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45

I

m

STRONA

Pomorska
gospodarka to
morze i innowacje
technologiczne

Środa 7 listopada 2018

STRONA 12

Radny dwa lata odwlekał utratę mandatu i ma już nowy

Jak Paw ełSzewczyk
mimo wyroku sądu
niestracił mandatu
m
Zbigniew Marecki
zbigriiew.marecki@gp24.pl

Dzisiaj we Wrocławiu słupscy
Czarni zagrają kolejny mecz
w pierwszej lidze - z WKK STRONA 20

Słupsk
12 lipca Wojewódzki Sąd Administra
cyjny w Gdańsku oddalił skargę rad
nego Pawła Szewczyka na decyzję
wojewody pomorskiego w sprawie
wygaszenia jego mandatu. Mimo to
nadal jest radnym mijającejkadencji
i będzie w nowejradzie. Dlatego ma
już plan dla miasta, który zamierza
realizować w nowej kadencji.
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Lekarz miał wymusić zgodę na dobrowolny
wypis z SOR-u w słupskim szpitalu STRONA 4

Kłopoty radnegoPlatformy Obywatel
skiej zaczęły się w marcu 2016 roku,
gdy były poseł Ryszard Bogusz,mece
nas Krzysztof Białobłocki i Grzegorz
Kunda wnieślido rady miasta wniosek
o wygaszenie jego mandatu. Jednak
słupscy radni tego nie zrobili. A woje
woda pomorski 9 sierpnia 2016 roku
wydał zarządzeniezastępcze wygasza
jące mandat radnego Szewczyka
z uwagi na pełnioną przez niego funk
cję społecznego prezesa zarządu Fun
dacji na rzecz Rewitalizacji Miasta,
która działała przy Przedsiębiorstwie
Gospodarki Mieszkaniowej wSłupsku,
gdzie radny pracujezawodowo. W ten

Specjalne wydanie „Głosu"
Sobota

10 listopada

Niepodległości,

Paweł Szewczyk zaczynał pracę w samorządzie Słupska jako radny SLD.
a teraz należy do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
sposób wojewoda uznał go za osobę
zarządzającą działalnością gospodar
czą z wykorzystaniem mienia komu
nalnego gminy,w którejuzyskał man
dat. Radny jednak złożyłskargę na de
cyzję wojewody do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku,
który 12 lipca br. ją odrzucił.
- To jednak nie kończy sprawy, bo
wystąpiłem do WSA o uzasadnienie
wyroku i teraz zastanawiam się
nad skargą do NaczelnegoSądu Admi
nistracyjnego -mówi radnySzewczyk,
który nie czuje się winny. Jednocześ

nie zapowiada jednak, że zamierza tak
uporządkować swoją
sytuację
prawną, aby już nie budziła wątpli
wości.
Co więcej, w wyborach21 paździer
nika dostał ponad tysiąc głosów
słupszczan i wszedł do rady kolejnej
kadencji. - Zamierzam ją poświęcić
sprawie poszerzenia granic Słupska
i włączenia do miasta gminy Słupsk.
Uważam, że takie rozwiązanie może
być korzystne dla obydwu samorzą
dów - twierdzi radny Szewczyk. ©®
PODYSKUTUJ NA FORUM GP24.PL
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NEKROLOGI

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

Zamieść nekrolog, kondolencje lub wspomnienia
0 najbliższych, którzy odeszli, w Głosie Pomorza
1 bezterminowo na stronie www.nekrologi.net
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Pani Renacie Szczepaniuk
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Teściowej

składają
Wójt Gminy Główczyce, Przewodniczący i Radni Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 4 listopada 2018 r. odszedł
nasz Mąż, Tato, Syn i Brat
Śtp

Mieczysław Cybula
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
8 listopada 2018 r. o godz. 11.20 na Starym Cmentarzu.
Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu
o godz. 7.30 w kościele pw. św. Józefa.
Pogrążona w smutku
Rodzina

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko"
J. Twardowski
Wyrazy najszczerszego współczucia

Żonie i Dzieciom

\

z powodu śmierci

Głos Dziennik Pomorza
Środa, 7.11.2018

Specjalny dodatek „Głosu
już w najbliższą sobotę

Krzysztofa Sygnowskiego
m-

Wobec ciosu, który spadł na Państwa Rodzinę,
niełatwo znaleźć słowa otuchy. Życzymy sił do zniesienia
tego bólu, który tylko czas załagodzi.
Łącząc się w smutku
Zarząd i Pracownicy Energa-Operator
Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z 0.0.
„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia
- żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe
liście na drzewie życia."
A.Einstein
Z wielkim smutkiem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela
Śtp

Krzysztofa Sygnowskiego

Magdalena

10 listopada z..Głosem"ukaże
się nasz specjalny 32-stronkowy dodatek - „Głos ma Histo
ria". Okazja jest też wyjątkowa
-setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W nocy z 9na10 lipca1904 roku
parowiec „Coptic" stanąłna re
dzie portu w Jokohamie. Napo
kładzie statku znajdowali się
dwaj prominentni działacze
Polskiej Partii Socjalistycznej Jó
zef Piłsudskii TytusFilipowicz.
Ostatnie tygodnie intensywnie
przygotowywali siędo rozmów
z Japończykami.Daleka podróż
z Galicji przez Londyn, Stany
Zjednoczone i Kanadę pochło
nęła niemal wszystkie fandusze
z kasy partyjnej.
Następnego dniafunkcjona
riusz Kempeitai, miejscowych
tajnych służb, zabrał ich do To
kio.
Zostali
zakwaterowani
w Seyoken Hotel, położonym
daleko od hotelinajpopularniej
szych wśród Europejczyków.
Ich pobyt miał być utrzymany
w konspiracji,a carska ochrana

Olechnowicz
magdalena.oledinowia@gp24.pl

KALENDARIUM
7 listopada
1602

Papież Klemens VIII wydał bullę
kanonizacyjną Kazimierza
Jagiellończyka.

1918
Józef Piłsudski w parku belwederskim, rok 1926. Dwanaście
lat wcześniej wybrał się w tajemniczą podróż do Japonii
miała rozległą siatkę agentów.
Nie należałoryzykować.
Po co Józef Piłsudski poje
chał do Japonii? Jaki ta wy
prawa miała związek z walką
o wolnośćPolski? Skończyła się
fiaskiem czy sukcesem? O tym
wszystkim przeczytacie w jed
nym z tekstów w przygotowy
wanym przez nas specjalnym,
niepodlegościowym dodatku,
który trafi do Was wraz z „Gło

Zenon Klemenczak
zakończył działalność
na rzecz represjonowanych
(

Zbigniew Marecki
zbigniew.raredi@gp24.pl

Tytułem honorowego preze
sa pożegnali wczoraj Zenona
Klemenczaka działacze Sto
warzyszenia Polaków Repre
sjonowanych przez IIIRzeszę.
W ten sposób nagrodzili go
za 30 lat pracy na rzecz tejor
ganizacji.
-Stowarzyszenie powstało,

aby zachować pamięć o Pola
kach deportowanych do Nie
miec i na terenie kraju-skaza
nych na prace niewolnicze,
tak by nasza historia nie ule
gła zapomnieniu- mówi
Klemenczak.
W trakcie swojej działalności
Klemenczak nie tylko pomógł
wielu ludziom w uzyskaniu
odszkodowań za niewolniczą
pracę na terenie Niemiec, ale
także zabiegał o prawa dzieci

Utworzono TymczasowyRząd
Ludowy Republiki Polskiejw Lub
linie podprzewodnictwem Igna
cego Daszyńskiego.

sem" dzień przed ŚwiętemNie
podległości. Na 32 stronach 1939
znajdziecie szereg innych cieka Premier RPna uchodźstwiegen.
wych tematów związanych Władysław Sikorski zostałmiano
z odzyskaniem przez Polskę wany przez prezydenta Włady
wolności, nie zabraknieteż ko sława Raczkiewicza Naczelnym
mentarzy historykówipolitolo- Wodzem iGeneralnym Inspekto
gów z naszego regionu.Pamię rem SiłZbrojnych.
tajcie - wyjątkowy„Głos maHi
storia" już w najbliższą sobotę. 1964
Seryjny morderca Zdzisław
Zapraszamy do lektury!
Marchwicki („Wampir z Zagłębia")
Piotr Poledioński
piotr.potedionski@gk24.pl

i spadkobierców ofiar niemie
ckich represji. Zabiegał rów
nież o świadczenia rehabili
tacyjne dla ofiar niemieckich
represji.
Cały czas także kultywował
pamięć o 22 robotnikach
przymusowych, których 7
marca 1945 roku w Lasku Po
łudniowym w Słupsku roz
strzelali żołnierze SS. Jedno
cześnie współpracował
z Fundacją Polsko-Niemiecką
Pojednanie i był zwolenni
kiem polsko-niemieckiej wy
miany młodzieży.
Obecnie obowiązki Zenona
Klemenczaka będzie pełnił dr
Paweł Kasprzyk, od lat wspie
rający stowarzyszenie.

©®
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zamordował w Dąbrówce Małej
swą pierwszą ofiarę.

1999

Na antenie TVP2 wyemitowano
pierwszy odcinek serialu„Na do
bre ina złe".

2015

Władysław Kosiniak-Kamysz zo
stał prezesem PolskiegoStronni
ctwa Ludowego.

rw^osr]

Nasza pomoc
dla ósmoklasistów Już dziś

„Głos" kontynuujecykl publikacji,
które pomogą ósmoklasistom
przygotować siędo kwietnio
wego wyzwania,czyli egzaminu
z językapolskiego imatematyki.
W kolejnych publikacjachza
mieszczamy testy zmatematyki
i języka polskiego. Kolejnez nich
(z matematyki) znajdziecie
w „Głosie" jużdziś. Pozostałe
ukażą się w następujących wyda
niach „Głosu": 21.11 (język polski),
5.12 (matematyka),19.12 (język
polski), 9.01(matematyka), 23.01
(język polski). Zapraszamy dolek
tury!

(RED)
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Był wspaniałym człowiekiem, pełnym ciepła i empatii.
Ta pamięć przetrwa i stanie się niezatartym wspomnieniem.

USD
EUR
CHF
GBP

Żonie, Dzieciom i Bliskim
składamy wyrazy żalu i głębokiego współczucia
Dyrektor i Pracownicy
Oddziału Słupsk Energa-Operator Wykonawstwo
Elektroenergetyczne Sp.z 0.0.

teł. 59 848 8100

Rocznica

Słupsk

śtp

Na Czytelników czekamy
| w redakcji -Głosu Pomorza"
| w Słupsku przy
i ul. Henryka Pobożnego19

W uroczystości uhonorowania Z. Klemenczaka (w środku) uczestniczyli m.in. Jerzy Tarasiewicz
z Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
w Gdańsku oraz wiceprezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. (MAZ)

3.78020
43115;-)
3.7624 (-)
4.9359 (+)

(+) wzrostceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadek ceny wstosunku
do notowania poprzedniego.

Reklama

Głos Dziennik Pomorza
Środa, 7.11.2018
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www.dzialki.gminoslupsk.pl
GN.0530.15.2018

Słupsk, 02.11.2018 r.

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości: w dniu 13 grudnia 2018 roku
Godz.
przetargu/
rokowań

Położenie i forma
sprzedaży
Krępa

!,00

kolejne rokowania
nieograniczone

Nr działki

Pow. działki

Cena wywoławcza

wm2

działki netto w PLN

167/161

Postąpienie w przetargach: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotego.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku
VAT naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług, obowiązującymi na dzień zawarcia umowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
z podaniem oznaczenia działki (miejscowość i numer działki).
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie zaliczki
i złożenie pisemnego zgłoszenia (zgodnie z warunkami rokowań).

Wysokość wpłaty
wadium/zaliczki netto

Przeznaczenie nieruchomości

wPLN

37.700,00

3.770,00

167/186

1121

48.600,00

4.860,00

167/189

1249

54.100,00

5.410,00

167/190

1545

67.000.00

6.700.00

Oznaczenie KW

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej i bliźniaczej, zabudowy usługowej
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

SL1S/00069373/5

wolnostojącej i bliźniaczej.
Zgodnie ze studium działka położona jest
w strefie zurbanizowanej U2, na obszarze
przewidywanego intensywnego rozwoju

8,30

Złożenie zgłoszenia na rokowania i wniesienie wadium/zaliczki

wielofunkcyjnego, w strefie ochronnej

GŁOBINO
68/7

I przetarg ustny

4042

109.400,00

i oddziaływania obiektów radiolokacyjnych,

10.940,00

nieograniczony

na przetargi/rokowania przeprowadzane w dniach 13 grudnia

SL1S/00033486/9

w strefie ochrony podejść i ubezpieczenia lotów

2018 roku i 14 grudnia 2018 roku obowiązuje do 6 grudnia 2018 r.

oraz ograniczenia wysokości zabudowy.

Wadium/zaliczkę należy wnieść w pieniądzu (odpowiednio do
nieruchomości), w kasie tut. Urzędu g. 8.00 -15.00 (do dnia 6 grudnia
2018 roku) lub na konto Gminy Słupsk Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010.
Wadium/zaliczka musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym
terminie pod rygorem niedopuszczenia do przetargu/rokowań.
Wadium/zaliczka wniesione przez osobę, która przetarg/rokowania
wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym
uczestnikom przetargu/rokowań zostaną zwrócone niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 dni po jego zakończeniu, jednak po pisemnej
dyspozycji wpłacającego. Wadium/zaliczka przepada na rzecz Gminy,
jeżeli uczestnik przetargu/rokowań, przetarg/rokowania wygrał, ale
uchyli się od zawarcia umowy kupna. Wniesienie wadium/zaliczki
jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami zabudowy lub
z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (DzU. z 2014 roku, poz. 1490 ze zmianami).
W rokowaniach na podstawie pisemnego zgłoszenia istnieje
możliwość zaproponowania ceny wywoławczej i sposobu jej zapłaty
(w całości lub w ratach). W przypadku zapłaty w ratach, I wpłata płatna
jest przed aktem i nie może być mniejsza niż 20% zaproponowanej
ceny nabycia. Rozłożona na raty niezapłacona część ceny będzie
zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu wg. stopy
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP
obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata.
Uczestnik przetargu/rokowań winien przedłożyć dowód wpłaty
wadium lub zaliczki, dowody osobiste nabywców nieruchomości.
W przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej; dla osób fizycznych - aktualny wypis z ewidencji
działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej - posiadać
aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów
statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Dane
osobowe zawarte w protokole z przetargu/rokowań posłużą do
wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności
aktem notarialnym.

Otoczenie działki to żwirownia i grunty w strefie
złóż kopalin.

Wrzescie
9,30

kolejne rokowania

270

943

31.600,00

167/116

2044

90.000,00

nieograniczone
<rępa

10,00

10,30

11,00

kolejne rokowania

11724

996

41.000,00

4.100,00

kolejne rokowania

11/25

993

40.900,00

4.090,00

nieograniczone

Mi/26

_924_
1177

3/27

1208

Wrzeście

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

9.000,00

nieograniczone
iieograr
Lubuczewo

wolnostojącą i bliźniaczą.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

SL1S/00036459/2

SL1S/00069373/5

SL1S/00028758/9

umi

4.090,00
42.000,00

I rokowania
11,30

3.160,00

42
4.700,i

nieograniczone

4.200,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Ai

34.700jq0
m:

i usług.

