@gp24.pl

dowód osobisty Tomasza Choj
nackiego z Knurowa,
portfel zdokumantem Macieja Za
jąca ze Słupska,
karta bankomatowa Artura Bor
kowskiego,
klucze w etui znalezione przy ul.
Chodkiewicza, (DMK)

Czytelni
iicy pomagają

Dzisiaj Dyżunje
Daniei Klusek

BiuroRzeczy Znalezionych
Czekają na właściciela:

pęk kluczy w brązowymetui znale
ziony na ul. Wojska Polskiego, w
okolicach skrzyżowaniaz ul.Mickie
wicza,
zegarek męski znaleziony na sta
rym cmentarzu,
telefon znaleziony przyszkole STO
przy ul.Banacha,
dowód osobisty Mateusza Wolarza
ze Słupska,
słuchawka bluetooth znaleziona
przy ul. Zamenhofa wSłupsku,
zegarek damski znalezionyw Słup
sku,
cztery klucze na granatowej smy
czy znaleziony w Słupsku,
klucz z brelokamiw błękitnymetui
znaleziony przy ul. ArmiiKrajowej,
karta szkolna Mechanika wysta
wiona na nazwisko Michałowski,
dowódosobisty Andrzeja Paluszka
z gminy Dębnica Kaszubska,
pęk kluczy, m.in.do fiata, w brązo
wym etuiznaleziony w autobusie,
dwa klucze na czerwonej smyczy
znalezione w autobusie wSłupsku,
dokumenty Justyny Kulig z By
towa.
dowód osobisty Tadeusza Szmala
ze Słupska,
legitymacje Mikołaja Kulawskiego
ze Słupska,
trzy klucze znalezione na przysta
nku przy ul.11 Listopada,

Pan Kazimierzze Słupskama dood
dania telewizor i odzież damską.
Kontakt: 505808264.
Pani Barbara zUstki mado oddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele
i szafkę. Odbiór własnymtranspor
tem. Kontakt:509 706354.
Pan Henryk ze Słupska ma do od
dania segment pokojowy i ławę.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 505755 030.
Pan Krzysztofze Słupskama dood
dania podgrzewacz dobutelek dla
niemowląt isterylizator dobutelek.
Kontakt: 59848 8121.
Pan Robert zRedzikowa ma dood
dania segment pokojowy. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
602587736
Pani Kazimiera za Słupska ma
do oddania telewizor, meble ku
chenne, wózekistolik zkrzesełkami
dla dzieci. Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:59 8412513.
Pani Danuta ze Słupska ma do od
dania cegłę.Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:59 8413435.
Pan Roman ze Słupska ma do od
dania pralkę Frania i wersalkę.Od
biór własnym transportem. Kon
takt: 692511091(po godz.16).
Pani Ewa ze Słupska ma do odda
nia zimową odzież damską. Kon
takt: 59845 3407.
Pani Grażyna zeSłupska ma dood
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Mieszkaniec Słupska ma do odda
nia meblościankę.Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 783 414
082. (DMK)

Działkowicze narzekają
na dojazd do ogródków

Więcej informacji:
Urząd Gminy w Tuchomiu, ul. Jana lii Sobieskiego 16 pok. nr 3
nr tel. 59 82 150 42
bip.tuchomie.pl
008196284

Ifitin jntormuji, st'

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustka,
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3, został
wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości,

położonej

w

Ustce,:

przeznaczonej do oddania w użyczenie:
•nieruchomość, położona w Ustce przy ul. i
Jana z Kolna, stanowiąca ryęść działki i
nr 304/1. przeznaczona na umieszczenie ;
tablicy reklamowej.

REKLAMA

LOKALE
BIUROWO-USŁUGOWE
DO WYNAJĘCIA
w centrum Słupska
tel. 606133 925;
696 043484

Biuro Obrotu Nieruchomościami „OMEGA"
w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 11

przyjmuje oferty na zakup 307 ha gruntów rolnych
w jednym kompleksie, położonych w Gminie Ustka.
Oferty prosimy składać do dnia 22.03.2018 r.
na adres jak wyżej lub e-mail: omega@nieruchomosci.slupsk.pl

Strona od czytelników
dla czytelników

Na stronach Akcja redakcja pi
szemy o tym,o czyminformują
nas czytelnicy.Na Wasze sygnały
czeka dziennikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, zaskoczyło lub
rozbawiło, poinformujcienas
0 tym.Pod adresem: daniel.klusek@ gp24.plczekamy na e-maile
z opisemsytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można również zgła
szać pod nr.tel.: 59848 8121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze inajciekawsze za
mieścimy na łamach „GłosuPo
morza" ina portalu www.gp24.pl.

Daniei Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

- Kilka osób musiałomi poma
gać, żebym mo§g wyjechać
z ulicy Legionów Polskich. Mo
je auto zakopało się w błociemówi nasz czytelnik. Drogow
cy zapowiadają tam prace do
raźne, ale również dużą inwe
stycję.
Pan Andrzej ma działkęw kom
pleksie ogrodów przy. ul. Legio
nów Polskich. W weekend poje
chał tam,by przywieźć kilka rze
czy niezbędnychdo rozpoczęcia
prac porządkowych. Twierdzi,
że nawierzchnia tejulicy niena
daje się już do użytku.
- Po ostatnich opadachdesz
czu ulica, która ma nawierzch
nię gruntową, w wielu miej
scach przypomina bajoro. Gdy
chciałem dojechać na działkę,
zakopałem się, żeby wydostać
się z błota, kilka osób musiało
mi pomagać. Po wszystkim sa
mochód nadawał się tylko
do mycia -twierdzi nasz czytel
nik. - Taulica odkilku miesięcy
jest zniszczona przez ciężki
sprzęt, który właśnie tędy do
jeżdża na pobliski placbudowy.
Zdaniem działkowca, dro
gowcy powinni szybko popra
wić stan nawierzchni ulicy.
- Za chwilę przyjdzie wio
sna, a wraz z nią na ogródkach
pojawią się działkowcy. Wielu
z nichbędzie dojeżdżało samo
chodami. To na kilka najbliż
szych miesięcy zrobi siębardzo
uczęszczana droga - mówi pan
Andrzej. - Dlatego odpowied

(DMK)

W tym roku ma się zacząć przebudowa ul. Legionów Polskich
nie służby powinny doprowa
dzić ją do porządku. Trzeba
stąd również usunąć ciężki
sprzęt. Przecież duże wozy
mogą jeździć ulicą Zaborow
skiej, która jest przystosowana
do przyjęcia takich pojazdów.
Jarosław Borecki, dyrektor
Zarządu Infrastruktury Miej
skiej, zapowiada, że jest szansa
na doraźną poprawę stanu na
wierzchni tej gruntówki.
- Sprawdzimy, jak ona wy
gląda i jeśli będzie potrzeba jej
naprawy, prace zostaną wyko
nane wramach bieżącegoutrzy
mania dróg - mówi Jarosław
Borecki. -W pobliżu jest prowa
dzona inwestycja budowlana
i przez ulicę LegionówPolskich
przejeżdżają samochody z ma
teriałami budowlanymi.Zarząd
Infrastruktury Miejskiej niezaj
muje się wyznaczaniem do
jazdu naplac budowy.
Może się jednak okazać, że
niebawem nie tylko ciężki

Wójt Gminy Tuchomie
informuje, że w dniu 21 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Tuchomiu oraz w miejscowości Tuchomie na okres 21 dni został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, obejmujący działkę nr 330/10 położoną w Tuchomiu.
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sprzęt budowlany, ale również
działkowcy nie będą mogli ko
rzystać czasowo z ul. Legionów
Polskich. Wszystko dlatego, że
tę drogę czeka remont.
- Chcemy połączyć ulice
Zaborowskiej i Piłsudskiego wła
śnie ulicą Legionów Polskich.
Dlatego przejdzie ona przebudowę i na czas trwania prac zosta
nie zamknięta dla ruchu - mówi
Robert Linkiewicz, dyrektor Wy
działu Polityki Transportowej
w Urzędzie Miejskim wSłupsku.
-Powstanie tam jezdniaz dwoma
pasami ruchu, po jednymwkażdym kierunku. Będzie też ciąg
pieszo-rowerowy z oświetle
niem. Na skrzyżowaniu z ulicą
Zaborowskiej powstanierondo.
Doprowadzimy doniego też na
wierzchnię na ulicy Zaborow
skiej. Projekty technicznesą już
gotowe, niebawem ogłoszony
zostanie przetarg.Chcemy, żeby
prace budowlane rozpoczęły się
wtymroku.©®

U nas czekają zguby
1 oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje BiuroRze
czy Znalezionych. O tym, coznaj
duje się wBRZ, piszemy w ponie
działki, środyi piątki.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobiem.in. meble,
sprzęt RTVi AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel.59 848 8121.
Oferty iprośby o pomoc publiku
jemy we wtorki,czwartki isoboty.
(DMK)

Zobacz,jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin
w słupskiej redakcji„Głosu Pomo
rza". Nasigoście poznają też
dziennikarzy ipracowników
z działu promocji,składu ibiura
ogłoszeń. Będzie takżemożli
wość zrobienia zdjęcia, które zo
stanie opublikowanew „Głosie".
Na zgłoszenia grupczekamy
w godz.10-16 pod nr.tel. 59848
8121. (DMK)

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
z serwisem prenumeratora tel. 94 3401114.