3.470,

SL1S/00064853/6

L4Z0,

JQ£L

Płaszewko,

12,00

156/115

5573

kolejne rokowania

334.380,00

33.440,00

Teren obiektów produkcyjnych, składów i

5Z3_

nieograniczone

magazynów, tereny zabudowy usługowej

_55Zi
_55Z4
Płaszewko
13,00
14,00

II przetarg ustny
aniczony
aszewko i przetarg
ustny ograniczony

SL1 S/00092748/5

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i
156/29

5000

300.000,00

30.000,00

magazynów; tereny zabudowy usługowej

578/6

0,8088

300.000,00

30.000,00

Teren zabudowy przemysłowej i usługowej.

SL1S/000115733/5

w dniu 14 grudnia 2018 roku
Godzina
przetargu/
rokowań
8,30

Wysokość wpłaty

Pow. działki
wm2

Cena wywoławcza
działki netto w PLN

wadium/zaliczki netto

214/5

1473

49.800,00

4.980,00

2/233

1299

66.250,00

6.630,00

158/57
158/58

1193
1131

31.600,00
30.000.00

3.160,00
3.000,00

Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej.
Teren zabudowy mieszkaniowej

117/2

5213

132.400,00

13.240,00

i usług, teren usług, teren dróg
publicznych.

Krzemienicą

59/8

3039

82.200,00

8.220,00

I rokowania nieograniczone

59/9

3024

81.900,00

8.190,00

Położenie i forma sprzedaży

Wielichowo
I rokowania nieograniczone

Nr działki

w PLN

Bydlino
9,30
10,00
10,30

kolejne rokowania
nieograniczone
Wiklino kolejne rokowania
nieograniczone
Wrzeście kolejne rokowania
nieograniczone

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

SLtS/0001226/6

SL1S/00061706/3
SL1S/00062604/5
SL1S/00067919/1

Wójt Gminy Słupsk informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1, art. 37
11,00

Zabudowa budynkiem mieszkalnym

ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia

SL1S/00036458/5

1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)

jednorodzinnym
12,15
13,00

Gać
I rokowania nieoaraniczone
Wiklino
I rokowania nieograniczone

235/17

1075

29.300,00

2.930,00

91/5

2000

43.980,00

4.400,00

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,
SL1S/00104280/4

Teren zabudowy mieszkaniowo usługowej.

wywieszono na okres 21 dni:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1) Jezierzyce cz. dz. Nr 90/6,
2) Grąsino cz. dz. Nr 38,89/30
3) Wieszyno cz. dz. Nr 54/13,54/14,
4) Siemianice cz. dz. 514/1,755,288/63
5) Gać cz. dz. 19/3, dz. 78/1,
6) Wiklino cz. dz. 158/115,

SL1S/00035566/8

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem

Bydlino
13,45

2/310

1853

71.000,00

7.100,00

2/311

1425

54.600,00

5.460,00

2/312

1490

57.100,00

5.710,00

2/315

1551

59.400,00

5.940,00

kolejne rokowania

Krępa II przetarg ustny
nieoaraniczonv

dopuszcza się lokal o funkcji
usługowej o pow. całkowitej
nieprzekraczającej 50% powierzchni
całkowitej budynku.

nieograniczone

15,00

funkcji usługowej oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

2/318

1715

65.700,00

6.570,00

2/322

1726

66.100,00

6.610,00

2/323

2010

77.000,00

7.700,00

2/325

1394

53.400,00

5.340,00

2/327

1865

71.400,00

7.140,00

167/?73
167/275

1?34
1464

63.900,00

5.390 00
6.390,00

53.900.00

SL1S/00061706/3
/

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem
funkcji usługowej, dopuszcza się
lokal o funkcji usługowej o pow.
całkowitej nieprzekraczającej 50%
powierzchni całkowitej hudynku
Teren zabudowy mieszkaniowej
iednorodzinnei

SL1S/00069373/5

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy Słupsk, ul. Sportowa nr 34, budynek B; w sprawie sprzedaży
pok. nr 15 i pod nr telefonu 8428460 wew. 53 (Justyna Zbijowska)
natomiast w sprawie dzierżawy pok. Nr 18 i pod nr telefonu 8428460
wew. 80 oraz na stronie
„Ogłoszenia i zawiadomienia", www dralfcłi
J.Z.
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Lekarz miał wymusić zgodę
na dobrowolny wypis z SOR-u

Prokuratura umorzyła
śledztwo po śmierci
trzylatka w pralce
Alek Radomski

Magdalena

aleksander.radomski@gp24.pl

Olechnowicz

90-letnia pani Irena po pięciu
godzinach na SOR w słupskim
szpitalu miała usłyszeć, że al
bo poczeka drugie tyle, albo
podpisze zgodę na wypis
na własne żądanie. Podpisała,
bo była zbyt słaba, aby czekać.

SZPITALNY ODDZIAŁ MHa
RATUNKOWY

Pani Irena Kłosowska choruje
na nowotwór piersi. Choć ma
już 90 lat, jest w pełni władz
umysłowych. W Słupsku jest
znana wielu ludziom, gdyż
przez wiele lat uczyła w I Li
ceum Ogólnokształcącym,
gdzie też 71 lat temu zdawała
maturę. Podczas uroczystych
obchodów 70-lecia szkoły trzy
lata temu, była gościem hono
rowym. Od tego czasu mocno
podupadła na zdrowiu. Na co
dzień opiekuje się nią jej były
uczeń Jerzy Ignacik, który to
warzyszył jej podczas wizyty
na SOR w słupskim szpitalu.
To on poinformował naszą re
dakcję o tym przykrym wyda
rzeniu. -To jest dla mnie zupeł
nie niepojęte, jak tak można
traktować starszego, schorowa
nego człowieka. Mój rozum
tego nieogarnia. I na pewno tak
tego nie zostawię. Nie można
zgadzać się na takie traktowa
nie ludzi - mówi zdenerwo
wany pan Jerzy.
Ale zacznijmy od początku.
Pan Jerzy na co dzień opiekuje
się panią Ireną i właśnie pod
czas spacerustarsza pani zasła
bła. - Wystraszyłem się i na
tychmiast wezwałem pogoto
wie. Pani Irena choruje na no
wotwór piersi, jest bardzo osła
biona, źle się czuje - opowiada
jej opiekun. - Karetka zawiozła
ją na SOR i tam ją zostawili
na wózku.

aWEFROŁOGICZNY/STACJA DtALłZ
O ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Wejście
od strony budynku C.

I jpjflg| MMM

Proszę kierować się wg oznakowania.

Do tej pory myślałem, że skargi na SOR są przesadzone, ale niestety taka jest rzeczywistość

I właśnie na SOR-ze zaczął
się prawdziwy koszmar. - To,
jak personel medyczny traktuje
ludzi, jest niepojęte. Dotej pory
myślałem, że skargi na SOR są
przesadzone, ale to, co zoba
czyłem i przeżyłem, utwier
dziło mnie w przekonaniu, że
taka jest smutnarzeczywistość.
Pielęgniarki i lekarzepo prostu
warczą na ludzi, inaczej tego
nazwać się nie da. A potrzeba
jedynie odrobiny empatii i zro
zumienia. Ci pacjenci nieocze
kują tam cudu ozdrowienia.

Oni chcą jedynie,aby traktować
ich jak ludzi, a nie jak zło ko
nieczne - mówi Jerzy Ignacik.
Ale to jeszcze nie koniec hi
storii. - Po pięciu godzinach
oczekiwania, bez żadnego za
interesowania zestrony perso
nelu medycznego,bez żadnych
badań, pani Irena poprosiła,
aby ją zawieźć na wózku
pod drzwi i tam będzie prosiła
o jakąkolwiek informację,
kiedy zostanie przyjęta. Począt
kowo pielęgniarkiomijały ją łu
kiem, zupełnie obojętne.
W końcu wyszedł lekarz, który
- mówiąc bez ogródek - zacho
wał się jak cham. Był wyjąt
kowo nieprzyjemny zarówno
dla mnie, jak i dla schorowanej
starszej pani.Powiedziałjej, że
albo poczeka tu jeszcze 4-5 go
dzin na swoją kolej, albo może
iść dodomu, jak tylko podpisze
oświadczenie, że wychodzi
na własne żądanie. Pani Irena

była już tak słaba i zmęczona,
że podpisała - mówi.
Treść tego oświadczenia
brzmi następująco:„Chora wy
pisana na własne żądanie
przed rozpoczęciem leczenia
w SOR.Pouczona o zagrożeniu
dla zdrowia i życia. W razie po
gorszenia powinna wezwaćpo
gotowie". - To skandaliczne.
W ten sposób szpital się jedynie
zabezpiecza, że jak pacjentka
umrze wdomu, tonie będzieto
ich wina - mówi pan Jerzy.
Szpital sprawę wyjaśniał
i ostatecznie napisał do pa
cjentki list z przeprosinami.
- Pacjentka rzeczywiście była
u nas wszpitalu. Wyjaśniliśmy
tę sytuację z lekarzem prowa
dzącym i jeśli rzeczywiście
doszło dotaldej sytuacji,to bar
dzo panią przepraszamy
- mówi Monika Zacharzewska,
rzecznik prasowy szpitala
w Słupsku.©®

Prokuratura Rejonowa
w Słupsku zamknęła sprawę
tragicznej śmierci trzyletnie
go chłopca. który w czerwcu
tego roku zatrzasnął się
w pralce. Śledczy nie dopa
trzyli się udziału osób trze
cich. W konsekwencji zadecy
dowali o umorzeniu postępo
wania.
Słupska prokuratura rejonowa
zakończyła
postępowanie
w sprawie tragicznej śmierci
trzyletniego chłopca. Wpołowie czerwca dziecko podczas
zabawy zatrzasnęło się w bęb
nie pralki.
- Nasza praca trwała kilka
miesięcy - mówi prokurator
Piotr Nierebiński, słupski pro
kurator rejonowy. - Wiemy, że
do tegonieszczęścia niktsię nie
przysłużył. Udziału osób trze
cich nie było ani w skutku
śmiertelnym, ani w narażeniu
życiu i zdrowia.Postępowanie
zostało więc umorzone.
Przyczyną zatrzymania krą
żenia u chłopca była niewydol

ność oddechowa. O życie za
trzaśniętego w pralce malca
walczyły dwie ekipy pogoto
wia wezwane przez rodziców.
Pierwsza
akcja
resuscytacyjna trwała około
godziny. Chwilę po jej zakoń
czeniu trzylatek był już
na SzpitalnymOddziale Ratun
kowym szpitala wojewódz
kiego w Słupsku.
Trafił tam o godz. 18.28.
Znajdował się w krytycznym
stanie. Kilkanaście minut
przed godz. 21 został przeka
zany na oddział intensywnej
opieki medycznej.
Początkowo planowano
wysłać chłopca śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratun
kowego do specjalistycznej
placówki w Trójmieście.
Lekarze odstąpili jednak
od tego pomysłu. Jak nam
wówczas powiedziano, ze
względu na bardzo ciężki stan
trzylatka.
Niestety, doponownego za
trzymania krążenia doszło we
wtorek około godz. 2 w nocy.
Niestety, ponowna próba resu
scytacji rozwiała wszelkie na
dzieje. Chłopiec zmarł.
©®
.

56-latka wjechała wczoraj autem na wysepkę oddzielającą
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza
i Tuwima w Słupsku. Zniszczyła znak drogowy, zatrzymała się
na latarni. Stwierdzono u niej ponad 1.5 promila alkoholu, (MAZ)

Debata i warsztaty w bibliotece

Wójt Gminy Główczyce
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
Działki położonej w miejscowości Żelkowo.

Lp.

Numer geodezyjny
działki

Powierzchnia działki
w m2

Cena wywoławcza
w zł netto

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne w zł

1

141/2

2288

44700

4500

500

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Główczyce www.glowczyce.pl i Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 1282 w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce ul. Kościuszki nr 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Główczyce lub na konto Urzędu
Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w USTCE O/Główczyce do dnia 8 grudnia 2018
roku.
Wadium powinno znaleźć się na koncie GMINY w ww. dniu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Wylicytowaną cenę należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia umowy, co powinno nastąpić w ciągu 21 dni, licząc od dnia
przeprowadzenia przetargu.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce pokój nr 14 tel.: 59 811 49 60.

Arina Czerny-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
i Koło Naukowe Historyków
Akademii Pomorskiej zapra
szają na cykl debat poświęco
nych IOO. rocznicy odzyska
nia niepodległości przez Pol
skę. Pierwsza odbędzie się
dzisiaj. Z kolei jutro biblioteka
zaprasza na warsztaty po
święcone Zbrodni Piaśnickiej.
Cykl debat zapoczątkuje dzisiaj
(środa) wykład prof. dr. hab.

Wojciecha Skóry pt. „Trzy łami literackimi na temat
aspekty odzyskania niepodle Zbrodni Piaśnickiej,nastąpi ich
głości przez Polskę w 1918 omówienie i interpretacja oraz
roku" (rola przypadku whisto przedstawienie sylwetek auto
rii narodów; wydarzenia listo rów (m.in. twórczość Lecha
padowe w Warszawie; poli Bądkowskiego, Augustyna
tyczny profil ojców niepodle Necla, Franciszka Fenikowgłości). Spotkanie o godz. 17 skiego, Edmunda Puzdroww czytelni Miejskiej Biblioteki skiego czyJerzego Sampa w an
Publicznej im. Marii Dąbrow tologii „Piaśnica. Poezja i frag
skiej w Słupsku, ul.Grodzka 3. menty prozy" oraz „W cieniu
Z kolei jutro (czwartek, 8 li Piaśnicy"). Poznaneutwory za
stopada) miłośnicy historii za inspirują uczestników do two
proszeni są na godzinę 17 rzenia własnych. Prowadzący:
do KlubuCzarnego Krążka(pa dr hab. Adela Kuik - Kalinow
wilon). Podczas warsztatów ska, prof. AP, Aleksandra Pitrauczestnicy zapoznają się zdzie - -Kox - wprowadzenie. ©®
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Movember: porzuć
golarkę, zapuść wąsy,
zadbaj o zdrowie
Akija społeczna
Marta Żbikowska
m.zbikowska@glos.com

Czy wąsy mogą uratować ży
cie? Czy mężczyźni z zaro
stem żyją dłużej? Tak. ale
pod warunkiem że biorą oni
udział w akcji Movember.
Movenibertoakęja, która polega
na tym, że w listopadzie mężczyźni nacałym świeciezapusz
czają wąsy, z którymi obnoszą
się wśród znajomych, przyja
ciół, rodziny. Wszystko po to,
aby zwrócić uwagę na ważną
sprawę, jaką jest dbanie o mę
skie zdrowie.
Historia Movember zaczęła
się w 2003 roku w Australii,
gdzie grupa przyjaciół wpadła
na pomysł, aby przywrócić
trend noszenia wąsów. Przystą
pienie do akcji kosztowało10
dolarów. Wszystkie zebrane
w tensposób pieniądzezostały
przekazane fiindacji zajmują
cej się badaniami nad rakiem
prostaty. Z roku na rok akcja
ewoluowała i docierała do ko
lejnych krajów na całym świe
cie. W 2014 roku po raz pierw
REKLAMA

szy trafiła do Polski. Masowe
golenie zostałowtedy przepro
wadzone podczasPoznańskich
Targów Piwnych.
W tym roku Movember to
nadal edukacja,ale od kilku lat
to też bezpłatne badania w kie
runku wykrywania nowotwo
rów jąder i prostaty.Przeprowa
dzane są one w całejPolsce. Ba
dania są bezbolesne i nieinwa
zyjne. Nie trzebasię na niezapi
sywać. Wystarczy przyjść
do wybranego punktn.
Gdzie ikiedy można skorzy
stać z badań usgjąder (dla
mężczyzn do 45.roku życia)
oraz badań PSA (po45. roku
życia):
•Poznań, 9.11, godz.16-21 oraz
10.11, godz.14-18.30, haleMTP;
•Warszawa, 15.11, godz.10-15
oraz 15.30-21, HalaKoszyki;
•Bielsko-Biała,19.11, godz.1015 oraz 15.30-20, Fitness World;
•
Katowice, 24.11, godz. 9.3014.30 i15-20 oraz25.11, godz.1014.30 i15-19.30, GaleriaKatowi
cka;
•
Gdynia, 2.12, godz.11-15 oraz
15.30-19.30, Centrum Han
dlowe Batory.©®
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Minister życzy zdrowia,

komendant daje 1000zł
Anna Gronczewska
a.grorazew5ka@dziennik.lodz.pl

hm
Joachim Brudziński minister
spraw wewnętrznych i admi
nistracji, przyjechał do Łodzi,
by nagrodzić funkcjonariuszy,
dzięki którym złapanospraw
cę głośnego zabójstwa młodej
kobiety, ale wizytę zdomino
wał temat masowych zwol
nień lekarskich policjantów.
W Łódzkiem ich skala jest naj
większa. Tymczasemkomen
dant główny policji obiecuje
po1000zł funkcjonariuszom,
którzy popracują Tl listopada.
- Szalejąca specyficzna grypa,
która dotyka wiele funkcjona
riuszy, na szczęście nie dot
knęła państwa - zauważył mi
nister na spotkaniu z dowódz
twem łódzkiegogarnizonu i za
raz dodał: - To żartobliwa
uwaga, nie odbiera powagi sy
tuacji, w jakiej znajdują siępol
skie służby mundurowe.

Minister Joachim Brudziński: -Szalejąca specyficzna grypa
dotknęła wielu funkcjonariuszy, ale nie dotknęła państwa
Minister życzył zdrowia
tym, którzy chorują, zaznacza
jąc, że nie ma w tym złośli
wości. Zapewnił, że nie obraża
się na tych, którzy są na L-4,
a także nie wyciąga pochop
nych wniosków. Przyznał, że
w ciągu ostatnich10 lat doko
nano wielu zaniechań, jeśli
chodzi o policję i inne służby.
- Przedstawiłem na piśmie
propozycje - zapewnił mini
ster Brudziński.- Od l stycznia

na każdego funkcjonariusza
300 zł, a od l lipca dodatkowe
250 zł,100-procentowo płatne
godziny nadliczbowe i 100procentowo płatne L-4. Ta
ostatnia sprawa będzie bardzo
trudna do wytłumaczenia spo
łeczeństwu, jeśli policjanci tak
chętnie sięgają po zwolnienia.
Poza tym chcemy przywrócić
policjantom to, co zabrano im
wcześniej, czyli możliwość
przejścia na emeryturę po 25

latach pracy, ale bez koniecz
ności skończenia 55 lat. Jed
nocześnie nie chcę porozu
mienia, w którym obiecam
coś, czego nie da się zrealizo
wać.
Policjantów propozycje mi
nistra jednak nie zadowalają.
Ich protest przybrał teraz formę
masowych zwolnień lekar
skich. W liczącym ponad 6 ty
sięcy policjantów łódzkim gar
nizonie na zwolnieniu prze
bywa ich ponad1600.
Tymczasem JarosławSzym
czyk, komendant główny poli
cji, chce dać 1000 zł każdemu
policjantowi, który będziepra
cował 11 listopada. Tak ma wy
nagrodzić służbę tym, którzy
pełnić będą ją za innych.
- W Polsce mamy 96-97 ty
sięcy policjantów, a w straży
granicznej pracuje 18 tysięcy
osób, więc wystarczy porów
nać te liczby - komen
tuje Krzysztof Balcer, szef Za
rządu Wojewódzkiego i wice
przewodniczący
Zarządu
Głównego Związku Zawodo
wego Policjantów. - Skąd ko
mendant weźmie po te1000 zł?
©®
008704077
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Amerykanie głosowali. Był to
plebiscyt na temat Trampa
Kazimierz Sikorski
redakqa@polskatimes.pl

Waszyngton
Wtorkowe wybory uzupeł
niające do Kongresu USA by
ły nie tylko testem politycz
nej siły Donalda Trumpa,
przesądzą one o układzie sił
w Ameryce na najbliższe
dwa lata. Demokraci liczyli
na wyjście z zapaści po wy
borach prezydenckich.
Wybory uzupełniające do
Kongresu odbywają się co
dwa lata. Amerykanie wybie
rali 435 członków Izby Repre
zentantów, w której obecnie
£3 miejscami przewagę mają
Republikanie. Ostatnie son
daże oceniały wysoko szansę
Demokratów na „odbicie" tej
izby. Wydaje się, że w Sena
cie dominować będą Repub
likanie.
- Te wybory były bardzo
ważne, powinny pokazać, że
jesteśmy w stanie wysłać wia
domość do narodu, ze jeste
śmy w stanie zmieniać kraj,
jak my proponujemy - mó
wiła Karen Finney, która jako
konsultant
pracowała
na rzecz Hillary Clinton w ro
ku 2016.
Tamta kampania była dla
Demokratów przegrana, teraz
był ich czas, bo w połowie ka
dencji prezydenckiej jego

W wyborach uzupełniających Demokraci liczyli na wysoką
frekwencję. Tylko ona dawała tej partii wygraną

ugrupowanie często traciło
poparcie. Tak było i tym ra
zem. Od wyników tych wybo
rów zależą szanse na reelekcję
Donalda Trumpa i na to, czy
będzie w stanie wdrażać w ży
cie swoje reformy.
Prezydent do ostatniej
chwili był aktywny, odwie
dzał kolejne stany, przekonu
jąc do głosowania na Republi
kanów. Trump stylem rządów
i takimi pomysłami, jak bu
dowa muru na granicy z Mek
sykiem czy powstrzymaniem
karawany imigrantów ciągną
cych do USA przez Meksyk,
spolaryzował Amerykę Z jego
ust nie padały konkrety, tylko
- jak przekonywali Demokraci
- populizm. Ale Trump prze
konywał, że to właśnie za jego
rządów bezrobocie spadło
do rekordowo niskiego po

ziomu, przybywa miejsc
pracy i rosną zarobki.
Obecna kampania jest wy
jątkowo ostra, media nie ża
łują razów, włączył się do niej
także amerykański biznes.
Szefowie wielu kompanii za
chęcali Amerykanów do gło
sowania. Choć oficjalnie tego
nie mówili, to frekwencja
w tych wyborach była klu
czowa, im wyższa, tym więk
sze było poparcie dla Demo
kratów.
W swoim komentarzu Julia
Chatterley, prowadząca m.in.
program First Move w CNN In
ternational, przypomniała, że
od objęcia urzędu przez
Trumpa, niektóre firmy znala
zły się w ogniu krytyki. Prezy
dent na cel obrał sobie m.in.:
Forda, Amazon, Boeing'a
i Macy's. Trump, przekonany

0 swej wiedzy na temat bi
znesu, większość prezyden
tury spędził na walce z niektó
rymi z największych marek
USA. Ci, którzy weszli z nim Paryż
na wojenną ścieżkę, przeko Tylko „przelotne"
nali się, że koszty potyczki spotkanie z Putinem
mogą być wysokie, tak jak np. Nie będzieformalnego spotkania
Harley Davidson z siedzibą w prezydenta USA Donalda Trumpa
Milwaukee, do bojkotu której z rosyjskim prezydentem
Władimirem Putinem podczas
nawoływał prezydent.
Ostatnio jednak zauwa obchodów zakończenia I wojny
żalna jest zmiana. Nike zdecy światowej w Paryżu,oświadczył
dowało się na kampanię rekla przywódca USA. Dodał,że takie
mową z udziałem Colina spotkanie zaplanowano na szczy
Kaepernicka, kontrowersyj cie G20 w stolicy Argentyny.
nego gracza NFL. Z kolei Strona rosyjska z koleidodała,
Apple, Google i Facebook zna że możedojść do„przelotnego",
lazły się wśród 50 firm, które jak określono,spotkania
podpisały list krytykujący po obu przywódców, (AIP)
litykę Trumpa wobec transUffgfifluś
genderyzmu.
Chatterley zwraca uwagę, 200 masowychgrobów
że część wyborców Trumpa ofiar ISIS wIraku
ma już dość tematu ceł czy sa Ponad 200masowych grobów,
mej retoryki prezydenta. Ba ofiar dżihadystówtzw.Państwa
dania pokazują, że istotniej Islamskiego, odnaleziono w Iraku.
sze dla wyborców są sprawy Makabrycznego odkrycia doko
edukacji, migracji i służby nano w północnychmiastach
Nineveh, Kirkuku,Salahuddin
zdrowia.
Levi Strauss też zaangażo i Anbar. Jak oświadczyli inspekto
wała się w wybory. Na ko rzy ONZ,którzy wszczęli docho
szulce szefa firmy,
Chipa dzenie w tejsprawie, w grobach
Bergh, widnieje prosty są ciała około 12 tysięcy ofiar, (AIP)
w przekazie napis: „Głosuj".
Bergh nie boi się konfrontacji,
stanął już twarzą w twarz z ta
kimi trudnymi kwestiami, jak:
prawo dostępu do broni,
prawa homoseksualistów
1 imigracja. Teraz zachęcał
swoich pracowników do wtor
kowego głosowania.
©®

Agenci Rosji najechali Londyn
Uunśfytt
Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

Ocenia się:że Moskwa pięcio
krotnie zwiększyła naWyspach
Brytyjskich swoją szpiegowską
obecność od2010 rokuTo
oznacza sytuację;jakiej niebyto
od czasów ZimnejWojny.
Taka jest opinia specjalistów
z brytyjskiego think tanku
Henry JacksonSociety. Ich zda
niem w tej chwili w Wielkiej
Brytanii działa ok. 700 agen
tów, 200 tokadrowi oficerowie,
reszta współpracownicy służb
specjalnych. Rosyjscy szpiedzy
mają skupiać się na ludziach,
których można pozyskać
do współpracy, chodzi o po
staci wpływowe w brytyjskim
życiu społecznym.
- Wielelat temu wyjechałem
z ojczyzny - cytuje wspom
niany think tank byłegomiesz

kańca Rosji,który dodaje, że je
śli ktoś sądził, że Moskwa o ta
kich jak on zapomniała, to jest
bardzo naiwny.
Na celowniku Moskwy zna
leźli się przede wszystkim
członkowie rosyjskiejspołecz
ności w Londynie, ludzie któ
rzy wiele lat temuopuścili swój
kraj. Są oni groźbami i zachę
tami wciągani do roboty dla
specsłużb. Rośnie wśród nich
atmosfera strachu, wręcz para
noi, boją się zemsty Moskwy
w razie odmowy współpracy.
Jak ocenia Sir Malcom Rifkmd,
były brytyjski minister obrony,
a także spraw zagranicznych,
nawet jedna czwarta tej spo
łeczności może być na usłu
gach rosyjskiego wywiadu.
Po głośnym skandalu, jakim
była próba otrucia byłegorosyj
skiego szpiega Siergieja Skripala
i jego córki w Salisbury,
Theresa May nakazała wydalić
23 oficerów rosyjskiego Wy

wiadu. Mimo to, jak twierdzi Sir
Richard Dearlove, były szef
MI6, aktywność rosyjskich
służb na Zachodzie wciąż jest
bardzo duża i potrzebne są
działania, które ograniczyłyby
ją, bo zagrażać ona może bez
pieczeństwu narodowemu nie
tylko Wielkiej Brytanii.
Od 2000 r. Wielka Brytania
zaczęła udzielaćazylu politycz
nego rosyjskim agentom,m.in.
Aleksandrowi Litwinience,
który został w listopadzie2006
roku otruty przez agentów

do współpracy

Rosjan, którey wyjechali
Z kfa$u i Zfiałśźfi ftdMti)
ojczyznę its Wyspach
ftnrti iŁ M.ft
rwytyj^KiCłł.
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Macron domaga się
europejskiej armii

Prezydent Francji Emmanuel

Kremla radioaktywnym Polo- Macron ostrzega,że bez„praw
nem-210. Ten i podobne incy dziwej europejskiejarmii" nasz
denty oraz strach przed rosyj kontynent nieobroni sięprzed
skimi służbami specjalnymi zagrożeniami. Podczas wizyty
wywołały wśród społeczności w Verdun Macronpowiedział
uciekinierów z Rosji kolejną o zagrożeniuze strony Rosji,któ
falę strachu i niepewności, remu pojedynczekraje konty
twierdzi dr Dr Andrew Foxall.
nentu nie są w stanie się przeciw
Władimir Aszurkow, były stawić. Dlategonawołuje
bankier, przeciwnik Władimira do stworzenia wspólnychsił,
Putina, wyjechał z Moskwy które brałybyudział w operacjach
w 2014. Przez następne mie mających opanowaćkryzysy. Po
siące był nachodzony przez ofi mysł Macrona wstępnie poparła
cerów służb. Pół roku po przy kanclerz Angela Merkel.
jeździe do Londynu zdał sobie (AIP)
sprawę, że jest szpiegowany,
a rozmowy podsłuchiwane.
fydnei'
Aszurkow opowiadało spot Kolejna śmiertelna
kaniu z przyjacielem, rosyjskim ofiara atakurekina
biznesmenem w jednym z lon Australijczyk zmarł na skutek
dyńskich hoteli. Kiedy przyja obrażeń, którychdoznał poataku
ciel Aszurkowa pojechał doRo rekina w jednymz kurortów
sji, na lotnisku w Moskwie wQueensland. Dramat wydarzył
od razu opadli go agenci. - Wie się wCid Harbour,gdzie we
dzieli wszystko o naszym spot wrześniu zginęły w podobnyspo
kaniu w londyńskim hotelu - sób dwieinne osoby.Ostatnia
ofiara miała 33 lata. (AIP)
mówił Aszurkow. ©®

Sprawdzą, czy
król Belgów
ma nieślubne
dziecko
Bruksela
Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