Rodzaj oferty
Obszar doręczenia

§PORANNA
PRENUMERATA

r§H PRENUMERATA
MBk. jm*. mmmmmm m*. m m

Głos

Koszalin, Konikowo, Nowie Bielice, Stare
Bielice, Kretomino, Bonin, Stoisław, Niekłonice,
Mielno, Unieście, Mścice, Sianów, Białogard

byłe woj. koszalińskie

byłe woj. koszalińskie

GŁOS
POMORZA

Słupsk, Kobylnica, Siemianice, Ustka

byłe woj. słupskie

byłe woj. słupskie

GIX)S

Szczecin (oś. Zdroje, oś. Majowe,
oś. Słoneczne, Kijewo, Dąbie, Pogodno,

byłe woj. szczecińskie

byłe woj. szczecińskie

Gumfeńce

Godziny doręczenia

Do godz. 7:00

zgodnie z planem chodów
listonosza

odbiór osobisty w kiosku
o dowolnej porze dnia

Doręczenia w soboty

TAK

NIE

TAK

u dostawcy lub pod numerem
943401114

u listonosza lub w urzędzie
pocztowym

kiosk/sklep RUCHU

do 27 marca

do 20 marca

do 24 marca

Gdzie można zamówić
Do kiedy można
zamówić

Cena prenumeraty

na kwiecień

43 Zł

(oszczędność 19,00 zł)

40 zł (oszczędność 22,00

zł)

48 zł (oszczędność 14,00 zł)
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Jak nie stracić dopłaty uzyskanej przed laty
do naszego upragnionego mieszkania?
A,,

Jerzy Szych
jercy.szydi@polskapress.pl

w

iiiiHRMi

Zasady
Osoby, które otrzymały do
płaty w ramach programu
„Mieszkanie dla młodych"
przez 5 lat muszą mieć się
na baczności. W niektórych
przypadkach może się zda
rzyć, że będą zmuszone oddać
otrzymane pieniądze. Do ta
kiej sytuacji może dojść np.je
śli za szybko sprzedadzą lub
wynajmą kupione ze wspar
ciem mieszkanie. W tym okre
sie nie powinni też nadpłacać
kredytu.
Program „Mieszkaniedla mło
dych", cieszył się bardzo du
żym zainteresowaniem. Do
płatę wypłacono do blisko100
tysięcy kredytów.
Pierwsze dofinansowania
przyznano w 2014 roku a więc
żaden z beneficjentów nie ma
jeszcze gwarancji, że otrzy
mane pieniądze będzie mógł
zatrzymać.

Mi

przez darowiznę czy zamianę.
- Wyjątkiem od tej reguły
jest przejęcie nieruchomości
poprzez dziedziczenie - wskazuje Jarosław Sadowski,
Expander. - Ustawa nie zaka
zuje również rozszerzenia
własności, gdy współwłaści
cielem mieszkania staje się
współmałżonek. W praktyce
dotyczy to osób, które
przed uzyskaniem kredytu
z dopłatą nie były w związku,
a stali sięmałżeństwem po jego
zaciągnięciu.

Nie wynajmuj mieszkania ani
jego części

W ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości trzeba przestrzegać
wielu zasad. Ich złamanie kończy się zwrotem pieniędzy
Przepisy mówią wyraźnie,
że w ciągu 5 lat od zakupu nie
ruchomości trzeba przestrze
gać wielu zasad, których zła
manie kończy się koniecznoś
cią zwrotu otrzymanych pie
niędzy. A nie trzeba nikogo
przekonywać, że w grę wcho
dzić mogą nawet dziesiątki
tysięcy złotych.

Nie kupuj innych
nieruchomości

Beneficjenci programu, któ
rzy w ciągu 5 lat od czasu na
bycia nieruchomości kupią
część lubcałość innegomiesz
kania lub domu, będą musieli
zwrócić dopłatę. Dotyczy to
także innych form nabycia
własności na przykład po

Strefa Biznesu
Nowy numer już

Beneficjent programu będzie
musiał zwrócić dopłatę jeśli
przed upływem 5 lat od za
kupu wynajmie swoją nieru
chomość lub jej część na przy
kład pokój. Dotyczy to nawet
sytuacji, gdy zmusi nas do tego
trudna sytuacja życiowa.
Ustawodawca założył bo
wiem, że dofinansowanie
służy zaspokojeniu własnych
potrzeb mieszkaniowych. To
wykluczenie miało wyelimino
wać na przykład kupowanie
mieszkań z dopłatą w celach
inwestycyjnych.

- Warto pamiętać, że waru
nek ten dotyczy nie tylko spi
sywanych, ale także ustnych
umów najmu, które także są
wiążące. Zakaz obejmuje za
równo całe mieszkanie jak
i jego poszczególne pokoje do
daje JarosławSadowski.

Nie spłacaj kredytu
wcześniej

Uwaga na działalność
gospodarczą

Nie sprzedawaj
nieruchomości

Kredytobiorca musi także za
chować ostrożność w kwestii
dysponowania nieruchomoś
cią wtedy, gdy jest przedsię
biorcą.
W ciągu 5 lat nie może on
dokonać inwestycji i prze
kształceń w mieszkaniu lub
domu, które zamienią jego
część lub całą powierzchnię
w lokal usługowy.
W praktyce wyklucza to za
gospodarowanie na przykład
parteru domu na gabinet sto
matologiczny, ponieważ zmie
nia to przeznaczenie nierucho
mości i nie jest w niej już reali
zowany wyłącznie cel miesz
kaniowy.
Dopuszczona jest natomiast
rejestracja firmy pod adresem
nieruchomości kupionej z do
płatą.

Kolejne ograniczenie dotyczy
wcześniejszej całkowiteji częś
ciowej spłaty kredytu. Bez
konsekwencji można tego do
konać dopiero po 5 latach
od zakupu nieruchomości.

Kredytobiorca będzie musiał
zwrócić dofinansowanie, jeśli
sprzeda lubdokona darowizny
nieruchomości w ciągu 5 lat
od czasu jego nabycia.
Dotyczy to także części lo
kalu, czyli na przykład sprze
daży części domu.
Beneficjenci
programu
MdM muszą ostrożnie podej
mować decyzje, przez 5 lat
od momentu, w którym stali
się właścicielami nierucho
mości kupionej ze wsparciem.
Powinni oni pamiętać, że bar
dzo ryzykowne jest na przy
kład wynajęcie mieszkania
i zatajanie tego faktu.
- Jeśli tosię wyda,to trzeba
będzie zwrócić nie tylko całą
dotację, ale takżenaliczone zo
staną odsetki ustawowedodaje
Jarosław Sadowski.©®

Tegoroczne święta będą bardziej
kosztowne niż w ubiegłym roku
N'I,J •I*I t

wytuiiki

Jerzy Szych

Najświeższe nowiny, najciekawsze wyda
rzenia i najważniejsi ludzie ze świata biznesu
Pomorza Zachodniego, po raz kolejny spotykają
się na łamach ekskluzywnego magazynu Strefa
Biznesu. Branżowy kwartalnik, to odpowiedź
na potrzeby biznesmenów, właścicieli firm,
menadżerów średniego i wyższego szczebla, ale
przede wszystkim osób aktywnych, interesują
cych się oryginalnymi rozwiązaniami i nowymi
możliwościami inwestycyjnymi.
W tym wydaniu czytelnicy będą mieli oka
zję odkryć na nowo kurort - Darłowo. Wszyst
ko za sprawą, powstającej nad brzegiem mo
rza, inwestycji Marina Royale, którą realizuje
belgijski inwestor POC Partners. Luksusowa
nieruchomość opiera się o niespotykaną dotąd
w Polsce technologię budowy. Pojawią się też
najnowsze informacje na temat stadionu Po
goni Szczecin. Zdaje się, że w tym roku ruszy
budowa. Nie zabraknie informacji ze świata
nauki. Zachodniopomorski Uniwersytet Tech
nologiczny przy współpracy z Politechniką Ko
szalińską i Poznańską budują właśnie dźwig,
którego praca oprze się o intuicję sztucznej in
teligencji. Na łamach można również zapoznać
się z planami jednych z najszybciej rozwijają
cych się firm ID z regionu - Global Logic czy
Quick Solution. Do tego pojawi się moc nowi
nek ze świata nowoczesnych technologii, mo
toryzacji, mody i designu.

jercy.szych@polskapress.pl

Do Świąt Wielkanocnych po
zostało już niewiele czasu.
Warto podliczać świąteczne
wydatki i zaplanować na nie
środki w domowym budżecie,
zwłaszcza że nie będą to małe
kwoty.

Strefa Biznesu już dostępna w salonach
Empik i dobrych salonach prasowych oraz
bezpłatnej dystrybucji w wybranych punk
tach na terenie województwa.

W kwocie do 200 zł zmieści się
tylko12 proc. Polaków, podczas
gdy w ubiegłym roku taki po
ziom wydatkówdeklarował nie
mal copiąty respondent.
- Najniższe kwoty deklaro
wali najczęściejseniorzy iosoby
samotne - mówi Anna
Karasińska, ekspert ds. badań
rynkowych wProvident Polska.
- Średnio naŚwięta Wielkanocne
wydamy w tym roku 526 zł, to
o126 zł więcej niż przedrokiem.
Deklarowany wyższypoziom
wydatkówto kompilacja dwóch
wypadkowych: z jednej strony
Polacy zauważyli wzrost cen
na sklepowych półkach, z dru
giej odczuwają poprawęsytuacji
materialnej i mają poczucie, że
mogą pozwolić sobie na nieco
więcej wyjaśnia.
Poziom wydatkówna organi
zację Świąt Wielkanocnych
w dużej mierze uzależniony jest

W kwocie do 200 zł zmieści się 12 proc. Polaków, podczas gdy
w ubiegłym roku taki poziom deklarował co piąty respondent
od dochodów. Rodziny onajniż
szych dochodach, do 3000 zł
na gospodarstwo domowe za
mierzają zmieścićsię wbudżecie
ok.380 zł, podczasgdy osoby za
możniejsze będą mogłyprzezna
czyć na ten cel średnio o300 zł
więcej.
Rozsądne planowanie wy
datków, dostosowywanie ich
do zasobności portfela jest bar
dzo ważne. Pamiętajmy, że
w niedalekiej perspektywie
mogą nas czekać kolejne wy
datki. Zbliża się bowiem sezon
komunijny, a potem okres waka
cji.

Polacy coraz częściej kupują
bliskim upominki zokazji Świat
Wielkonocnych. W tym roku
planuje tak zrobić co drugi
z nas, podczas gdy rok temu ta
kie deklaracje złożyło 37 proc.
naszych rodaków. Pod tym
względem Wielkanoc ustępuje
świętom Bożego Narodzenia,
kiedy to podarunki bliskim ku
puje ok.75 proc. Polaków.
Badanie pokazuje również,
że w większość z nas chce spę
dzić Wielkanoc w tradycyjny
sposób w domu z najbliższymi
(tak deklaruje ponad 70 proc.
Polaków). ©®

Ogłoszenia drobne
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MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

Aniela Barzycka -17 lat na rynku

OKAZJA,

NOWE 50 m2 Słupsk, 721462204.
POKÓJ tel. 725-632-650

tanie działki budowlane
w samym centrum Świeszyna,
tylko 31.900,-

DOMY - DO WYNAJĘCIA

PÓŁ domu. Koszalin, 606-901-113.
LOKALE UŻYTKOWE - SPRZEDAM

LOKAL/MAGAZYN, centrum, 255m2,
witryny, parter GAMA 512-631-285.

(obok Związkowca)
tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ warsztat do prowadzenia
działalości autonaprawy 607-037-240
DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

DZIAŁKA bud. w środku osiedla, na
wzniesieniu K-lin 609-665-977
DZIAŁKI pod budowę powyżej
14 arów. Świeszyno. Tanio.Tel.
502-339-807

2 pok. balkon
rej. Moniuszki 175 000,3 pok. blisko Politechniki
II piętro 219 000,18 arów - tylko 63 000,z warunkami zabudowy
centrum Świeszyna

KREDYTY hipoteczne, gotówkowe,
pozyczki, analiza zdolności
kredytowej, wnioskowanie,
procesowanie, 0 zł prowizji,
509466912.
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
Kredyty, pożyczki, Koszalin,
Połtawska 1,94 3422199.
NOWE Kredyty. Koszalin, 512 276 994
PROSTA pożyczka na 500+.
510-264-234.

Nauka

I Garaże blaszane, konstruk.
I profil, kojce dla psów,
partnerstal.pl, 698-230-205,
798-710-329

KURSY/SZKOLENIA

WYNAJMĘ - miejsce postojowe przy
ul. Zientarskiego K-lin tel. 609-665-977
•

Oddział Koszc!in: ul. Mickiewicza24,75-004Koszalin,tel. 943473516.3473511,3473512,fax943473513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, tel.59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

A AKUS

Nieruchomości

008022661

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
^ PRODUCENT KOJCE dla Psów
Najniisze ĆSSflSf

3 pok. loggia 61 m2
Nowowiejskiego/Karłowicza
208 000,- do negocjacji
3 pokoje, loggia Nasz Dom

Dogodne
Transport i montaż
GRAtlBr* cały KRAJ

94-318-80-02 91^311-11-94
58-588-36-02 95-737-63-39
59-727-30-74 512-853-323

www.konstal-garaze.pl

WSZYSTKIE
KATEGORIE

centrum duże 2 pok. z loggią
nowsze budownictwo
249 900,NOWY DOM - na parterze
3 pokoje + 2 na piętrze
rej."Franciszkańskiej

® 604 661 601
508 199 537
Dogodne terminy
KOREPETYCJE

POŚREDNICTWO

NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul. Bogusława II3,512-299-104.

KURSY
WÓZKI WIDŁOWE
HDS, ŻURAWIE

'219 000,-

Różne wymiary

Absolutny Autoskup, 728773160.

MATEMATYKA, Chemia. 605-398-165

AUTA i busy kupię, 504-672-242
AUTO skup wszystkie 695-640-611

"OMEGA" - wyceny, obrót. Słupsk,
uL Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572
www.nieriichomosci.sliipsk.pl

Handlowe
ZEGARKI naręczne męskie, srebra
i inne starocie kupią, 506022528.
FOTO, KSIĄŻKI

ALBUMY, książki, płyty muzyczne.

Skup. 509-675-586,508-245-450.
MATERIAŁY BUDOWLANE

STYROPIAN producent dostawa, tel.
52/331-62-48.
MATERIAŁY OPAŁOWE

A-DREWNO Słupsk 694-295-410

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę,tel. 607703135.

Motoryzacja
OSOBOWE KUPIĘ

A do Z skup- skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721

AUTO skup, każde. 797552040
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych.59/8119150,
606206077.
AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

Finanse biznes
KREDYTY, POŻYCZKI

94/342-30-60. Kredyty na
oświadczenie. Koszalin, Młyńska 17.
CHWILÓWKI Koszalin, 512 276 994.
CHWILÓWKI Słupsk, 516593005.
GOTÓWKA dla każdego
!C.H.Kupiec,lok21A,tel.518500111
KREDYT z komornikiem na 36 m-cy.
Szczecin, tel. 507-640-385.
KREDYTY - nowości! Słupsk,

516593005
KREDYTY bankowe i poza bankowe,
Koszalin i okolice,721-576-918

ZATRUDNIĘ

EUROPAK Palety Kliszno zatrudni
mechanika-elektryka.Tel.695920045
EUROPAK Palety Kliszno zatrudni
pracowników tartaku. Tel. 695920045
HOTEL Monika zatrudni
recepcjonistkę K-lin, 504-038-644 lub
hotel@hot.pl
HYDRAULIKA zatrudnią, mile
widziane doświadczenie, wiek do 50
lat. Praca w Koszalinie 604119378,
509092686
KIEROWCA kat BE 732-692-240.
GK
KIEROWCE BE transport do Belgii
i Niemiec tel.600-231-608
KIEROWNIKA Budowy-Kosztorysanta
606321721
MONTERA sieci wod-kan, prawo j.
kat.B, dośw. min.2 lata, tel.696728507
NIEMIECKA firma budowlana zatrudni
murarzy, cieśli, drogowców. Praca
stała, na niemieckich warunkach;
Tel. 506-820-639,77 4570819.
OPIEKA Niemcy również dla
nieznających języka niemieckiego!
Dobre oferty! Firma Germania
94342 4056
OPIEKA Niemcy, Germania - biura:
Koszalin, Kołobrzeg, 943424056,
509780868. Zadzwoń!
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OPIEKUNKI do Niemiec tel.
535340 311
www.ambercare24.pl dzisiaj 70 ofert!
PRACA dla Opiekunów
z zamieszkaniem u podopiecznego.
Wymagane kilkuletnie
doświadczenie w opiece.
Promedica24.
Zadzwoń 501356445
PRACA w magazynie - OD ZARAZ!
Zarób ponad 2 700 zł miesięcznie!
Darmowy transport i obiad za lzł!
Kontakt: 22/230-91-11. APT 364
PRACOWNIKÓW budowlanych
na umowę. Firma Koszalin, tel.
663-575-281.
Zarząd Dróg i Transportu
w Koszalinie ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko
|urzędnicze pod/inspektor
w Dziale Inwestycji. Szczegółowe
informacje: http://zdit-koszalin.
pl lub na tablicy ogłoszeń
w siedzibie ZDiT, Tel: 94 31180 69

BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINIARSKIE bezpyłowe
889-634-534 www.drewsal.com
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowoski, niewidzialny lakier,
deski dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet 696727338

MALOWANIE remonty 500354255 GK

REFURBISHMENT - remonty
511173769

STANY surowe 94/3412184.