Były król Belgów Albert II mu
si poddać się testom DNA.
które mają wykazać, czy jest
ojcem nieślubnego dziecka.
Tak postanowił belgijski sąd.
Albert II abdykował w 2013 r.
na rzecz swego syna. Teraz do
padły go sprawy z przeszło
ści, z lat 60. XX w., kiedy to
wdał się w romans, owocem
którego ma byćDelphine Boel,
artystka. 84-letni monarcha za
przeczał, by był jej ojcem,testy
DNA ustalą, jaka jest prawda.
50-letnia Delphine Boel za
pewnia, że nie chodzi jej o pie
niądze, tylko oustalenie, czy jej
ojcem jest Albert II. Monarcha
ma trójkę dzieci ze swoją żoną
królową Paolą.
Prawnicy Boel z radością
przyjęli postanowienie sądu,
który nakazuje Albertowi pod
dać się badaniom DNA. Alain
Berenboom, rzecznik monar
chy, który rządził Belgią
przez dwie dekady, mówił, że
Albert II radził się już prawni
ków, jakie powinien w najbliż
szym czasie podjąć kroki
i ewentualnie odwoływać się
od orzeczenia sądu. Albert
powtarza, że nie jest ojcem ar
tystki, że to tylko pomówienie.
To trudny rok dla belgijskiej
rodziny królewskiej. W marcu
książę Laurent, najmłodszy syn
Alberta, skarżył się, że naru
szono jego prawa, bo rząd Bel
gii obciął mu roczne uposaże
nie. Laurentzkoleibyłkrytykowany za to, że wcielał się w rolę
dyplomaty, pojawiałsię na uro
czystościach, na których nie
powinien być, m.in. na 90.
rocznicy powstania marynarki
chińskiej, gdziezjawił sięw peł
nym uniformie morskim, choć
nie miał do tego prawa.
To nie wszystkie wyskoki
Laurenta, wcześniej krytyko
wano go za podróże do Libii
w latach 2008-2010,kiedy kraj
był rządzony przez Muammara
Kaddafiego. Robił też podej
rzane interesy z synami puł
kownika.
Albert jest synem króla Le
opolda El, którego krytykował
Winston Churchill za to, że nie
opuścił kraju w czasie wojny.
Sprawa ojcostwa króla Alberta
toczy się od lat i doszła
do sądu. Głos zabrała też
matka Boel, Sybille de Selys
Longchamps. - Sądziłam, że
z powodu infekcji nie zajdę
w ciążę i dlatego nie zabezpie
czaliśmy się - mówiła o zwią
zku z Albertem. - To był cu
downy czas, a Delphine była
.cudownym dzieckiem. ©@

Glos Dziennik Pomorza
Środa, 7.11.2018

Poradnik

Ważne dla spadkobierców (cz. 3)
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Sposoby na spadek obciążony długami
Można zrzec się dziedziczeniaalbo- potem - odrzucić spadek

Woźne dlaspadkttbierctm

DOBRODZIEJSTWO
INWENTARZA

Spadek kojarzy się nam z ma
jątkiem, jakidziedziczy się
po śmierci bliskiejosoby. Spa
dek może się jednak okazać
problemem dla spadkobiercy
czy spadkobierców, jeśli wyj
dzie na jaw.że zmarły pozo
stawił po sobie długi,które
w skrajnym przypadku mogą
przekraczać wartość majątku
pozostawionego wspadku.
Niekonieczniechodzi ogotówkę-mogą to byćna przy
kład zaległepodatki lub nies
płacone kredyty bankowe
spadkodawcy.

W takiejsytuacji do głosu docho
dzi zwyklewierzyciel spadkowy
-a więcosoba, która byławierzy
cielem w stosunku do spadko
dawcy, a która w związku
z otwarciem spadku może wy
stąpić z roszczeniem wstosunku
do spadkobierców. Co więcej ma onamożliwość wyegzekwo
wania od spadkobierców spłaty
długów zmarłego,gdyby okazało
się, żenie zamierzają oni spełnić
dobrowolnie ciążącegona nich
obowiązku zaspokojenia wierzy
telności.
Zrzeczenie się dziedziczenia
Jak się obronić przed spłatą cu
dzych długów? Zacznijmy
od tego, że przyszły spadko
dawca, świadom swojego zadłużeniaitego, że śmierć postawi
w niekorzystnej sytuacji jego
spadkobierców, może umówić
się z nimina zrzeczeniesię dzie
dziczenia. Takie formalne zrze
czenie się dziedziczenia przez
potencjalnych spadkobierców
następuje w formie umowypo
między spadkodawcą a spadko
biercami, koniecznie spisanej
u notariusza.
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Najprostszy sposób na całkowite uniknięcie spłaty długów zmarłego to odrzucenie spadku
w gronie spadkobierców.
Przy dziedziczeniu ustawo
wym jest to na ogół moment
śmierci spadkodawcy, zaś
przy dziedziczeniu na podsta
wie testamentu- moment jego
ogłoszenia. Nie zawsze jednak
tak jest - w szczególnych przy
padkach 6-miesięczny termin
liczy się od daty, gdy dowie
dzieliśmy sięo naszym udziale
w spadku, co oczywiście może
nastąpić później niż samo
otwarcie spadku.
Odrzucenie spadku ma
swoje poważne konsekwencje.
Po pierwsze - nie uczestni
czymy wtedy w schedzie
po zmarłym, zaś w krąg osób
uprawnionych dospadku wstę
pują nasze dzieci lubwnuki. Je
śli ich niemamy, odpowiednio

Odrzucenie spadku
A co można zrobić w sytuacji,
gdy na zrzeczenie się dziedzi
czenia jest już za późno, a my
nabraliśmy właśnie podejrzeń,
iż długi zmarłego są współ
mierne z wartością odziedzi
czonego ponim majątku?
Warto sięwtedy zastanowić,
czy nie odrzucić spadku
przed sądem lub u notariusza. Wybierając prosie
Jest to najprostszy sposób nrmittfła cnarlku
na całkowite uniknięcie spłaty możemy narazić się
długów zmarłego. Oświadcze
»i* > Łtjwit*irwlriii n
nie o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku należy złożyć wciągu 6 nie tyfico spadku, ale
miesięcy odmomentu, gdy do i części swojego majątku
wiedzieliśmy się, że jesteśmy

zwiększa się scheda pozosta
łych spadkobierców. Wraz ze
schedą zwiększa się jednak
także ich odpowiedzialność
za długi zmarłego.
Po drugie - jeśli odrzucenie
spadku podjęte zostało z po
wodu długów ciążących
na zmarłym, długi te spadną
na ewentualnych pozostałych
spadkobierców, którzy nie
odrzucili spadku, bo na przy
kład nic o długach nie wie
dzieli. Jeśli wszyscy spadko
biercy odrzucą spadek, nie
chciane długi przejmie gmina
lub Skarb Państwa.
Czy to oznacza, że może się
zdarzyć sytuacja, gdy odrzu
cony przez nas spadekprzejmą
nasze dzieci, na które spadnie
następnie ciężar długu? Może
się tak zdarzyć, choć jest to ra
czej możliwość teoretyczna
i dodatkowo ograniczona prze
pisem, który stanowi, że jeśli
dzieci są małoletnie, to dzie
dziczą tak, jakby przejęły spa
dek z dobrodziejstweminwen
tarza, a więc odpowiadają
za ewentualne długi tylko
do wysokościswojego udziału
w schedzie.

Odrzucenie spadku jest
ostateczne i nie można go już
potem odwołać - nawet gdy
dowiemy sięniespodziewanie,
że wskład schedy wchodzinie
znana wcześniej część majątku
zmarłego, któramogłaby zmie
nić nasze położenie.

nie tzw.spisu inwentarza,który
decyduje o wartościspadku. Po
stanowienie o sporządzeniu
spisu inwentarza wykonuje
na zlecenie sądu rejonowegoko
mornik. Możemy też sami sporządzićtzw. prywatny wykazin
wentarza.

Przyjęcie spadku
z dobrodziejstwem inwentarza
Wiedząc o długach spadko
dawcy lub po prostu z ostroż
ności, można też skorzystać
z możliwości przyjęcia spadku
z dobrodziejstweminwentarza.
Jest to o tyle łatwe, że takie
przyjęcie nastąpi właściwie au
tomatycznie, jeśli w okresie 6
miesięcy nie zajmiemy żad
nego stanowiska w sprawie
spadku (patrz ramka obok).
Wbrew potocznym skoja
rzeniom, taka formuła przyję
cia spadku oznacza, że odpo
wiedzialność spadkobiercy
za długi jest ograniczonado rze
czywistej wartości schedy. Ina
czej mówiąc, spłacamy długi
zmarłego tylko z jego przeję
tego majątku, nie dopłacając
nic z własnej kieszeni.Istotne
jestwtym przypadkusporządze

Proste przejęcie spadku
Jeśli nieskorzystamy z formuły
przejęcia spadku z dobrodziej
stwem inwentarza, wybierając
proste przejęcie spadku, mo
żemy narazićsię na konieczność
oddania wierzycielowi nie tylko
spadku,aleiuszczuplićswój ma
jątek, co byłobynajgorszą ewen
tualnością. Wrazie bowiempro
stego przyjęcia spadku spadko
bierca ponosiodpowiedzialność
za długi spadkowe bez ogranicze
nia (art.1030 §l k.c.), czyli z ca
łego swojegomajątku.
Trzeba jednak pamiętać, że
jeśli spadkobierca pozostaje
w związkumałżeńskim, wktó
rym obowiązuje wspólność
majątkowa, wierzycielespadku
będą mogli dochodzić zaspoko
jenia tylko z majątku odręb
nego małżonka.
AncfczefGębarowrid

W 2015 r. weszła w życie
ustawa zmieniająca przepisy
Kodeksu cywilnego. Zmiany
są korzystne dla
spadkobierców, gdyż chronią
przed negatywnymi skutkami
braku złożenia oświadczenia
o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku. Najważniejsza
nowość polega
na wprowadzeniu - jako
zasady - odpowiedzialności .
za długi spadkowe z tzw.
dobrodziejstwem inwentarza
(tj. do wysokości wartości
aktywów spadkowych),
w miejsce obowiązującej
wcześniej zasady
odpowiedzialności
nieograniczonej.
Jak wiadomo, spadkobierca
na podjęcie decyzji
o przyjęciu bądź odrzuceniu
spadku ma 6 miesięcy.
Do października 2015 r. było
tak, że „milczenie", czyli brak
formalnego oświadczenia
spadkobiercy po śmierci
spadkodawcy oznaczało
przyjęcie spadku wprost,
a tym samym nieograniczoną
odpowiedzialność za długi
wchodzące w skład spadku.
W konsekwencji, jeśli
okazywało się, że wysokość
długów zmarłego przewyższa
wartość odziedziczonego
majątku, spadkobierca
ponosił stratę.
Zgodnie z obowiązującą
obecnie ustawą, brak
oświadczenia spadkodawcy
w kwestii przyjęcia bądź
odrzucenia spadku
w terminie 6 miesięcy będzie
jednoznaczny z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem
inwentarza. A zatem - za nie
swoje długi spadkobierca
odpowiada do wysokości
odziedziczonego spadku.
Spadek z dobrodziejstwem {
inwentarza nie może się obyć
bez spisu inwentarza. Spis
dokonywany jest na zlecenie
sądu przez komornika;
można też złożyć
do komornika wniosek
bezpośredni o dokonanie
spisu.
,
Spadkobiercy mogą również
złożyć w sądzie lub
u notariusza tzw. prywatny
wykaz inwentarza.
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Po godzinach

ZŻYCIA GWIAZD
SHOW-BIZNES
Edyta Górniak przyznała,
że straciła drugą ciążę
Górniak długo marzyłao drugim
dziecku. Kiedyjużpojawiły się
na nieszanse, gwiazdaprzeżyła
prawdziwy dramat. Wokalistka
wyznała, żejakiś czastemu poro
niła. Oswojej tragediiopowie
działa w programie „DzieńDobry
TVN".-Myślę, żez dwa lata bar
dzo marzyłamo ciąży.Los pokazy
wał, że raczejto sięnie uda.No
i zaszłam w ciążę.Niestety straci
łamją -powiedziała artystka. Oj
cem dzieckagwiazdy miał byćjej
obecny partner MateuszZalewski.

Krzyżówka nr 171

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

pokaz umiejętności,
narzędzie grawera,
amerykański kuzyn strusia,
kropla krwi pobrana do ba
dania,
pocisk do kuszy,
zawierany w punkcie bukmacherskim,
komplet kart do gry,
bohater filmowy w masce
i ze szpadą,

3

Piotr Grabowski

Redaktor naczekiy

Krzysztof Nałęcz
totępcy

YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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Amerykański sklepinternetowy
Fashion Nova postanowił spełnić
marzenie fanek księżnejSussex
i do swojejoferty wprowadził su
kienkę, która łudzącoprzypomina
suknię ślubną Meghan Markle.
Suknia ma niemalże identyczny
krój, alezamiast z jedwabiu,wy
konana jest zpoliestru. Na stronie
Fashionnova.com jest dostępna
w rozmiarach XS-3XL imożna ją
kupić za44,99 $,czyli około170
złotych.

Marcin Bosak po12 latach
przerwy wraca na plan „Mjak mi
łość". Aktor tym samymdołącza
do takichgwiazd,jak Weronika
Rosati iJoanna Sydor, którerów
nież w ostatnimczasie pojawiły
się ponownie wnajpopularniej
szej polskiej telenoweli.Przypom
nijmy, żeMarcin Bosak w „Mjak
miłość" byłserialowymchłopa
kiem Anny Muchy,która gra tam
Magdę Marszałek.
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>rykamecncą
naśladować Megnan

Na plan wraca serialowy
chłopak Anny Muchy
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9) efekciarski sposób bycia,
14) ozdobny krzew śródziem
nomorski,
15) trujące wyziewy,
17) filmowy Grek,
18) jego członkowie mieszkają
w klasztorze,
20) odmiana ustalona w hodowli
zwierząt,
21) kraj z Balatonem,
22) ... Armando Maradona,
słynny piłkarz,

rr
•
•
•

Dyrektor działu reklamy

Głos Pomorza -wwwg)24.pf

Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27

ODDZIAŁY

ul. Henryka Pobożnego19.
76-200 Stupsk,
tel. 59 848 8100,fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,

Kołobrzeg

Dyrektor działu marketingu

Robert Gromowski, tel. 94 3473512
Prenumerata, teł. 94 3473S7
GłosKoszafiński-wwwglc24pl

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 3473599,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512,
iedakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama .gk24@potskapress. pl
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23) przerwa między aktami sztu
ki,
26) spokój okazywany w eks
tremalnych warunkach,
29) protektor artystów,
30) zbrojna napaść na inne pań
stwo,
31) oszklona przybudówka przy
domu,
32) jednostka mocy,
35) rozgałęzia się nad ziemią
tworząc chaszcze.

reklama.gp24@polskapfess.pł
Głos Szczeciński-wwwgs24pł

ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,
tel. 9148133 00,fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reldama.gs24@polskapress.pl

Juventus FC
- Manchester United

Opowieść podręcznej

POLSAT 20:35
Rohaterami są dwaj mieszkańcy
Marsylii: komisarz policji Emilien
o<-c;z Daniel -kierowca taksówki.
Dzięki pomocy taksówkarza poli
cjant zaczyna odnosić sukcesy
w walce z gangiem.
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ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80,fax 94 3527149
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. 94 374 8818, fax 94 37423 89
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Lew (23.07-22.08)

Ryby09.02-20.03)

Panna (23.08- 22.09)

Uda Ci siędzisiaj wyjaśnić drobnenieporozu
mienieizakopać rowy,które oddzielały Gę
od kilkuosób. Poprawa relacjimiędzy Wami
będzie widoczna niemal„od ręki".

Baran (21.03-19.04)

Uda Ci się nadrobićdzisiaj sporozaległości
iuporządkować sprawy,które oddłuższego
czasu były przyczyną drobnego chaosu.Har
monia wokół dostarczy Osporo satysfakcji.

P

E

1

Panuj dzisiajnad emocjamiinie pozwalajni
komu prowokowaćsiędrobnymi zaczepkami.
Kąśliwe, złośliweuwagi puszczajmimo uszu.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Uważaj dziś za kierownicą ina przejściudla
pieszych, boroztargnienie iniski poziom kon
centracji mogą staćsię przyczyną kłopotów.

Rak (22.06-22.07)

łatwo będzie Gprzychodziło podejmowanie
decyzji nawet wstresującychsytuacjach. Lu
dzie popatrzą na Gebiezpodziwem.

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

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
iwyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci.
www.gp24.pl/tresd,www.gs24.pl/tresd, i w zgodzie
z postanowieniami ninięszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Ś«Mioi$tie ul. Armii Krajowej 12.
72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49,
fax 9132148 40, reklama tel. 91578 4728

L

1H•j •
• AS K
JL •

STOPKLATKA TV 22:00
Republika Gilead boryka się
z problemem dzietności. Płod
na Offred jest podręczną, która
raz w miesiącu musi oddać
ciało panu domu. Kobieta musi
być posłuszna. Marzy o powro
cie do starego życia.

Wodnik (20.01-18.02)

Byk (20.04-20.05)

Rozwiązani nr 170
i P•
i
WB S

TVP 120:55
7 listopada 2018 roku odbędzie
się osiem pojedynków w fazie
grupowej Ligi Mistrzów UEFA.
W najbardziej interesującym
zagrają Juventus FC i Manche
ster United.

Ktoś będziepróbował nakłonić Ciędzisiaj
do zmiany niektórychprzyzwyczajeń. Począt
kowo wzbudzi tou Ciebiedość duży opór,ale
zczasem uznasz,że może wartocośzmienić.

• •
•

34

37

Z

Taxi

TVN 7 20:00
Każdego ranka po przebudze
niu Christine (Nicole Kidman)
nie pamięta, co wydarzyło się
po wypadku sprzed 10 lat.
Postanawia odkryć prawdę
o przeszłości.

HOROSKOP
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Stanisław Sikora, tei. 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press

RODZINA KRÓLEWSKA

Magazyn „People" ogłosił,kto zo
stał najseksowniejszym mężczy
zną 2018 roku. Tytuł „SexiestMan
Alive" otrzymał tymrazem Idris
Elba. To brytyjskiaktor filmowy,
telewizyjny i teatralny, zdobywca
Złotego Globudla najlepszego ak
tora w miniserialu lubfilmie tele
wizyjnym za rolęw produkcji
Luther. Poza tymnagrywa własną
muzykę orazdziała jako DJ m.in.
pod pseudonimemBig Driis.

Dyrektor drukami
ww«gp24pi; wwwgk24pt wwwgs24pł

IV HIT

Idris Elbaogłoszony
najseksowniejszym

Poziomo:

Poziomo:

Środa, 7.11.2018

SHOW-BIZNES

1

1) wspólnik w interesach,
6) zamek sprężynowy do drzwi,
10) „Straszny dwór" Stanisława
Moniuszki,
11) auto jak nasz taniec naro
dowy,
12) warzywo o zgrubiałej, jadal
nej łodydze,
13) daleko mu do mędrca,
16) drapieżna ryba słodkowod
na,
19) H2O w stanie lotnym,
24) ustalona reguła,
25) Indianin z czubem na głowie,
27) element zestawu mebli,
28) podstępny czyn,
29) zespół, z którym śpiewała
Olga Jackowska,
31) artykulacja wyrazów,
33) obrus na kuchennym stole,
34) pozostałość z minionej epo
ki.
36) najstarszy w rodzie,
37) sztuczne to m.in. saletra
i mocznik,
38) miejsce dla sprintera przed
biegiem.

Głos Dziennik Pomorza

Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS
GRUPA
WYDAWCA

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00, fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Swiąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Skupiać siębędziesz dzisiaj przede wszystkim
na potrzebachinnych osób.Twoje życie oso
biste zejdzie na drugiplan. Ludziebędą Ci
wdzięczni, wieczorem poczujeszsatysfakcję.

Wokół Gebie będziedzisiaj snułasię drobna
intryga. Uważaj,bo ktośbędzie próbował
wnią wmanewrować takżeGebie. Konse
kwencje mogą być bardzo nieprzyjemne...

Waga (23.09-22.10)

Ktoś zwróci siędo Gebie zprośba o pomoc.
Problem, zjakim musisz sięuporać jest daleki
od Twoichumiejętności, aleokaże się,że rów
nież wtęj dziedziniedobrzesobie radzisz...

Skorpion (23.10 -21.11)

Cechować Cię będziedzisiaj wyjątkowa ak
tywność Wszędzie będzie Ciępełno, wjednym miejscudłużej miejsca niezagrzejesz.

Strzelec (22.11-21.12)

Światło dzienneujrzą dzisiaj fakty,które
do pewnegoczasu ktcśpróbowałprzedTobą
ukrywać Atmosfera będzieniezbyt przyjemna.

Koziorożec (22.12 -19.01)
Na Twoje barkispadną dzisiaj dodatkowe
obowiązki. PrzydatnaCi będzie umiejętność
właściwego gospodarowaniaczasem.

Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy

Madej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu

Karol Wlazło karol.wlazlo@połskapress.pl
Agencja A*

kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy

Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl
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ZAPALENIE PŁUC - CHOROBA
UKŁADU ODDECHOWEGO
Zapalenie płuc jest częstą chorobą górnych dróg oddechowych.Corocznie zapada na nią
około pół miliarda ludzina całym świecie, w tymokoło150 milionów dzieci
Zapalenie phic

WAŻNE!
BEZOBJAWOWE
ZAPALENIE
PŁUC

Z
EwaZwołak
redakcja@gk.pl

apalenie płuc jest
stanem zapal
nym płuc, a do
kładniej pęche
rzyków płuc
nych, będącym
jedną z najpoważniejszych
konsekwencji zakażenia gór
nych dróg oddechowych.
Choroba ta zwykle ma podło
że infekcyjne i wywoływana
jest przez zakażenie drobnou
strojami (bakteriami, wirusa
mi lub grzybami).Charakte
rystyczne objawy zapalenia
płuc to: podwyższona tempe
ratura ciała, uporczywy ka
szel, intensywny ból w klatce
piersiowej i trudności z oddy
chaniem.
Zapalenie płuc jest sto
sunkowo częstą chorobą gór
nych dróg oddechowych. Co
rocznie zapada na nią ok. 0,5
mld ludzi na całym świecie.
Według szacunków WHO, za
palenie płuc diagnozowane
jest u ok. 150 min dzieci rocz
nie, z czego ok.20 min wy
maga hospitalizacji.
Zapalenie płuc ma naj
częściej podłoże infekcyjne.
Biorąc pod uwagę drobnou
stroje, które mogą zaatako
wać pęcherzyki płucne i gór
ne drogi oddechowe, można
wyróżnić:
• Wirusowe zapalenie
płuc, które najczęściej wywo
ływane jest przez wirus RSV,
przenoszone przez bezpo
średnie zetknięcie się z zaka
żonym przedmiotem. Zapale
nie płuc może wywoływać
również wirus odry i wirus
opryszczki pospolitej.
• Bakteryjne zapalenie
płuc, które - jak sama nazwa
wskazuje -ma podłoże bakte
ryjne. Do zakażenia bakteryj
nego dochodzi drogą kropel
kową. Ten typ choroby dzieli

Łatwo je przeoczyć,
ale istnieje szereg
symptomów
wskazujących:
-pogorszenie
samopoczucia
przewlekły i uporczywy
kaszel

- apatia i chroniczne
zmęczenie

Podstawowym badaniem diagnostycznym przy zapaleniu płuc jest RTG w projekcji tylno-przedniej
się na dwa rodzaje: atypowe
zapalenie płuc i typowe zapa
lenie płuc.
• Grzybicze zapalenie
płuc, które wywoływane jest
przez grzyba pneumocystis
jiroveci. Zazwyczaj dotyka
ono osób z osłabionym ukła
dem immunologicznym.
• Pasożytnicze zapalenie
płuc, które wywoływane jest
m.in. przez takie pasożyty,
jak: Toxoplasma gondii,
Ascaris lumbricoides czy
Plasmodium malariae. Do za
każenia pasożytami dochodzi
drogą skórną.
Objawy zapalenia płuc
Pierwszym i najbardziej cha
rakterystycznym objawem za
palenia płuc jest kaszel i po
dwyższona temperatura ciała.
Wśród najbardziej typowych
objawów zapalenia płuc
można wymienić:
•gorączkę (zwykle po
wyżej 38stopni Celsjusza)

•uporczywszy kaszel,
któremu często towarzyszy
wykrztuszanie wydzieliny
ropnej
•intensywny ból klatki
piersiowej (zwykle jedno
stronny, nasilający się
przy poruszaniu się)
•poczucie duszności
i rozpierania w klatce piersio
wej
•ogólne osłabienie orga
nizmu.
Dodatkowo u osób star
szych można zaobserwować
niezdolność do samodzielne
go wykonywania prostych
czynności. Natomiast charak
terystycznym objawem zapa
lenia płuc u dzieci jest płaczliwość i rozdrażnienie.
Leczenie zapalenia płuc
Z racji tego,że jednoznaczne
ustalenie przyczyny zapalenia
płuc nie jest możliwe, chorobę
tę zwykleleczy się antybioty
kami i lekami przeciwbólo

wymi. Oprócz tego pacjentom
zaleca się wypoczynek i pozo
stanie w domu na czas cho
roby.
Jeżeli zastosowane lecze
nie zapalenia płuc nie przy
nosi oczekiwanych efektów,
konieczna jest hospitalizacja.
W przypadku podejrzenia
bakteryjnego zapalenia płuc
stosuje się antybiotykoterapię, która trwa od kilku
do kilkunastu dni.
Natomiast wówczas, gdy
zapalenie płuc może mieć
podłoże wirusowe, stosuje się
inhibitory neuraminidazy,
rymantadynę lub amantadynę. Zdecydowanie nie
wskazane na zapalenie płuc
są kortykosterydy, których
stosowanie obarczone jest
dużym ryzykiem wystąpienia
skutków ubocznych.
Powikłania po zapaleniu płuc
Powikłania takie mogą być
ogromnym zagrożeniem na-

- duszności, które nie
wpływają negatywnie
na codzienne
funkcjonowanie.
wet dla życia chorego. Zbyt
późne rozpoznanie i niewłaś
ciwe leczenie tej choroby
może prowadzićdo groźnych
powikłań:
•Ropnie płucne, które
charakteryzują się zbiera
niem wydzieliny ropnej
w okolicach tkanki płucnej.
Stanowią one powikłanie
po bakteryjnym zapaleniu
płuc. Jest to niebezpieczne
powikłanie, ponieważ może
prowadzić nawet do posocz
nicy (ogólnego zakażenia or
ganizmu).
•Wysięk pozapłucny,
który również jest powikła
niem charakterystycznym dla
bakteryjnego zapalenia płuc.
Jest to bardzo poważny stan,
który nierzadko wymaga in
terwencji chirurgicznej.
•Obrzęk płuc, który sta
nowi bezpośrednie zagroże
nie życia. Wymaga on natych
miastowej interwencji leka
rza.

•iMitillUH
Wskazania
Poznaj częste
przyczyny
zapalenia płuc
oraz sposób
na skuteczną
diagnostykę
Bezpośrednią przyczyną za
palenia płuc jest zakażenie
górnych dróg oddechowych
drobnoustrojami. Biorąc
pod uwagę różne kryteria,
można wyodrębnić kilka kla
syfikacji zapalenia płuc.
Ze względu na miejsce
i okoliczności zachorowania
wyróżnia się:
1. Pozaszpitalne zapalenie
płuc, które diagnozowane
jest wówczas, gdy osoba za
każona drobnoustrojem
przebywała w warunkach do
mowych.
2. Szpitalne zapalenie płuc,
które rozwija się wówczas,
gdy stan zapalny płuc pojawi
się w czasie hospitalizacji lub
48 godzin po jej zakończeniu.
3- Zachłystowe zapalenie
płuc (zespółMendelsona),
które jest konsekwencją
przedostania się treści pokar
mowej do drzewa oskrzelo
wego.
Podstawowym bada
niem diagnostycznym
przy zapaleniu płuc jest RTG
w projekcji tylno-przedniej.
Uwzględniając kryterium
anatomiczno-radiologiczne
można wyróżnić:
1. Płatowe zapalenie płuc,
które powstaje w wyniku na
gromadzenia się zbyt dużej
ilości wydzieliny w obszarze
pęcherzykowatym. W obra
zie radiologicznym widoczne
są jednolite zagęszczenia
miąższowe w obrębie płatów
płuc.
2. Odoskrzelowe zapalenie
płuc, które jest następstwem
niewyleczonego stanu zapal
nego oskrzeli. Choroba ta
diagnozowana jest niemal
wyłącznie u niemowląt
i dzieci.
3. Śródmiąższowe zapalenie
płuc, które charakteryzuje się
współwystępowaniem zmian
śródmiąższowych i wysięku
ropnego.

Strona Zdrowia
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Kolejne ognisko odry.

Dlaczego choroba nie
daje za wygraną?
Krajem wstrząsnęła informacja o ataku odry. W Pruszkowie.
apelują, że jedyną formą zapobiegania chorobie jest szczepienie
Odra
Paula Goszczyńska
'p3ula.goszczyn5ka@polskapres5.pl

W Europie wciąższaleje odra.

W tym roku liczba zachoro
wań jest rekordowainie omi
nęła również Polski.Ostatnio
krajem wstrząsnęła informa
cja o ataku choroby
w Pruszkowie w wojewódz
twie mazowieckim. Wdrożo
no już programmający zapoJbiec dalszemu rozszerzaniu
się odry.

.Jak informujeŚwiatowa Orga'nizacja Zdrowia, w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy
2018 roku zakażonych odrą
zostało ponad 41tysięcy osób,
z czego zmarło 37. Dla porów
nania w roku poprzednim
przypadków zachorowań były
24 tysiące,a w roku 2016tylko 5 tysięcy.Skąd tak nagły
fwzrost?
Winny brak szczepień?
Jak podkreślają specjaliści,
spowodowane jest to brakiem
.szczepień na Ukrainie oraz ru
dami antyszczepionkowymi.
- Połowa przypadków zacho
rowań na odrę występuje
na Ukrainie. W wyniku kon
fliktu zbrojnego zaniechano
tam szczepień i takie są skutki.

CIEKAWOSTKA

SKĄD PRZYSZŁA
DO NASODRA?
^

Liczne przypadki opisów
odry w XI i XII
wieku wskazują, że
choroba mogła pojawić
się w Europie w tamtym
czasie. Jest to także
zgodne z badaniami
genetycznymi, z których
wynika, że w tym
okresie doszło
do rozdzielenia się
wirusa odry od wirusa
bydlęcego księgosuszu.
Wcześniejsze przypadki
zachorowań były
prawdopodobnie
spowodowane przez
przodka tych wirusów,
który nie był jeszcze
wyłącznie ludzkim
wirusem.