ZATRUDNIĘ pokojową na stałe,
Marina Mielno 666700254

SUCHE zabudowy 94/3412184.

STOMATOLOGIA

STOMATOLOG K-lin, NFZ,
531-444-602.
INNE SPECJALIZACJE

Komunikaty
ZGUBIONO leg. szkolną W. Cyberna

Rolnicze
PŁODY ROLNE

KUPIĘ łubin, grykę, tel.604250237

REMONTY A-Z solidnie, 505056404.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E do
przewozu żywych zwierząt, transport
krajowy i międzynarodowy, tel.
606-267-225.

A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37

KRAJ - MORZE

POSZUKUJĘ mieszkań dla
wczasowiczów w Ustce, 513-027-999

OKNA najtańsze z najlepszych!!
Konserwacja i naprawa Womib
Modrzejewskiej 43, www.womib.pl,
Koszalin,94 3424281

REMONTY od A do Z tel. 794390544
GK

515417467 Ginekolog -farmakologia

Turystyka

DACHY - dekarstwo 94/34121 84.

ZATRUDNIĘ hydraulika, 508156786
K-lin

GINEKOLOGIA

ELEKTRYK - instalacje mieszkaniowe,
przemysłowe. Słupsk, 609-190-563

CYKLINOWANIE bezpyłowe
504308000

REMONTY mieszkań Słupsk
535471568

Zdrowie

602-601-166

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

ZATRUDNIĘ kierowcę, mechanika do
prowadzenia warsztatu na etat kat. CE
tel. 607-037-240

ZATRUDNIMY z rejonu Szczecina
przewoźników do stałej współpracy.
Zainteresowani podjęciem współpracy
z naszą firmą powinni dysponować
środkami transportu o ładowności
6-14 ton, winda, chłodnia, izoterma.
Oferujemy: stabilność współpracy
i stałe zlecenia,terminowe
regulowanie należności, fachową
opiekę doświadczonej kadry
spedytorów, współpracę z firmą
o ugruntowanej pozycji na rynku.
Kontakt: 506 011711

DETEKTYW-KOSZALIN.PL,

STUDNIE do domów, gospodarstw
rolnych solidnie!!! 604-417-531

ZWIERZĘTA HODOWLANE

KURKI 6-tyg. 94/312-42-34.
KURKI odchowane, 696462482.
KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki, przepiórki. Dowóz.
600 539 790
SKUP bydła i trzody. Tel.602-469-399.
SPRZEDAM jałówkę cielną,
516-030-863

UŁUGI glazurnicze łazienki 696498391

Towarzyskie

INSTALACYJNE

C.O. hydraul. wod. kan.515-708-887
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

ADA Słupsk, 513-751-832.
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.

HYDRAULIK solidnie 509-765-180. GK

BASIA Słupsk 797-221-767

HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.

FAJNA blondynka Koszalin 516603622

MONTAŻOWE

KOSZALIN, 531-600-712.

NAPRAWA okien, wymiana uszczelek,
692-646-566.
PORZĄDKOWE

THE BEST tel. 577-745-071 Koszalin
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.
ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin

SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli,
607-703-135

REKLAMA

STOLARSKIE

Opiekunka Seniorów
- Praca w Niemczech.

RENOWACJE, stolarstwo 694917319

Ubezpieczenie i składki ZUS,

TRANSPORTOWE

pełna organizacja wyjazdu i pobytu.
Wyjedź już teraz i zyskaj

PODNOŚNIK koszowy, 505056404.

WIOSENNY BONUS!

UROCZYSTOŚCI

"EUROPEJSKA" Wesela, 608-431-242

028139985

Promedlca24:
509892644, 501357022,517175599

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762
ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

TClCt £f:GĆ£
z*~z *

ALKOHOLIZM- leczenie, zastrzyki,
Esperal tel: 601-968-537

Usługi
AGD RTV FOTO

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
GAZ junkersy, WOD-KAN, kuchenki naprawa, wymiana, 606-579-846 GK
NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny, 94/3457461
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.

e w<: ~r-5cv

TMC

Kierowca na plandeki:

• transport ładunków dalekiego zasięgu

• możliwość pracy w systemie 2/1,3/1
• bez znajomości j. niemieckiego

Kierowca na wywrotki:

• prawo jazdy kat. C, CE
• bez znajomości j. niemieckiego

Spedytora na plandeki:

• ze znajomością j. niemieckiego (w mowie i piśmie)
• z doświadczeniem

Czekamy na Ciebie: wyślij nam swoją aplikację lub skorzystaj

z naszego portalu pracy, gdzie nasze oferty pracy są zawsze
aktualne na stronie www.tmg-bitterfeld.de/jobs-deutsch/
lub e-mail: koldobska@tmg-bitterfeld.de
Telefon +49 3493 372157 albo +49 (O) 170 3720935
Grupa TMG I Marienstrasse 5 I 06749 Bitterfeld-Wolfen
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Reklama

Głos Dziennik Pomorza

Środa, 14.03.2018

REKLAMA

008147062

KOSZALIN
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

NETTO ARENA

8 kwietnia 2018 r.

9 kwietnia 2018 r.
rc

Kasy Hali, ul. Śniadeckich 4
Głos Koszaliński, ul. A. Mickiewicza 24
bilety.hala.koszalin.pl kupbilecik.pl

Organizator:

Partnerzy:

+-» >*

CL) JB
— (Z

c
5
fc" o

Kasy Hali, ul. Wł. Szafera 3-7
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
www.bilety.fmwww.abilet.plwww.kupbilecik.pl

"D

bilecik

Reklama

Glos Dziennik Pomorza
Środa, 14.03.2018

*3

2

CENTRUM
NARZĘDZI
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ZATRUDNIMY OSOBĘ BEZROBOTNĄ NA CAŁY ETAT
na stanowisko mechanik - serwisant lub konserwator spełniająca wymogi:
•powyżej 50 r.ż
•lub powyżej 30 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności
•lub powyżej 30 r.ż długotrwale bezrobotną (minimum 12 m-cy).

Przyjdź i złóż CV. Słupsk ul. Grottgera 17d lub wyślij na adres e-mail: bluro@kneblewski.pl
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50) informuję, że w siedzibie Urzędu
Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz:
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Szukasz pracy?

w obrębie Smołdzino,
- nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym w obrębie

WŁłDZ NAGRATKA.PL

Gardna Mała,

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TUCHOMIE
o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy
Tuchomie - wsi Tuchomie w części dotyczącej działek 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr 756
położonych w Tuchomiu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamiam

w dniach od 9.03.2018 roku do 30.03.2018 roku.

Wójt Gminy Tuchomie
informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tuchomiu oraz
w miejscowościach Kramarzyny, Trzebiatkowa, Tuchomko i Tuchomie na okres 21 dni został
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego

o podjęciu przez Radę Gminy Tuchomie uchwały nr XIX/243/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia
do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Tuchomie - wsi
Tuchomie w części dotyczącej działek 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr 756 położonych w Tuchomiu
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko do ww. uchylenia planu.
Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu projektu uchylenia miejscowego planu na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. uchylenia planu.

nieograniczonego, obejmujący działkę nr 291/7 położoną w Kramarzynach, nr 509/2 i 509/3

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

położone w Trzebiatkowej, nr 242 i 243 położone w Tuchomku (pod zabudowę mieszkaniową

Wnioski do ww. opracowania mogą bvć składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

jednorodzinną) oraz 754 położona w Tuchomiu (pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną).

W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Tuchomie istnieje też możliwość zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy.

Wyznacza się termin składania wniosku o nabycie przez osoby spełniające warunki
określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia
20 kwietnia 2018 r.
Więcej informacji:
Urząd Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16 pok. nr 3

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16,77-133 Tuchomie,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres: biuro@tuchomie.pl
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez
rozpatrzenia.

nrtel. 59 82150 42
bip.tuchomie.pl

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tuchomie.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
centrum miejscowości Potęgowo i fragmentu obrębu Darżyno,
w gminie Potęgowo.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno,
w gminie Potęgowo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1073 z późn. zm.),

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospoab(owaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z2017 r.poz. 1073 z późn. zm.),

zawiadamiam

zawiadamiam

0 podjęciu przez Radę Gminy Potęgowo Uchwały nr XLIX/358/2018, z dnia
24 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Potęgowo

o podjęciu przez Radę Gminy Potęgowo Uchwały Nr XLIX/360/2018, z dnia
24 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych
w obrębie Darżyno, w gminie Potęgowo.