Jedyną skuteczną formą ochrony przed odrą jest szczepienie. Zabezpiecza nas na poziomie 95procent
Nie można nie wspomnieć,że
w Polsceprzebywa obecnie
około 2milionów obywateli
Ukrainy - informuje doktor Pa
weł Pabjan,specjalista chorób
zakaźnych, wojewódzki kon
sultant. - Jeżeli dodamy
do tego wynik działań ruchów
antyszczepionkowych, staty
styki robią sięniepokojące dodaje.
Odra znów atakuje
Na mapie Polski pojawiłosię
kolejne ognisko odry.
W Pruszkowie odnotowano
już 10 zachorowań. Wśród
chorych są dzieci. Woje
wódzka StacjaSanitarno-Epi
demiologiczna w Warszawie
ostrzega przed rozchodze
niem sięepidemii. Wdrożono
już program mający zapobiec
dalszemu rozszerzaniu się
choroby.
10 potwierdzonych za
chorowań na odrę wśród ucz
niów potwierdzono w jednej
ze szkół podstawowych
w Pruszkowie. W ognisku
znalazła się 6-osobowa rodzi
na. Należy podkreślić, że żad
na z chorych osób nie była
szczepiona na odrę. Podjęto
już działania mające na celu
zatrzymanie epidemii. Obec
nie trwają czynności pań
stwowego powiatowego in
spektora sanitarnego
w Pruszkowie. Konieczne jest
między innymi zebranie wy

wiadu od osób chorych i ich
rodzin. Trzeba dotrzeć
do wszystkich osób, które
mogły mieć kontakt z zarażo
nymi.
Chroń siebie irodzinę
Przypomnijmy, że wczerwcu
bieżącego roku pojawiły się
przypadki chorych na odrę
również w województwie
świętokrzyskim. Ryzyko
wciąż istnieje, ponieważ cho
roba ta przenosi się drogą kro
pelkową. - Odra jest ostrą cho
robą zakaźną i boimy się jej
z dwóch powodów. Po pierw
sze, przyjmujesię, że jedna
osoba zaraża od12 do18 osób
niezaszczepionych. Po dru
gie, jest duże ryzyko, że wy
stąpią powikłania - wyjaśnia
doktor Paweł Pabjan.
Jedyną skuteczną formą
ochrony przed odrą jest
szczepienie. Przyjęcie pierw
szej szczepionki zabezpiecza
nas na poziomie 95 procent,
przyjęcie drugiej gwarantuje
niemal stuprocentową ochro
nę. Jeżeli nie zostaliśmy
zaszczepieni, pewne objawy
powinny nas zaniepokoić.
- Na początku są to objawy
nieżytowe, kataralne - po
dobne do grypy. Występuje
wysoka gorączka - około 40
stopni. Chory ma przekrwio
ne spojówki, kaszel i białe
plamki na śluzówkach jamy
ustnej, jest osłabiony. Po 2-3

dniach dołącza charaktery
styczna plamisto-grudkowa
wysypka - wymienia lekarz.
Uważaj na powikłania po cho
robie
Obok ospy wietrznej odra jest
chorobą, którą najłatwiejsię
zarazić. Odbywasię to drogą
kropelkową bądź kontak
tową. Odra jest chorobą
groźną także z uwagi na powi
kłania. Najpoważniejszym
z nich jest podostre
stwardniające zapalenie
istoty białej mózgu, czylicho
roba degeneracyjna układu
nerwowego, która nieuchron
nie prowadzi do śmierci.
Częściej występującymi po
wikłaniami są zapalenie ucha
środkowego,
małopłytkowość, zapalenie
oskrzeli, płuc- ogólnie cho
roby układu oddechowego.
Kiedy powinny odbywać się
szczepienia przeciwko odrze?
Są one w programieszczepień
pod koniec drugiego roku ży
cia dziecka i w10. roku życia.
Od 1975 roku do 1985 wyko
nywano jedno szczepienie,
potem system udoskonalono
- dziś szczepi się dwa razy.
Warto zaznaczyć, że obecnie
stosowana szczepionka
chroni jednocześnie
przed odrą, świnką i różyczką,
za dopłatą - także przed ospą
wietrzną.

KWESTIA ZDROWIA

Groźne powikłania. Nie lekceważ
choroby. Może się przerodzić
w niebezpieczne schorzenia
Powikłania dotyczągłówniedzieci
zniedoboramiodporności,niedożywbnych(szczegplniezniedoboimi witaminy A),zwadami
serca,niemowląt.Spotykasię:
- powikłania żołądkowojelitowe,
- zapalenie płuc (1-6pro
cent zachorowań, wysoce
śmiertelne),
- zapalenie uchaśrodko
wego (7-9procent przypad
ków),
- zapalenie mięśnia serco
wego,
- zapalenie mózgu (oko
ło 1 na 1000 zachorowań,

śmiertelne w 15 procentach,
u 25 procent pacjentów po
zostają ubytki neurologicz
ne),
- wtrętowe zapalenie
mózgu,
- poronienie płodu,
- zapalenie rogówki i pozagałkowe zapalenie nerwu
wzrokowego, a w konse
kwencji ślepotę.
Śmiertelność odry sięga
od mniej niż 0,01 procent (w
krajach rozwiniętych) do po
nad 5 procent (w krajach roz
wijających się, nawet 20-30
procent u niemowląt.

WAŻNE

Poznaj chorobę. Skąd bierze się
odra? Kto najczęściej na nią
choruje i jak wygląda leczenie?
Przyczyną choroby jestwirus
odry, który przenosisiędrogą
kropelkową orazprzez bezpo
średnią stycznośćz wydzieliną
z jamynosowo-gardłowej lub
moczem chorej osoby.Warto
wiedzieć, że transmisja po
wietrzna zakażenia za pośred
nictwem aerozolu kropelek
wydzieliny z dróg oddecho
wych została udokumento
wana do2 godzin od opusz
czenia pokoju przez osobę
wydalającą wirusy.
Możliwe jest również
przeniesienie zakażenia
przez ręce po dotknięciu za
brudzonych wydzieliną
z dróg oddechowych przed
miotów lub powierzchni i na
stępnie przeniesienie wiru
sów na śluzówki nosa i gar
dła. Zakaźność choroby jest
tak duża, że po zetknięciu się
z wirusem odry choruje wię
cej niż 90 procent podatnych
na zakażenie osób.
Najczęściej na odrę cho
rują niemowlęta od 6. do12.
miesiąca życia (przed pierw
szym szczepieniem), a także
dzieci w wieku do15 lat, któ
rym nie podano dawek przy
pominających szczepionki.

Odra jest najbardziej nie
bezpieczna dla dzieci do5 lat
oraz osób z zaburzeniami
układu odporności. Co
czwarta chora osoba wymaga
hospitalizacji. Jedna na1000
chorych umiera w przebiegu
choroby.
Odra u dorosłych ma po
dobne, ww. objawy jak
u dzieci, ale jej przebieg jest
im pacjent starszy, tym cięż
szy i bardziej niebezpieczny,
zwłaszcza u osób z choroba
mi układu krążenia. Dorośli,
zwłaszcza ci z mniejszą od
pornością, mogą dość ciężko
przechodzić odrę (nawet
z wysypką krwotoczną,
drgawkami).
Odra jest szczególnie nie
bezpieczna także w czasie
ciąży. Infekcja tym wirusem
może zwiększyć ryzyko ta
kich powikłań, jak:
- przedwczesny poród,
- poronienie,
- niska masa
urodzeniowa dziecka.
Leczenie odry jest wyłącz
nie objawowe.Nie ma leków
przeciwwirusowych, któreby
łyby skuteczne w przypadku
odry.

Strona Zdrowia
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SKĄD SIĘ BIORĄ CHOROBY
AUTOIMMUNOLOGICZNE? CO JE
WYWOŁUJE IJAK SIĘ JE LECZY?
Choroby autoimmunologiczne nazywa sięinaczej cho
robami z autoagresji. Mówimy
o nich wtedy, gdy nasz układ
immunologiczny błędnieroz
poznaje wrogów,czyli atakuje
własne tkanki.Wśród chorób
autoimmunologicznych wy
mienia się zapalenie tętnicy
skroniowej, stwardnienie roz
siane, zespół przewlekłego
zmęczenia, chorobę Bradesa-Basedowa, chorobę

Hashimoto, reumatoidalneza
palenie stawów,cukrzycę. Nie
wiadomo, dlaczegoorganizm
zwraca sięprzeciw samemu
sobie. Przyczyną mogą być
po prostu geny, ale nie zostało
to udowodnione.Wiadomo
natomiast, żepewne czynniki
szczególnie sprzyjają zaburze
niom. Toinfekcja wirusowa
lub bakteryjna,silny stres,
a nawet długie przebywanie
na ostrymsłońcu. Wspólną

cechą chorób z autoagresji jest
to, że zaczynają się nagle, zwy
kle przed trzydziestką. Cho
roby autoimmunologiczne
to niestety schorzenia przew
lekle, wktórych nawet właś
ciwe, bardzoobciążające
leczenie niegwarantuje okre
sów bez zaostrzeń.
Diagnozuje się je poprzez wy
krycie, jaki autoantygen został
zaatakowany podczas cho
roby.

Olga Chaińska, dietetyczkai trenerka. zachęca,by ćwiczenia dobieraćodpowiednio dostanu zdrowia

Poznaj zasady
treniii
w chorobach

Choroby autoimmunologiczne dziś występują coraz
częściej. Czym są i jak z nimi funkcjonować?
Jedzzdniwoz ()łgq
Izabela Mortas
izabela.niortas@polskapress.pl

To szczególne choroby,które
wymagają specjabiego trakto
wania. Osobyz chorobami zautoagres^ nie mogą ćwiczyć tak
samojak osoby całkiem ztfrowe. Jakitrenirę będziewłaści
wy? Podpowiada Ofe^a
Chaińska.nasz ekspert-dietetyk itrener personalny,wtaśtiaelca klubu ExpertFitness
w Kielcach.
oroby
autoimmunologicz
ne to temat, który
w ostatnim czasie
w
(
pojawia
się coraz
^•111 zęściej. - W kra
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jach rozwiniętych choroby
autoimmunologiczne to już
istna epidemia, występują
na drugim miejscu schorzeń.
Nikogo nie zadziwia
Hashimoto, podobnie jak
wrzodziejące zapalenie jelita
grubego. To jednak niejedyne choroby, które zaliczamy
do autoimmunologicznych tych możemy wyróżnić aż
około 100 - mówi Olga
Chaińska.
Przyczyny występowa
nia chorób autoimmunolo
gicznych nie są dobrze zna
ne. - W chorobach autoi
mmunologicznych ciało wy
twarza przeciwciała przeciw
ko własnym organom czy
tkankom, stopniowo prowa
dząc do ich niszczenia. Za ta

ki stan rzeczy odpowiedzial
ność mogą ponosić przewle
kłe zatrucia dodatkami
do żywności czy toksynami,
spożywanie żywności mody
fikowanej genetycznie, nie
tolerancje pokarmowe, regu
larny stres lub predyspozycje
genetyczne. Podkreślam mogą, bo nie zdiagnozowano
jeszcze dokładnej przyczyny
- zaznacza Olga Chaińska.
Czy w takich przypad
kach można trenować? - Tre
ning w większości przypad
ków nie powinien być nad
miernie obciążający, aby nie
spowodować zwiększonej
ilości stanów zapalnych,
a przede wszystkim mocniej
szego ataku autoagresji.
Sprawdza się lekka aktyw

$

ność aerobowa, jak na przy
kład spacery, pływanie, jaz
da na rowerze czy lekki tre
ning funkcjonalny bez mak
symalnych obciążeń. Inten
sywne ćwiczenia, tabaty,
chroniczne cardio będą pro
wokować reakcję stresową.
W przypadku chorób doty
kających bezpośrednio mięś
nie czy stawy, jak na przy
kład stwardnienie rozsiane,
przywrócenie ich funkcji po
przez ruch jest niezbędne.
Treningi siłowe z obciąże
niem są bardzo istotne, jeśli
chcemy podnieść swoją
przemianę materii. Treningi
z obciążeniem - nawet włas
nego ciała - pompki, podcią
ganie się spowodują rozrost
włókien mięśniowych,
zwiększenie ilości mięśni,
a co za tym idzie podniesie
nie podstawowej przemiany
materii - wyjaśnia Olga
Chaińska.
W przypadku proble
mów ze stawami warto wy
brać się na basen, pływanie
będzie korzystnie działało
na układ ruchu bez nadmier
nego obciążania stawów. Po
dobnie jest z ćwiczeniami
izometrycznymi oraz automasażem. Może sprawdzić
się pilates lub joga.

Sprawdź, czego potrzebujesz
Nie tylkoruch. Zregeneruj się
Bardzo ważny jest odpoczy
nek! Szczególnie regeneracja
po wysiłku jest istotna.
Jak odpoczywać? Nale
ży wprowadzić dni bez tre
ningów, wystarczająco długi
sen, basen, saunę czy cho
ciażby stretching. Trenując
intensywnie codziennie, na
rażamy się na kontuzje
i przetrenowanie oraz per
manentnie wysoki poziom
kortyzolu, co również nega
tywnie wpływa na pracę na
szej tarczycy oraz - paradok
salnie - może to doprowa
dzić do wzrostu masy ciała.
Możliwości wysiłkowe i re
generacyjne osób z chorobą
autoimmunologiczną są du
żo mniejsze niż u osób zdro
wych. Z tego względu należy

mieć na uwadze, że to, co
dla jednego będzie lekkim
treningiem, dla osoby chorej
może być zbyt obciążające.
Treningi powinny być na ty
le ciężkie, by przynosiły
efekty, ale jednocześnie
na tyle lekkie, by organizm
mógł się odpowiednio zre
generować.
Niezwykle ważne jest
słuchanie własnego organi
zmu. Jeśli czujesz, że dopa
da cię zmęczenie, nie wysy
piasz się odpowiednio, tre
ning nie sprawia ci przyjem
ności, to ewidentne znaki,
że twój organizm potrzebuje
dużo bardziej niż treningu,
odpoczynku. Warto mu go
w takim przypadku zapew
nić.
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CHOROBA
HASHIMOTO
Choroba Hashimoto jest
w dużej mierze
uwarunkowana
genetycznie, więc jest
większe prawdopo
dobieństwo
zachorowania, jeśli ktoś
z twoich bliskich na nią
cierpi. Choroba
Hashimoto występuje
często u osób, które były
poddawane radioterapii
lub których organizm
został napromieniowany.
Na Hashimoto częściej
chorują kobiety, choć
oczywiście zdarzają się
przypadki zachorowań
także wśród mężczyzn.