1 fragmentu obrębu Darżyno, w gminie Potęgowo.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego
w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, w godzinach
urzędowania, oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznejbez koniecznościopatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@potegowo.pl.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego można składać w terminie do 30 dni od dnia ukazania się
niniejszego obwieszczenia.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego
w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo,
w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na ww. adres lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@potegowo.pl.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 i3 Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego można składać w terminie do 30 dni od dnia ukazania
się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5,
76-230 Potęgowo,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5,
76-230 Potęgowo, pok. 30,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
na adres e-mail: sekretariat@potegowo.pl.
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy

Potęgowo.
Dawid Litwin

Wójt Gminy Potęgowo

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5,
76-230 Potęgowo,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul.Kościuszki 5,
76-230 Potęgowo, pok.30,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
na adres e-mail: sekretariat@potegowo.pl.
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Potęgowo
Dawid Litwin

Wójt Gminy Potęgowo

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń
(tel. (59) 841 35 39 fax (59) 848 15 49)
ogłasza, że dnia 6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00
w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku
mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 1 w sali nr 101 odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 2 900 m2 stanowiącej własność dłużnika
Przemysława Niciejewskiego, położonej w miejscowości Żelkówko 16, gmina Kobylnica,
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
0 numerze KW SL1S/00024600/9. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkami:
mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym o pow. 180,36 m2, budynek przedwojenny murowany
w technologii tradycyjnej po generalnym remoncie i modernizacji w 2012 r. oraz budynkiem
gospodarczym o pow. 45,00 m2, przedwojennym do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Suma
oszacowania wynosi 280 508,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
1 wynosi 210 381,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28 050,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmię można uiścić w Kancelarii, a także na konto komornika w banku: Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Zgodnie z art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
www.dawro.eu—

SYNDYK SPRZEDA

z wolnej ręki udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni
34,91 m2, położonego w Słupsku przy ulicy Armii Krajowej 4A, dla którego Sąd Rejonowy
w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00051610/0 wraz
z udziałem wynoszącym 54/1000 w częściach wspólnych i w prawie wieczystego użytkowania
gruntu w działce nr 198/1 o łącznej powierzchni 0,0449 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku
VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nrSL1S/00047520/1.
1. Cena minimalna za 1/2 udziału wynosi 46 515,00 zł.
2. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Syndyka,
ul. M. Mostnika 12/2, 76-200 Słupsk, ze wskazaniem „lokal mieszkalny przy ul. Armii
Krajowej 4A w Słupsku, sygn. akt VI GUp 53/17".
3. Oferta powinna zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i numer telefonu oferenta,
b. w przypadku przedsiębiorcy aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi
nazwiskami osób umocowanych do reprezentacji oferenta, a w przypadku działania przez
pełnomocnika - uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta, w przypadku oferenta będącego sp. z o.o. udokumentowane spełnienie
warunku wymaganego art. 230 ksh,
c. oświadczenie, iż oferent:
- zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i technicznym,

- uiści cenę nabycia w formie polecenia przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu
poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie notarialnej,

- pokryje wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
4. Więcej informacji na temat przedmiotu przetargu na stronie www.lenmar.pl lub pod numerem
telefonu 668 017 831 i 509 271 653.

www.dawro.eu—
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Zabawny, ale również gorzki
obraz dzisiejszych Polaków
Daniel Klusek

Komedię obyczajową ..Dwoje
biednych Rumunów mówią
cych po polsku" wystawi
w weekend Nowy Teatr.
„Dwoje biednych Rumunów
mówiących po polsku" jest
opowieścią o powrocie dwojga
młodych ludzi z tematycznej
imprezy do domu. Przebrani
za biedaków, podróżując po
Polsce B, spotykają się z ostra
cyzmem i ksenofobią. W tym
sensie jest to rzecz o nas sa
mych.

Ale „Dwoje biednych Ru
munów..." to również w znako
mitej większości świetna za
bawa dla publiczności. Mnó
stwo tu tak charakterystycz
nego dla Doroty Masłowskiej
żartu słownego i zabawy sło
wem. Choć to słowo dla co
wrażliwszych uszu może być
nieprzyzwoite.
Ale ten spektakl warto zoba
czyć przede wszystkim dla ob
sady. Aktorzy stworzyli role
charakterystyczne, niezwykle
zabawne, a - conajważniejsze dopracowane wkażdym szcze
góle. W głównych rolach zoba
czymy Wojciecha Marcinkow
skiego i Monikę Janik.
Spektakl zobaczymy w so
botę o godz. 19 i w niedzielę
o godz.18 na dużej scenie. Bi
lety kosztują 35i 30 zł.©®

KINA
Słupsk

NIEBIESKA UNIA
Czarna pantera, godz.10.1250; Czerwona jaskół
ka. godz.15.45,19.45; Każdego dnia,godz. 13.15;
Kobieta sukcesu godz.10.40,13.15.20,17.40,
18.40,20; Kobietymafi, godz.1130,14.30,15.30,
17.30,1830,2030,2130; LigaMistrata Barcelo
na-Chełsea,godz20.30; Nieznajomi:ofiarowa
nie, godz.17.30,21; Wiec2Órgier,godz. 18;Cudowny chłopak, godz.10,12.40,15.10; Jaskiniowiec,
godz. 11,1320,15.25;Pszczółka Maja: Miodowe
igrzyska, godz.11.15
Boski porządek,godz.13; Wutamkusekundy,
godz.15.45,20.15; The Place;godz. 18

Ustka

.Dwoje biednych Rumunów..." zobaczymy w Nowym Teatrze

Rap w Kellerze

Śpiewaj w Duo Cafe

Kolejna odsłona Konkursu Mu
zycznych Talentów „Twoje15 mi
nut" odbędzie sięw piątek ogodz.
21 wklubie Duo Cafe.Uczestnicy
zaśpiewają po trzy utwory. Ich
prezentacje ocenijury złożone
z muzyków idziennikarzy, swoich
faworytów wskaże również pub
liczność. Do wygrania są nagrody
pieniężne oraz zniżkina wydarze
nia w klubiei przy barze. Najlepsi
awansują do czerwcowego finału.
Zgłoszenia w Duo Cafe,na profilu
klubu na Facebookui pod nr.tel.
883 920 900. Wejściówki dla
publiczności:10 zł. (DMK)

Szpaku,jeden z najbardziej
przyszłościowych raperów mło
dego pokolenia, zagra w piątek
ogodz. 20w pubie Keller.Szpaku
łączy newschool ioldschool. Ba
lansując pomiędzy szczerością
a melodycznością, stawia w teks
tach na autentyczność.Jako
support pojawią się EndRiu, Fidji.
Wejściówki: 40 zł. (DMK)

GrajDołek z płanszówkami

W Emceku w niedzielę ogodzinie
15 odbędzie się7. SłupskiGrajDo
łek. ToFestiwal Gier Planszowych
organizowany dla zatwardziałych
fanów gier klasycznych,plan-

szówek, karcianychi bitewnych.
(DMK)

Wymień się winylem

Wszyscy, którzy mają winylowe
płyty, mogą przyjść z nimiw nie
dzielę ogodz.16 do DomÓwki.
Będzie w czym wybierać:od ro
cka,jazzu, przez fijnk&soul, elek
tronikę lat80., soundtrackiostat
nich 50lat, dźwiękiświata, po
uliczne rymyi najnowsze trendy.
Możliwa będzie wymianaisprze
daż. Wstęp wolny, (DMK)

Random najazzowo

Random TRIOi Mariusza Czajka
zagrają w sobotęo godz.21

w Dom Ówce. W ich wykonaniu
usłyszymy standardy jazzowe,
m.in.: „Autumnleaves", „Flymeto
the moon",„Georgia", „Feeling
good", „Valerie",J' m nogood",
„Bądź moimnatchnieniem", „Nie
chcę więcej". Wejściówki:10,8 zł.