Dobre rady
Aktywność fizyczna a stres.
Za dużo ćwiczeń - teżniezdrowo
Niestety, żyjemy w czasach,
w których narażeni jesteśmy
na stres w wielu różnych
płaszczyznach naszego ży
cia. Stres jest jednym z głów
nych czynników sprzyjają
cych rozwojowi wielu cho
rób, w tym między innymi
chorób
autoimmunologicznych. Ak
tywność fizyczna powinna
stanowić element zdrowego
stylu życia, który poprawi
nasze samopoczucie. Tak się
stanie, jeśli będziemy potra

fili zachować równowagę po
między treningami i regene
racją.
Pamiętajmy jednak, że
nadmierny wysiłek fizyczny
to kolejny element stresują
cy nasz organizm.
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Pomorska gospodarka to morze,
ale także innowacje technologiczne
Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl
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Samorząd Województwa Po
morskiego prowadzi bogatą
politykę w zakresie gospodar
ki morskiej- w tym portowologistycznej oraz współpracu
je z pomorskimiportami w za
kresie działań gospodarczych,
kształcenia kadr czy edukacji.
Należy jednak podkreślić, że
niestety region nie ma udzia
łów właścicielskich w portach,
a tym samym wpływu na za
rządzanie nimi,pomimo zgła
szanych wielokrotnie postula
tów.
O obecnej sytuacji gospodar
czej województwa pomor
skiego mówi Jan Kleinszmidt,
Przewodniczący Sejmiku Wo
jewództwa Pomorskiego.
Województwo pomorskie
kojarzy się głównie z mo
rzem. a w tym kontekście
na pierwszy plan wysuwają
się porty. W jakim zakresie
pomorski samorząd
uczestniczy w kh działal
ności?
Nadmorskie położenie
województwa pozytywnie
wpływa na znaczący poten
cjał logistyczny. Trójmiejskie
porty oferują połączenia że
glugowe z portami na całym
świecie (poza Australią) i zaj
mują kluczową pozycję
na mapie przeładunków
w basenie Morza Bałtyckiego.
Na przestrzeni ostatnich
ośmiu lat łączne obroty ła
dunkowe Gdańska i Gdyni
wzrosły o 33%, plasując port
w Gdańsku na drugiej pozycji
na Bałtyku pod względem
liczby przeładowywanych
kontenerów. Dzięki Głęboko
wodnemu Terminalowi Kon
tenerowemu (DCT) port
w Gdańsku zyskał bezpośred
nie połączenie z Chinami i zy
skał status hubu kontenero
wego na Bałtyku.
Jaka jest pozycja specjal
nych stref ekonomicznych
działających w wojewódz
twie pomorskim?
Na terenie województwa
pomorskiego funkcjonują
dwie spółki zarządzające stre
fami: Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie i Pomor
ska Agencja Rozwoju Regio
nalnego S.A. z siedzibą
w Słupsku zarządzająca Słup

Jan Kleinszmidt, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Pomorskiego
ską Specjalną Strefą Ekono
miczną. O znaczeniu stref dla
rozwoju pomorskiej gospo
darki mogą zaświadczyć pod
stawowe dane obrazujące ak
tywność stref:Pomorska Spe
cjalna Strefa Ekonomiczna to
127 przyciągniętych inwesto
rów, 25 tys. nowych miejsc
pracy i 12 mld zł nakładów in
westycyjnych (na terenie kil
ku województw). Słupska
Specjalna Strefa Ekonomicz
na to 159 wydanych zezwoleń
0 wartości1,7 mld zł i ok. 7
tys. utworzonych miejsc pra
cy. Podkreślić należy, że Słup
ska Specjalna Strefa Ekono
miczna zarządzana jest przez
spółkę z większościowym
udziałem Samorządu Woje
wództwa Pomorskiego, będąc
tym samym jedyną w kraju
SSE w której wojewódzki sa
morząd ma decydujący głos.
Zachęty finansowe dla inwe
storów, z których do tej pory
mogli oni korzystać tylko
w specjalnych strefach eko
nomicznych, od 30 czerwca
2018 r. są dostępne w całym
kraju. Nowa koncepcja ozna
cza zwolnienia podatkowe
na terytorium całej Polski.
Na mocy rozporządzenia Mi
nistra Przedsiębiorczości
1 Technologii z dnia
29.08.2018 r. w sprawie usta
lenia obszarów i przypisania
ich zarządzającym, Pomor
skiej SSE przypisano14 po
wiatów w woj. pomorskiego,
natomiast Słupskiej SSE 6 po
wiatów. Słupska Specjalna
Strefa Ekonomiczna została
na mocy tego rozporządzenia
okrojona o 7 powiatów:
czarnkowsko-trzcianecki,
chodzieski, obornicki, pilski,
wągrowiecki, chojnicki, kar
tuski. W dniu 24 września
2018 r.Sejmik Województwa
Pomorskiego uchwalił stano
wisko dotyczące zmniejsze
nia Słupskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej. W stanowisku
tym podkreślono drastyczne
zmniejszenia obszaru Słup
skiej SpecjalnejStrefy Ekono
micznej, osłabiajace jej atrak
cyjność inwestycyjną.Sejmik
Województwa Pomorskiego
stoi na stanowisku, że spółki
zarządzające specjalnymi
strefami ekonomicznymi po
winny być traktowane
na równych zasadach, z uwz
ględnieniem proporcjonalne
go kształtowania ich obsza
rów, umożliwiającego zrów
noważony rozwój gospodar
czy wszystkich regionów Pol
ski.
Od kHkulat w wojewódz
twie pomorskim rozwijają
się parki technołogkzne.Ja
kie branże są dominujące?
Kompleksową ofertę w re
gionie tworzą dwa parki naukowo-technologiczne, jeden
park przemysłowo-technologiczny oraz około dwunastu
instytucji typu „inkubator",
świadczących szeroki zakres
usług. Poczynając od wynaj
mu powierzchni biurowych,
poprzez udzielanie porad
prawnych, a kończąc na orga
nizacji szkoleń, warsztatów
i konferencji, pozwalających
na stałe zgłębianie wiedzy,
zawieranie znajomości bizne
sowych, a także poznawanie
nowych trendów w branżach.
Parki są otwarte na różnorod
ność dziedzinową oraz tema
tyczną, jednak można zauwa
żyć pewne tendencje branżo
we w poszczególnych par
kach, inkubatorach, dotyczą
ce głównie firm informatycz
nych i biotechnologicznych
oraz tych dla których wspól
nym mianownikiem jest
innowacyjność. Gdański Park
Naukowo - Technologiczny
skupia firmy z obszaru szero
ko pojętego LifeScience, bio
technologii, automatyki, ICT

i energetyki. Natomiast w Po
morskim Parku NaukowoTechnologicznym w Gdyni
działają informatycy,
biotechnolodzy, projektanci,
wynalazcy, ale również inno
watorzy społeczni. Gdynia in
tensywnie wspiera i rozwija
nowoczesne idee korzystne
dla dobra publicznego. Mogą
być nimi zarówno nowe pro
dukty, usługi, jak i modele,
działania, czyń innowacje
społeczne. Właśnie dlatego
pod dachem Parku rozwijają
się firmy z takich branż jak:
multimedia, design, ochrona
środowiska i energetyka, in
żynieria, automatyka, roboty
ka i biotechnologia. Nato
miast Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny
pełni rolę centrum energii od
nawialnej. Województwo Po
morskie już w 2013 r. podjęło
decyzję o zmobilizowaniu
partnerów i interesariuszy re
gionalnych do myślenia
i działania w kategoriach roz
woju innowacji pod kątem
wyselekcjonowania specjali
zacji gospodarczych o istot
nym potencjale innowacyj
nym. W wyniku przeprowa
dzonego oddolnego procesu,
w ramach konkursu na wybór
inteligentnych specjalizacji,
w którym skonsolidowane
gremia biznesowe oraz nau
kowe złożyły propozycje spe
cjalizacji, Zarząd Wojewódz
twa Pomorskiego dokonał
wyboru czterech Inteligen
tnych Specjalizacji Pomorza.
To technologie offshore
i portowo-logistyczne; tech
nologie interaktywne w śro
dowisku nasyconym infor
macyjnie; technologie
ekoefektywne w produkcji,
przesyle, dystrybucji i zuży
ciu energii i paliw oraz w bu
downictwie; technologie me
dyczne w zakresie chorób cy
wilizacyjnych i okresu starze
nia.
Gospodarkę regionu zdo
minowały wielkie koncer
ny, jak Lotos czy Energa.
Ale są także firmy, które
zbudowali lokalni przedsię
biorcy i które odnoszą suk
ces poza granicami Polski,
jak choćby LPP czy Drutex.
Od 19 lat Pomorska Rada
Przedsiębiorczości, której
przewodniczy marszałek
Mieczysław Struk organizuje
konkurs o Nagrodę Pomorską
Gryf Gospodarczy. Jest to jed
na z najbardziej cenionych re
gionalnych nagród. W kon
kursie o Nagrodę Pomorską
zauważane i nagradzanesą te

firmy, których działalność,
niezależnie od ich wielkości,
korzystnie wpływa na rozwój
gospodarczy Pomorza. Wybo
ru laureatów dokonują
wspólnie organizacje samo
rządu gospodarczego i wła
dze województwa pomor
skiego - od 2000 roku ponad
sto przedsiębiorstw zostało
uhonorowanych statuetką
Gryfa Gospodarczego. Cieszy
to, że coraz więcej nagrodzo
nych przedsiębiorstw to fir
my spoza Trójmiasta. Ambi
cją organizatorów jest, aby
wciąż wzmacniać prestiż tej
nagrody, dlatego tegoroczna
edycja Gryfa Gospodarczego
wprowadziła sporo nowości:
przede wszystkim to nowe
kategorie konkursowe, które
odzwierciedlają najważniej
sze dla gospodarki regionu
obszary rozwojowe, między
innymi takie jak eksport, in
westycje, czy innowacje. Zau
ważone i wyróżnione zostały
podmioty, które budują oto
czenie biznesu, wspierają
przedsiębiorczość młodzieżo
wą oraz podejmują współpra
cę ze szkołami zawodowymi,
a także wpływają na szeroko
pojęty rozwój przedsiębior
czości w regionie. Laureaci
Konkursu są także rekomen
dowani przez Samorząd Wo
jewództwa Pomorskiego
do udziału w konkursach go
spodarczych na poziomie kra
jowym np. do Nagrody Go
spodarczej Prezydenta RP.
Tegoroczni laureaci konkursu
0 Nagrodę Pomorską Gryf Go
spodarczy:
1.
Lider
Innowacji
Microsystem sp.z 0.0. z Sopotu
1 Enamor sp. z 0.0. zGdyni
2. Lider Eksportu - Portman
Lights sp. z 0.0. z Gdyni
i DOVISTA Polska sp. z 0.0. ze
Swarożyna
3. Lider Inwestycji - DCT
Gdańsk S.A.
4. Lider Odpowiedzialności
Społecznej - Farm Frites S.A.
zLęborka
5. Pomorski Start-Up -Portman
Lights sp. z 0.0. z Gdyni
6. Lider Kształcenia Zawodo
wego - Auto Miras sp. z 0.0.
z Pępowa i STEICO sp. z 0.0.
z Czarnej Wody
7. LiderPrzedsiębiorczości Mło
dzieżowej -Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości
8. Gmina Przyjazna Przedsię
biorcom - Gmina Miasta
Wejherowa
Nagroda Specjalna „Przedsię
biorca Przyjazny Imigrantom"
- Polmor sp.z 0.0. z Bytowa.
©®

PRZYKŁADOWE
DZIAŁANIA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
W ZAKRESIE GOPODARKI
MORSKIEJ
•Powołanie iprowadzenie
Stowarzyszenia Polskich Re
gionów Korytarza Transpor
towego Bałtyk-Adriatyk. Sto
warzyszenie grupuje nie tylko
władze publiczne, ale także
podmioty prywatne repre
zentujące branżę logistyczną
i transportową. Stowarzysze
nie jest instytucją regionalną
promującą inwestycje i pro
jekty strefy rozwojowej tego
korytarza
•Współpraca z pomorskimi
portami w ramach Inteligen
tnych Specjalizacji Pomorza wyselekcjonowanych specja
lizacji gospodarczych o istot
nym potencjaleinnowacyj
nym, w których posiada rze
czywiste kompetencjei zaso
by oraz może osiągnąć dosko
nałość i konkurencyjność
w skali globalnej.
•Wykreowanie polityki
klastrowej w regionie i wspie
ranie klastrów m.in. Bałtyckie
go Klastra Morskiego iKos
micznego oraz Klastra
Logistyczno-Transportowego
Północ-Południe.
•Podejmowanie działań
na rzecz projektów realizowa
nych w zakresie gospodarki
portowo-logistycznej np.
SMART BLUE REGIONS:
wwwsubmarinernetwork.eu/projects/smartbl
ueregions (z udziałem nie
mieckiego SchleswigHolstein, a także partnerów
z Finlandii, Estonii,Polski,
Szwecji iŁotwy) czy SMARTUP BSR: smartup-bsr.eu.
•
Podjęcie wraz z Polską
Agencją Kosmiczną i Centrum
Informatycznym Task Poli
techniki Gdańskiej działań
na rzecz utworzenia w regio
nie centrum innowacjidedy
kowanego zastosowaniu
technologii kosmicznych isa
telitarnych w gospodarce
morskiej, w tym zaawanso
wanych usług dla Bałtyku,
które docelowo nakierowane
jest na rozwiązywanie proble
mów, z którymiborykają się
m.in. porty.
•
Organizacja jubileuszowe
go10. Forum Strategii Unii
Europejskiej dla Regionu Mo
rza Bałtyckiego (SUE RMB)
w dniu 12-13 czerwca2019
w Gdańsku.

Glos Dziennik Pomorza
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AUTO DIUG Słupsk, ul. Poznańska 74
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Firma
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tel. (59) 848 99 99, www.autodiug.pl
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oferuje Państwu kompleksowe usługi

Hydrauliczne, m.in. wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych
Montaż: pomp ciepła, wentylacji mechanicznej i kotłów gazowych
Instalacje
centralne ogrzewanie w Twoim mieszkaniu lub domu
nowoczesne i energooszczędne instalacje grzewcze
instalacje wodno-kanalizacyjne i inne systemy związane z gospodarką wodnościekową
kompleksową usługę montażu ogrzewania podłogowego
kompleksowy montaż systemu wentylacji mechanicznej (rekuperacji)
Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania instalacji
wewnętrznej gazu
Montaż termokominków przeznaczonych do ogrzewania wody
we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania
Montaż gazowych kotłów kondensacyjnych
Instalacja centralnego odkurzacza
Instalacja kolektorów słonecznych próżniowych i płaskich
Instalacja wewnętrzna wod.-kan.
Montaż pomp ciepła -gruntowych oraz powietrznych

Siedziba naszej firmy znajduje się w Sławoborzu,
ale obsługujemy klientów z całego województwa
zachodniopomorskiego.
Dostarczamy wysokiej jakości materiały i wykonujemy
usługi szybko i solidnie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie
udokumentowane certyfikatami i referencjami oraz
uprawnienia wymagane do wykonywania wszystkich
prac.
Dzięki wieloletniej praktyce w branży hydraulicznej
oferujemy Państwu rzetelne usługi na najwyższym
poziomie. Realizacje firmy Instal-Term wyróżnia
terminowość i fachowość. Zlecając nam wykonanie
prac instalacyjnych, otrzymujecie Państwo fachowe
doradztwo w zakresie projektowania, montażu
i nadzoru technicznego.
Naszym klientom zapewniamy szybki i Drofesjonalny
serwis - również gwarancyjny i pogwarancyjny.

INSTOL

m

A TERM
INSTAL-TERM

ul. Krzyżowa 3
78-314 Sławoborze
woj. zachodniopomorskie
Tei. 798 574 244
e-mail: biuro@instal-term.com.pl
www.instal-term.com.pl

Ogłoszenia drobne

Głos Dziennik Pomorza
Środa, 7.11.2018

Drobne

Jak zamieścić ogłoszenie drobne?Telefonicznie: 94 347 3516
Przez internet: ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

15

Oddział Koszalin: u|. Mickiewicza24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516.347 3511,3473512, fax 94 347 3513
Oddział Słupsk: u|. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: u|.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67,fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

•ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
•GASTRONOMIA

1 MATRYMONIALNE
1 RÓŻNE
1 KOMUNIKATY

1 BANK KWATER
1 ZWIERZĘTA
1 ROŚLINY, OGRODY

1 ROLNICZE
1 TOWARZYSKIE
ogloszenia.gratka.pl

REKLAMA

Nieruchomości
dołącz do grona zadowolonych Klientów

MIESZKANIA - SPRZEDAM

BEZPŁATNE

2-POK. w Kazimierzu Pomorskim
42m2, ok. Będzina, 887-266-918.