W teatrze Tęcza w sobotę ogodz.
11 zobaczymy spektakl„Niedź
wiedź iMasza - czyligdzie moja
kasza?". Tytułowa Masza trafia
do domkuniedźwiedzia. Począt
kowe nieporozumienia między
bohaterami znikają,a w ich miej
sce pojawia sięprzyjaźń. Spektakl
skierowany jest domłodszej wi
downi. Bilety:18,15 zł. (DMK)

Krzysztof

•*

Prognoza (Ha Bałtyku

Ścibor
:
Biuro Calvus^

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

|Środa 14.03.2018
Nad Pomorze napływa
>raz chłodniejsze
powietrze pocho
dzenia arktycznego. W
;iągu dnia okresami
>ojawią się opady
leszczu, śniegu z
e s z c z e m n a
i /schodzie śniegu. Na
termometrach max do
|1:4°C. Wiatr zimny z
>łn.-wsch. W nocy
rozpogodzenia i lekki
iróz. Jutro dość
pogodnie, nie powinno
padać i chłodno, max
do 2:4°C. Wiatr zimny i
z płn.-wsch. Wraca
zima, od soboty całą
|dobę utrzyma się mróz.
pogodnie
ciągy deszcz
mgła

«

2-3

1000 hPa

i
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KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000;2219436; PKS59 8424256;
dyżurny ruchu59 843 7110;MZK 59 84893 06;
Lębork: PKS598621972; MZK59 8621451;By
tów: PKS59 822 22 38;Człuchów: PKS59 83422
13; Miastko:PKS59 8572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Ustka
Apteka z pasję,ul. Polna2, tel.732806600
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Warszawa
przelotny deszcz

Pogotowie Ciepłownicze993;
Pogotowie WodreHlanaizacyjne994;
Straż Miejskaalarm986: Ustka 598146761
697696498;Bytów 598222S 69;

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego1,tel.59 84670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. JanaPawła II3,
tel.59 8423839;
Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2,tel. 5984239 35;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59842
6349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 59845 6441;

598405838.

Miastko
Wracam do Zdrowia,ul. Dworcowa 3,tel. 59857
5155

Człuchów

Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3,tel.

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.59842 8196,601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005lub 59
8411315, ul.Kaszubska 3 A.Winda ibaldachim
przy grobie;Hades. ul.Kopernika 15,całodobowo:

Dr Max,ul.10 marca16a, tel.59 8633422

tel. 59 84298 91.601663796. Windaibaldachim

Łeba

przy grobie.

Słowińska, ul.Kościuszki 70a, tel.598661365

(całodobowo), tel.598428495,604434441.

Wicko

Winda ibaldachim przygrobie.

Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,

PORADNICTWO
Biuro PoradObywatelskich - ul.
Niedziałkowskiego 6,czynne: poniedziałek.-

Słupsk:

Bliżej Prawa -bezpłatne porady prawneiobywa

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im. Janusza
Korczaka, ul.Hubalczykówl. informacjatelefo
niczna 59 8460100;

tel. 593070020,czynne: poniedz.-środagodz.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12tel.59 81469 68;Poradnia Zdrowia POZ,
ul. Kopernika18, tel.5981460Tl;Pogotowie Ra
tunkowe-59 81470 09;

Gdańsk

20 km/h

Straż Pożarna998;

Centrum Zdrowia,ul. ks.Bernarda Sychty 3, tel.
598226645

Ustka:
Om

SZCZECIN
4
©

$6<

E3H
Połczyn-Zdrój

Urząd Cełny-587740830;

czwartekwgodz.10-14;

Kaifuzy

Mielno ^
3 Rewal

0

[OKS

EZHB
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cm

Straż Gminna598485997;

Emcek, al.3 Maja 22,tel. 59 8431130;

USŁUGI MEDYCZNE

LęSork

^ŁU

Straż Miejska986;598433217;

Bytów

Pod Agawą, tel.598611114

Łeba t?

zachmurzenie umiarkowane

V marznąca mgła

mtemp. w dzień

Pogoda dla Polski

Pogotowie Ratunkowe999;

Pogotowie Gazownkze992;

Lębork
Pogoda dla Pomorza

Pofitja997;ul. Reymonta, tel.598480645;

Lębork

Oberiand, ul.Długosza 29, tel.59 834T7 52

POGODA

Słupsk:

Pogotowie Energetyczne991

Dom Leków,ul.Tuwima4.tel.598424957

Masza z Niedźwiedziem

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59 8480111,801120 002;

Pomiędzy słowamŁgodz.18.45, Kobieta sukcesu,
godz. 17.45; Kobietymafi. godz.19.45

Kobieta sukcesu,godz.16,18; Kobiety mafii,
godz. 20

T

ZAPROSZENIA

WAŻNE

Ą
5°

Ą
5

5

3

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy598633000;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,59863 5202;

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13,tel. 598228500;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,tel.5985709 00;

Człuchów:
598345309.

telskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok. 718.719)
8-16, czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama-5984140 46,czynny;
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
codziennie17-22.59 84146 05.

TAXI
598422700

607 271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Camp Nou ma być piekłem,ale
tylko dla piłkarzy Chelsea
Michał Skiba
sport@gazeta.wroc.pl

/ *Hkanożna
Czas na walkę o ostatniebilety
do przystanku„ćwierćfinał Ligi
Mistrzów". Chełseapostara się
dokonać cudu na CampNou.
Bayem w Stambule prawiejak
na wycieczce.
Starcia Barcelony z Chelsea to
już jest prawdziwy klasyk Ligi
Mistrzów. W środowy wieczór
zagrają ze sobą poraz siedemna
sty. Po raz szóstyw faziepucha
rowej tych rozgrywek.By w tej
piłkarslaęj przyrodzienastąpiła
symbioza, czas na zwycięstwo
Chelsea. Dotychczas trzy razy
wygrywali Katalończycy, dwa
londyńczycy.
Wyszarpanie
ćwierćfinału „Blaugranie" bę
dzie niezwykle trudne. Remis
1:1sprawia, że Anglicybędą mu
sieli zagrać w otwartekarty.
Chelsea w sobotnim ligowymmeczu zCrystalPałace od
dała aż 28strzałów na bramkę
przeciwnika. Żaden zespół nie
oddał więcej prób w Premier
League od piłkarzy Antonio
Contego. Byćmoże to jestprelu
dium do słów Edena Hazarda,
które wypowiedział po pierw
szym meczu z „Dumą Katalo
nii". - Na CampNou musimyza
grać jeszczelepiej - mówił znie
pewnym uśmiechem belgijski
rozgrywający Chelsea.
Miny graczy z zachodniego
Londynu mogą natychmiast
rzędnąć, gdy przypomni imsię,
że Chelsea niewygrała wBarce
lonie od ośmiu spotkań. Co naj
wyżej remisowała, akompromis
2:2 lub wyższy da Anglikom
awans
do
ćwierćfinału
Champions Leagaue.Leo Messi
i spółka ostatni razprzed własną
publicznością przegrali13 sierp-

* 51 0 v

Leo Messi grał z Chelsea dziewięć razy. strzelił tylko jednego gola
nia 2017 roku- wSuperpucharze
Hiszpanii z Realem Madryt.
A Chelsea w delegacjach sobie
ostatnio nie radzi. W Premier
League przegrała cztery ostatnie
spotkania pozaStamford Biidge.
Na świeczniku ostatnio zna
lazły się nie tylko zapowiedzi
hitowego rewanżu w Lidze Mi
strzów, ale również Andre
Gomes. Portugalski piłkarz,
który w drużynie z Barce
lony nie może się odnaleźć,
o czym otwarcie powiedział
w magazynie „Panenka". - Za
mykam się. Nie mogę pozbyć się
frustracji z powodu swoich nie
udanych zagrań. Kończy się to
tym, że nie rozmawiam znikim,
nie chcę nikomu przeszkadzać.
Czuję wstyd. Może to nie
do końca dobre słowo, ale cza
sem czuje się, że to jest piekło-

te i wieleinnych słów wywołały
w Hiszpanii niemałą burzę. Andre popisał się wielką
odwagą. Zwykle jesteśmy sza
nowani za to, że nie okazujemy
swoich słabości.Najważniejsze,
to zebraćsię w sobie iiść dalej chwalił Gomesa trener Ernesto
Vałverde, ale z pomocnika raczej
w pierwszej kolejności niesko
rzysta. O ile do zdrowia zdąży
wrócić Andres Iniesta, który
od niedawna wrócił do trenin
gów zespołem.
Za podgrzewanie atmosfery
przed meczemodpowiedzialny
jest za to Cesc Fabregas. Wycho
wany w Barcelonie, przez lata
grał w Arsenału, skąd z powro
tem wrócił doKatalonii. W ze
spole FCB grałtrzy sezony,zdo
był mistrzostwo i Puchar Króla.
Od 2014 r. jest zawodnikiem

„The Blues" - Zawsze dobrze się
czuję, gdygram przeciwko Bar
celonie. Strzeliłem w tym sezo
nie tylko dwa gole.Niemam po
jęcia, jak zareaguję poewentu
alnym golu. Być może będę go
mocno celebrował - powiedział
na łamach dziennika „Marca".
Początek spotkania pomiędzy
Barceloną i Chelsea o godz.
20.45.
Żadnych emocjinie powinno
kilkadziesiąt minut wcześniej.
O godz. 18.00 w Stambule
Bayern zagra zBesiktasem i bę
dzie „bronić" pięciobramkowej
zaliczki z pierwszego meczu.
Arturo Vidal biegnie po pokła
dzie samolotu za Franckiem
Riberym, bo Francuz uderzyłgo
otwartą ręką w głowę. David
Alaba to nagrywa, pół zespołu
Bayernu Monachium pozuje
do zdjęć w swoich bardzo dro
gich garniturach- tak mniejwię
cej wyglądała podróż do Turcji
w wykonaniu mistrzów Nie
miec.
Wyjazd nad Bosfor to w pew
nym sensie będzie odpoczynek
dla Roberta Lewandowskiego.
Dziennik „Bild" poinformował,
że w podstawowym składzie
Polaka zastąpi Sandro Wagner.
Nie zagra również Joshua
Kimmich, w jegomiejsce powi
nien pojawićsię Rafinha.
Kapitan reprezentacji Polski
nie
będzie
potrzebny
na Vodafone Stadium, bo
Bayem wygrałpierwsze spotka
nie aż 5:0, ale w kontekście na
stępnych rywalizacji „Lewy"
jest Bawarczykom niezbędny.
Wie o tym GiovaneElber, inny
wybitny napastnik Bayernu
spoza Niemiec. - Mamnadzieję,
że zostanie w Monachium
na dłużej.On przecież ma w tu
taj wszystko. Nie musi odcho
dzić. Wiemjednak, żeReal zrobi
wszystko, by go sprowadzić
do siebie - powiedział
Brazylijczyk.
©®

W
Michał Kwiatkowski zabierze do domu trójząb Neptuna

Michał Kwiatkowski
królem Dwóch Mórz
Kolarstwo

ArlenaSokalska

sport@gazeta.wroc.pl

Michał Kwiatkowski (Sky)
zwyciężył w tegorocznej edycji
Tirreno Adriatico. Jest pierw
szym Polakiem,który wygrał
tę prestiżową tygodniówkę.
Najlepsi kolarze przed startem
Tirreno Adriaticco pozują zcha
rakterystycznym trójzębem
Neptuna, który jestteż elemen
tem graficznym logo Wyścigu
Dwóch Mórz, bo tak odlat nazy
wane jest Tirreno Adriatico.
W tym roku jednak Kwiatkow
ski nieuczestniczył wtym spot
kaniu z mediami - przyjechał
na wyścigw roli pomocnika,ko
larza, który na włoskichdrogach
ma szykowaćsię doswoich ko
lejnych startów.
Liderem ekipy Sky był
Geraint
Thomas,
jednak
Walijczyk miałznów „włoskiego
pecha" - w decydującym mo
mencie złapał defekti stracił po
zycję lidera - nie tylko w wyś
cigu, ale iw teamie.
Z kolei Kwiatkowski jest ko
larzem zbytdojrzałym i wszech
stronnym, by taką okazję
do zwycięstwa wypuścić z rąk.
Zwłaszcza, że wszystko miało
rozegrać się na ostatnim etapie
- jazdy indywidualnejna czas.
Kwiatkowski nieprzypadkowo
w czerwcu ub. roku został mi-

O krok od polskiego podium. Znakomici Stoch i Kubacki
Skoki narciarskie
RYG

sport@gazetawroc.pl

Gdy nie przeszkadza mu wiatr
płatający figle. Kamil Stoch
nie ma sobie równych. Polak
zdeklasował konkurencję
w konkursie w Lillehammer
Już popierwszej serii wszystkie
atuty były w rękach mistrza
olimpijskiego z Pjongczangu.
Jako jedyny wtej części skoków
przekroczył odległość140,5 me
tra, a dodatkowootrzymał boni
fikatę za obniżenie rozbiegu.
W związku z tym wyprzedzał

resztę stawki o ponad14 punk
tów. Strażą przyboczną skoczka
z Zębu okazali się jego koledzy
z reprezentacji- drugi był Dawid
Kubacki, na trzecim miejscu
uplasował sięStefan Hula.
W drugiej serii sędziowie
zdecydowali się na podwyższe
nie rozbiegu, ponieważ odwró
cił się kierunek wiatru. Jednak
podmuchy co chwila były to
słabsze, to mocniejsze, czasem
pod narty,a czasem w plecy. Ta
część zawodówbyła zaemnieco
loteryjna - Richard Freitag wy
korzystał warunki iskoczył141,5
metra, ale to oznaczało lądowa
nie na płaskim i niższe noty

za styl.Przez to mimoznakomi
tej odległości nawet na chwilę
nie był liderem.Wiatr nie potra
fił się ustabilizować przed sko
kami trzech prowadzących Po
laków. Stefan Hula na swoją
próbę czekał najdłużej ze
wszystkich
zawodników
w drugiej serii. Oczekiwanie
przeszkodziło naszemu repre
zentantowi wutrzymaniu swo
jego miejsca i spadłpod koniec
pierwszej dziesiątki. Warunki
wykorzystał za to Dawid
Kubacki, leciał bardzo wysoką
parabolą i dołączył dowąskiego
klubu skoczków, którzy prze
kroczyli 140 metrów. Obok

niego tworzyli ten klub tylko
Freitag, no i Stoch. Skoczek
z Zębu znów skakał z obniżo
nego rozbiegu, ale jemu nic
w tymsezonie nie przeszkadza.
Skoczył 141 metrów przy wie
trze w plecy, z niższej belki
i zdeklasowałrywali. To po pro
stu dominator. Cykl Raw Air
nie zwalnia tempa. Dziś prolog
w Trondheim, akonkurs indy
widualny już w czwartek. Kto
będzie faworytem? Tego chyba
nie trzeba tłumaczyć. ©®

Raw Air- Lillehammer
1. KamilStoch306,4(140,5/141),2. DawidKubacki
2787 (139/1405),3. Robert Johannson(Norwegia)

2737037/1365), 4.AndreasStjemen (Norwegia)
2725 (1345/1335),5.Richard Freitą>(Niemcy)
271.1 (135/1415)-9. StefanHula 26170395/129).
14. PiotrŻyła252.8033/1285),20. Jakub Wolny
239.6(132/124). 31. Macią Kot114.8026)
Klasyfikacja Raw Ar.1 Stoch 11415 pkt;2.
Johansson10853; 3.Johann Andre Forfang
(Norwegia)10555; 4.Stjemen10535; 5.Stefan
Kraft (Niemcy)1042,7; 6.Kubacki1040.8; 7. Da
niel Andre Tande(Norwegia)1038,7; 8.Freitag
1026,6; 9. Andreas Wellinger(Niemcy)10103;
10. RyoyuKobayashi (Japonia)9895
Klasyfikacja Pfc1. Stoch1103,2. Freitag903,3.
Tande 849,4. Wellinger804,5.Forfang640,6.
Kraft 616,7. Johansson580,8. Kubacki550,9.
Markus Eisenbichler(Niemcy)495,10. Junshiro
Kobayashi (Japonia)484...13. Hula 363,14Żyła
355,21. Kot234,36. Wolny 64,68.Pilch 1.

strzem Polski w tej specjalności
- czasówki zawsze były jego
mocną stroną. Rywali jednak
musiał się obawiać. Damiano
Caruso jest niezły w tej konku
rencji, a Polakowi zdarzyło się,
że przegrywał z Włochem
na czasówkach. Ale nie tym ra
zem - już na półmetku miał
sporą przewagę, którą jeszcze
powiększył, choć obaj jechali
w gorszych warunkach niż ci,
którzy rywalizowali wcześniej popadał deszcz i asfalt był bar
dzo mokry.Ostatecznie więc to
Kwiatkowski zabierzedo domu
trofeum władcymórz - złocony
trójząb. Teraz przed nim kilka
dni odpoczynku,a już w sobotę
start w monumecie MediolanSan Remo, w którym przed ro
kiem triumfował.
Mniej
udany
występ
w Tirreno Adriatico odnotował
Rafał Majka (Bora-hansgrohe),
który w piątek uczestniczył
w kraksie. Co prawda zajął 2.
miejsce na królewskim etapie
do Samano Sassotetto, ale to
wynik poniżejambicji Polaka.

Wyniki 7. etapu: l.RohanDennis(BMQ
11:14,2. Jos vanEmden (LottoNL-Jumbo) 00:04,3.
Jonathan Castroviejo(Sky) 00:08., (...)12. Michał
Kwiatkowski (SkyXX)20
Klasyfikacjageneralna: iMichał
Kwiatkowski (Sky),2. DamianoCaruso (BMC)
00:24,3. GeraintThomas (Sky) 0032,4.Tiesj
Benoot (LottoSoudal) 01:06,5. Adam Yates
(Mitchelton-Scott) 01:10

iim

WTOREK.13.03
MULTIMULTI -GODZ.14.00

2,9,13.16,18,25,32.44,46,47.
50.52,57.60.61.62,65,66,74,
78 plus 46
KASKADA

4.5,6,7.9.11.13,14,16,19,20,21

PONIEDZIAŁEK.12.03

MULTI MULTI -GODZ. 21.40

17.21,24,28,32,33,43,44,45,
46,47,50,52,53,55,58.71.77.
78.79 plus77
KASKADA

1, 3. 7. 8, 9,10,15,18.21,22.23, 24
EKSTRA PENSJA

1.5.24.25.34 + 3
MINI LOTTO

21. 27. 29.30.36
(STEN)
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Marcelina Witek znakomicie spisuje się na arenach w Polsce i Europie

2017
Marcelina Witek ze swoim ojcem i trenerem Mirosławem Witkiem

Marcelina Witek wraca do Słupska
Ijekkoattetyka

Jarosław Stencei
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

Po trzech latach i zmianie
dwóch klubów: SKLA Sopot
IKS Polanik Piotrków Trybu
nalski utalentowana oszczepniczka Marcelina Witek jest
w trakcie procedury przejścia
do słupskiego klubu Akademia
Małego Lekkoatlety.
Wielką role odegrały tu wła
dze miasta Słupska iStowarzy
szenia AML. Marcelina, repre
zentując barwyinnych klubów,
zawsze trenowała w Słupsku
i utożsamiałasię znaszym mia
stem. Jednakże do tej pory nie

było tak dobrego klimatu, aby
poczynić takikrok. Obecnie za
wodniczka
wraz
Marią
Szramiak i ich trenerem Miro
sławem Witkiem przebywają
ma
obozie
kadry
Pol
ski na Teneryfie, gdzie szlifują
formę dosezonu 2018.
- Ze swojej strony cieszęsie,
że po 3 latach mogę wrócić
do swojego miasta. Cieszy mnie
fakt, że władze Słupska tak
przychylnie odebrały mój po
mysł powrotu i stworzyły mi
warunki, które pozwolą mi spo
kojnie trenować i przygotowy
wać się aż do Igrzysk Olimpij
skich Tokyo 2020. W tym roku
docelowa impreza sportowa to

mistrzostwa Europy w Berlinie
07-12.08.2017, gdzie minimum
wynosi 59,00 metrów. Sezon
rozpocznie w Białogardzie
05.05.2018 roku, natomiastko
lejny start już12.05.2018 w Dia
mentowej Lidze wSzanghaju.
Od tegostartu wiele zależy, czy
wystartuje w całym cyklu tej
prestiżowej ligi - mówi
Marcelina Witek.
- Ten rok jest dla mnie bar
dzo trudny, ponieważ muszę
pogodzić maturę, którą roz
pocznę 4maja, i treningi, dzięki
którym chcę uzyskać mini
mum namistrzostwa świata ju
niorów w Tampere wFinlandii,
które odbędą się10-15 lipca. Mi

nimum, jakie musze uzyskać,
wynosi 51 metrów. Przecho
dząc z juniora młodszego
do kategorii juniora, zmieniam
też wagę oszczepu z 500 na 600
gramów, ale mam wspaniałego
sąsiada Piotra Grabowskiego,
właściciela firmy Gras, który już
w ubiegłym roku zabezpieczył
mnie w dwa markowe osz
czepy - oceniła z kolei Maria
Szramiak.
- Zmiany klubowe tym ra
zem przebiegną bezstresowo
dla zawodniczki,ponieważ pan
Dariusz Szczepanik, prezes
klubu KS Polanik Piotrków Try
bunalski i właściciel firmy
Polanik produkującej sprzęt

Reprezentanci Polski zagrają dla Pawła Kryszałowicza
fHtka nożna

Jarosław Stencei

\ /

jaroslaw.stencei@polskapres5.pl

Jarosław Stencei

jaroslaw.stencel@polskapress.pl

- Paweł Kryszałowicz jest
po operacji i w takiej sytuacji

Paweł Kryszałowicz jest wychowankiem Gryfa Słupsk

i pieniądze - wyjaśnił w pro
gramie 4-4-2 na antenie TVP

na pewno będą, oprócz Jurka
Dudka, który ma akurat swoją

Sport Dariusz Szpakowski.

- Przyjedzie cała reprezen

tacja. Wszyscy deklarują, że

sesję wyjazdową - wyjawił

Engel. - Zapraszam wszystkich,
bo będzie to naprawdę świetne

widowisko! - mówił za pośred

nictwem strony sport.tvp.pl
trener Jerzy Engel.
Wciąż na stronie pomagam.pl/9gctbzns działa zbiórka
pieniędzy
na
leczenie
i
rehablitację
Pawła

Kryszałowicza. Serdecznie za
praszamy do wsparcia akcji

Zbiórka dla Kryszała.Wsparcie

dla Pawła zapowiedział także
wcześniej prezes PZPN -Zbig

niew Boniek.©©

lacyjne, ale studzę swoje emo
cje, bo wiem, że do sezonu zo
stały jeszcze 2 miesiące. Mini
mum na Igrzyska Olimpijskie
w Rio de Janeiro w 2016 roku
wynosiło 62,00 metry, a ona
na treningach regularnie rzuca
ponad 60 metrów, zdarzył się
też taki rzut na odległość 65,20.
Taki wynik obecnie uplaso
wałby Marcelinę na 2. miejscu
na świecie - powiedział Miro
sław Witek,który w przeszłości
reprezentował barwy słup
skiego Gryfa. Ztamtegookresu
ma na swoim konciesześć me
dali mistrzostw Polski, w tym
trzy złote krążki. Jego tropem
podąża córka Marcelina. ©®

Zapraszamy na imprezy
w Słupsku i Lęborku
Szachy i lekkoatletyka

Wspaniała wiadomość dotarła
do nasza pośrednictwemTe
lewizji Polskiej.Najbardziej
znany polskikomentator Da
riusz Szpakowskizapowie
dział, że21kwietnia w Słupsku
rozegrany zostaniecharyta
tywny mecz narzecz Pawła
Kryszałowicza. Zagrają repre
zentacje kolegów Pawłaz ka
dry Polskiz MŚpod wodzą Jerzego Engelaoraz z klubów.
w którychgrał w ekstraklasieArniki Wronkioraz Wisły Kra
ków.

potrzebna jest rehabilitacja

lekkoatletyczny to wspaniały
człowiek, dla którego liczy się
dobro zawodnika. Od wielu lat
wspomaga Marcelinę w sprzę
cie sportowym i nie zamierza
tego zaprzestać.Zawodniczka,
należąc do tamtejszego klubu,
na co dzień trenowała w Słup
sku , toteż wiele nie zmieni się
w jej treningach.Mając za sobą
wiele przychylnych osób
w Słupsku oraz wiernych kibi
ców, którzy oczekiwali jej po
wrotu, postara się nie zawieść
pokładanych w niej nadziei.
Obecnie przebywamy na obo
zie klimatycznymna Teneryfie
i odległości, jakie osiąga
Marcelina na treningu, są rewe

W czwartek, 15 marca,
na świetlicy Polskiego Związku
Niewidomych w Słupsku od
będą się mistrzostwa miasta
Słupska w szachach. Odprawa
techniczna przed turniejem
rozpocznie się o godzinie16.30,
a rozgrywki wystartują o godzi
nie 17. Zawody rozgrywane
będą systemem szwajcarskim
na dystansie 9 rund (90 minut
na zawodnika).Organizatorem
zawodów jest Integracyjny
Klub Sportowy.
Już 21 lipca br. zapraszamy
wszystkich sympatykówbiegania do udziału w XVIII Biegu
Ulicznym św. Jakuba Ap.
W tym roku trasa biegu jest
lekko zmodyfikowana. Liczy10
km, jestatestowana, ma 3 pętle
po 2,67862 km plus dobieg

od startu do mety 1,96414 km.
Start znajdujesię przy ul. Armii
Krajowej przedskrzyżowaniem
z ul. Czołgistów. Dalej trasa
biegu będzie przebiegała nastę
pującymi ulicami: Armii Krajo
wej, Okrzei, Legionów Pol
skich,Słowackiego, Wojska Pol
skiego, Okrzei,1 Maja, prosto
przecina al. Wolności i wbiega
na ul. Staromiejską, plac
Pokoju oraz Armii Krajowej.
Zapisy przyjmowane są przez
Internet poprzez poprawne
wypełnienie formularza zgło
szeniowego dostępnego na na
szej stronie internetowej
www.csir.lebork.pl
oraz
www.maratonypolskie.pl.
Zapisy osobiste, odbiór pa
kietów
startowych
oraz
chipów tylko i wyłącznie 21
lipca 20i8r. wgodz.11.00-15.00
w biurze zawodów w hali
przy ul. Skłodowskiej-Curie.
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