MIESZKANIE do 38 m parter lub I p.
do remontu- gotówka, 514-778-871
GK
2

przyjmowanie ofert do sprzedaży

Wyślij sms o treści ABAKUS pod nr 504-141-443
oddzwonimy - porozmawiamy - płacimy gotówką
( o b o k

Skup całych i uszkodzonych.

DOMY - SPRZEDAM

PIĘTRO domku o pow. 82,21
z garażem i udziałem w gruncie.
Kusowo gm. Słupsk. 603611482,
605033150

KSIĄŻKI, płyty muzyczne. Skup.
509-675-586,508-245-450.

5 pokoi (89 m2) I piętro
rej. Matejki 318 000,-

Młyńska 17.

AUTOKASACJA Świeszyno.

GOTÓWKA dla każdego, 511-030-295.

KURSY
WÓZKI WIDŁOWE
HDS, ŻURAWIE

KREDYTY tanio. Słupsk,59/842-92-38.
NAJLEPSZA pożyczka na rynku,

WSZYSTKIE
KATEGORIE

506-240-450.

DZIAŁKA 18 arów Skwierzynka 39 tys.
tel. 518-169-464

min. 40-letni. Może być niekompletny

EGZEKUTOR długów, 669 111 148.

lub uszkodzony, 609-499-555.

PRAWNIK odwołania, 731961209

stalowe, blachy dachowe, profile
i rury stalowe tel.889009001

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność Gminy Miasto Koszalin, położonych na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w obszarze pomiędzy ulicami: Wołyńską i Lechicką

NIEMICA

2 pok. IV p. 37 m2 loggia
rej. Lelewela 159 000,-

Położenie nierucho
mości
[ulica]

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

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

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

ROSNOWO budowlana I700m2,
120m od jeziora, uzbrojona
691-979-474.

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką
w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

Motoryzacja
GARAŻE blaszane, drewnopodobne,
kojce dla psów, partnerstal.pl,
698-230-205,798-710-329
GARAŻE Blaszane
C ^"BRAMYGarażowe
xproduceht KOJCE dla Psów

TAM wolnostojący dom
z garażem
Świeszyno - 374 000,-

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

Dogodne

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką
w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

OPEL Insignia, 2.0 diesel, 2009r.,
37000 tys. zł,108 tys km, tel.
600-697-901

Najniższe mm
Różne wymiary

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

OSOBOWE KUPIĘ

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

A do Z skup- skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,

Transport i montaż
cały KRAJ

oferujemy najwyższe ceny,

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

018497918

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572 www.
nieruchomosci.slupsk.pl

poszukuje do pracy w Niemczech:

imsmuiUMśw. amnywów. śuisaan
SPAWACZ*. OSKARŻ?, 3"!}IJ8ZY. WAUMIZ?

uimefWHKiw. PiMw^iKaw

i Mile widziana podstawowa znajomość j. niemieckiegi
lub angielskiego oraz prawo jazdy kat. B.

|Kontakt: filia Koszalin ul. Adama Asnyka

AUTA i busy kupię, 504-672-242

szczaem ®hwrzoq.com.oi

POZYCZKI
In est Finanse

TEL. 506 240 450

OD 500 DO 10.000 ZŁ

• DYSKRECJA I ZAUFANIE* MINIMUM
FORMALNOŚCI' SZYBKA DECYZJA
• EKSPRESOWA DOSTAWA GOTÓWKI
UDZIELAMY: • emerytom i rencistom
* osobom fizycznym * prowadzącym
działalność
' honorujemy świadczenia 500

POZYCZKI DLA KAŻDEGO

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

Prezydent Miasta Kołobrzeg

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r. /Dz.U. z 2018 poz. 121 t.j./ na tablicy ogłoszeń usytuowanej na
budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, zostały wywieszone 2 wykazy

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na
rzecz Wnioskodawców, tj.:
Wykaz wywieszono na okres od dnia 25.10.2018 r. do 15.11.2018 r.
•Część dz. nr 38/7 obr. 18 o pow. 35 m2 przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu.
•Cz. dz. nr 792/8, o pow. 172 nf obr. 9 przy ul. Tęczowej w Kołobrzegu.

008710002

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

AUTO Auto - Skup. Tel.791-035-861.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 5.11.2018 roku do 26.11.2018 r.

; 5.12 imm

w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

536079721

REKLAMA

AOCWCJA pracy
«•«*»

Dogodne terminy

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA
!NAITANIEJ Używane konstrukcje

5 pomieszczeń biurowych,
połączonych-107 mkw. Koszalin,
508-386-431.
DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

AUTO-LOMBARD, skup złota,
RTV K-lin ul. Młyńska 63,
509-345-577.

@604 661 601
® 508 199 537

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

|i

oświadczenie do 20 000. Koszalin,

59/8119150,606206077.

ŚWIĘTA tuż tuż, 508-593-834.

POKÓJ z łazienką, osobne wejście. Tel.
508-153-022 GK

(certyfikat nr 5950)

94/342-30-60. Kredyty na

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975.

MIESZKANIE, 721-163-421. GK

i HERZOG

KURSY/SZKOLENIA

AUTOKASACJA Bierkowo.

Handlowe

2-P0K0J0WE w Słupsku,
783588899.

Nauka

AUTO skup, każde. 797552040

608421479

Z w i ą z k o w c a )

tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

REKLAMA

Finanse biznes

AUTO skup wszystkie
695-640-611
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w obszarze pomiędzy
ulicami: Wołyńską
i Lechicką

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nr
księgi
wieczystej
K01K

/00026881/1

Nr
obrębu

Nr
działki

0024

K01K

/00026881/1

K01K

Powierzchnia
nieruchomości
[ha]

M

64/2

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

237 000,00

64/7

0,5403

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

347 000,00

0,4422

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

0,3312

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

0,3083

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

0,3020

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

0,2990

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

0,2959

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

0,3592

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

0,4204

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

K01K

/00026881/1

K01K

/00026881/1

0024

K01K

K01K

64/17

/00026881/1

K01K

/00026881/1

K01K

/00026881/1

0024

0024

K01K

K01K

/00026881/1

K01K

./00026881/1

K01K

64/20

64/21

/00026881/1

/00026881/1

64/13

64/16

/00026881/1

Cena wywoławcza
nieruchomości
netto

rowania

64/8

/00026881/1

Przeznaczenie nieru
chomości
i sposób jej zagospoda

23 700,00
2 370,00
34 700,00
3470,00
28 400,00
284 000,00
2 840,00
21 300,00
213 000,00
2130,00
19 800,00
1 980,00
19 400,00
194 000,00
1 940,00
21 700,00
2 170,00
21 400,00
2 140,00
23 100,00
2 310,00
27 000,00
270 000,00
2 700,00

65/1

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

65/2

0,4863

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

313 000,00

0,5030

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami
zabudowa usługowa

323 000,00

0024

Postąpienie
minimalne

28 700,00
287 000,00
2 870,00
31 300,00
3 130,00
32 300,00
3 230,00

Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miasta
Kołobrzeg, przy ul. Ratuszowej 13, na okres od dnia 26.10.2018 r. do 15.11.2018 r. wywieszone zostały trzy
wykazy dotyczące:
1) oddania w dzierżawę działki nr 74/3 w obrębie 12 o powierzchni 0,2164 ha, położonej przy ul. Okopowej
w Kołobrzegu z przeznaczeniem na parking,
2) oddania w dzierżawę 9 lokalizacji położonych w Kołobrzegu przeznaczonych na miejsca postojowe dla
pojazdów elektrycznych,
3) oddania w dzierżawę działki nr 10/29 w obrębie 14 o powierzchni 2.679 m2, położonej przy
ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu z przeznaczeniem na parking.
Po upływie ww. terminu zostaną ogłoszone przetargi na przedmiotowe nieruchomości.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2018 r. od godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala
klubowa B (niski parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium z zaznaczeniem położenia nieruchomości, najpóźniej do dnia 4 grudnia 2018 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych lub
gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3:781140 2118 0000 2444 44001304.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
-okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargach.
Pełną informację dotyczącą przetargów zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomo
ści II piętro przy pokoju nr 238, oraz opublikowane na stronach internetowych: www.koszalin.pl - Dla inwestorów, http://bip.koszalin.pl - ogłoszenia Wydziału
Nieruchomości Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 810,94 34
88 819, e-mail: marta.mokrzycka@um.koszalin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
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PRACOWNIKÓW do pracy przy
produkcji elementów betonowych
ogrodzeń. 605948883,60-594-88-83,
Słupsk

ZATRUDNIĘ

DO pracy fizycznej młodego,
wynagr. tygodniowe tel.794-690-168
Koszalin
DO pracy w Belgii przyjmę murarzy
z drukiem Al Tel. 667-580-410
DO sadzenia choinek, 602-218-305

Pomorze
Zachodnie

DPD zatrudni KURIERA na teren
Słupska-Wiasna działalność
isamochód dostawczy.
507003350
www.wzp.pl

MURARZA tel. 507-418-063
NIEMCY -murarze, cieśle, malarze,
elektrycy, spawacze 730 011300

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
informuje:
Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.)

projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomor
skiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska
przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
skutków realizacji tego programu

zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
Dokument dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopo
morskiego w zakładce „Konsultacje" oraz w siedzibie Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, IIpiętro sekretariat w
dniach roboczych w godz. od 7:30-15:00.

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
535340 311
www.ambercare24.pl dzisiaj 70 ofert!
POKOJOWE na 1/2 etatu zatrudni
Hotel Monika oraz recepcjonistką cały
etat 504038644 hotel@hot.pl
PRACA dla Opiekunów
w POLSCE z zamieszkaniem
u podopiecznego. Wymagane
kilkuletnie doświadczenie w opiece.
Promedica24.
Zadzwoń 501356445

ST.SUROWE, mal.elewacji
503135643
TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni
operatora minikoparki oraz
pracowników do budowy sieci
i przyłączy gazowych.
Wysokie wynagrodzenie,
możliwość zdobycia uprawnień.
Tel.609 505 642
ZATRUDNIĘ pomocnika na budową
tel. 665-232-070.

GINEKOLOGIA

515417467GINEKOLOG -farmakologia
STOMATOLOGIA

2) drogą elektroniczną na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem
w tytule: „Konsultacje społeczne";
3) osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszał
kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego
3-4,70-506 Szczecin.
Konsultacje trwają od 02 listopada do 23 listopada 2018 r.

PRACA w Niemczech dla
Opiekuna/ki Seniorów. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdui pobytu.
Promedica24:505 337 777.

INNE SPECJALIZACJE

PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.

DETEKTYW-KOSZAUN.PL 602601166

BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

Matrymonialne

CYKLINIARSKIE bezpył. 889-634-534
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

37-LATEK pozna kobietę, 604-660-404.

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

POZNAM Panią wiek 55-65 laŁ
tel. 505-739-453 gk

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet696727338

KAFELKI, gładzie, 575-417-248.
PŁYTKI układanie- prof. 508011742.
REMONTY mieszkań.S-k,535471568

Rolnicze
ZWIERZĘTA HODOWLANE

KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki, przepiórki. Dowóz.
600539 790

Towarzyskie

REMONTY tel. 513-351-076

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

STANY surowe 94/3412184

ADA Słupsk, 513-751-832.

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317.

SUCHE zabudowy 94/3412184

AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK

ZLECĘ budowę- remont hali Koszalin
604-661-601.
ALKOHOLIZM- leczenie, zastrzyki,
Esperal tel: 601-968-537

INSTALACYJNE

GAZOWE -urządzenia, naprawa /
wymiana 606-579-846 GK

Usługi

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

PRACE budowlane i wykończeniowe
w Holandii tel.+48 600-545-085
PRACOWNIKA ogólnobudowlanego,
elewacje tel. 602-213-532. gk

SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

DACHY- dekarstwo 94/3412184

STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli, anestezjolog,
protetyka. K-lin,Małopolska 1"B", tel.
94/343-84-68. Również w soboty.

PORZĄDKOWE

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

CYKLINOWANIE bezpyłowe
884912222

Zdrowie

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu mogą być wnoszone:
1) pisemnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszał
kowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul.Starzyńskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny, 94/3457461

HYDRAULIK solidnie 509-765-180.
GK

AGO RTV FOTO

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

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

AMANDA Koszalin tel. 881-617-579.
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
DOJRZAŁA 40-stka Słupsk 500362030
FAJNA blondynka Koszalin 516603622
KOSZALIN, 531-600-712.
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.
ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin

AUTOPROMOCJA

KSIĄŻKA
u

9/ B s a
Knii i

GŁOS MA HISTORIA
-100 LAT
NIEPODLEGŁOŚCI

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Książka z filmem
na DVD 45 zł

^ Już w sobotą

Książkę można kupić:
- w salonikach prasowych sieci Kolporter,
- na portalu www.allegro.pl,
- w Biurze Ogłoszeń w Szczecinie,
Nowy Rynek 3,
czynne: poniedziałek- piątek: 9.00-15.00
- w Biurze Ogłoszeń w Słupsku,
ul. Henryka Pobożnego 19,
czynne: poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
- w Biurze Ogłoszeń w Koszalinie,
ul. Mickiewicza 24,
czynne: poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
- po przedpłacie na konto - koszt wysyłki pocztowej to 11 zł
Należy go doliczyć do ceny książki i dokonać wpłaty
na konto: 481050 0099 6557 0003 0034 9583.
W tytule wpłaty należy podać:
imię, nazwisko, adres oraz tytuł książki.

www.naszekresy.info.pł

10 listopada

Specjalne Wyjątkowe Okazjonalne Wydanie „Głosu'

JEDNO TAKIE NA 100 lat

Z każdym „Głosem" specjalny dodatek, 32 strony,

„Głos ma Historia"
na 100-lecie Niepodległości

Środa, 7.11.2018

REKLAMA

007431715
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Starosta Słupski
w imieniu Skarbu Państwa
informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Słupsku przy
ul. Szarych Szeregów 14
(II piętro) wywieszony został wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJ11/2 CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęboriai Romualda Włodartzyk-Trojan (tel. 59 86 22 915) ogłasza, że: dnia
13.12.2018 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku, mającego siedzibę ptzy ul.Przyzamae 2, w sali nr 20,
odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 aęśd lokalu mieszkalnego: 1/2 częśa lokalu mieszkalnego usytuowanego na
pierwszym piętrze,sttad$ącegosięztrzedi pokoi,kuchni,łazienki,dwódi korytarzy,pomieszczenia pomocniczego; do przedmiotowego lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 1441000, KW SL1L/00019477/3;
położonego: 84-300 Lębork, ul. Kossaka 10/4, nr KW 19478 [NKW: SL1L/00019478/0], Suma oszacowania 1/2 częśa'
wynosi 72 500,00 zł, zaś cena wywołania 1/2 częśd jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 375,00 zł. licytant przystę
pujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokość 1/10 sumy oszacowania, tj.7 250,00 zł przelewem na konto
PKO BP SA I Oddział w Słupsku nr 691020 4649 0000 7402 0008 6207 lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprze
dzającym licytację.
Szczegółowe informacje na stronie - wwwJfcytageJcomomflLpl

Km 685/08

OGŁOSZENIE O LICYTACJ11/4 CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan (tel. 59 86 22 915) ogłasza, że:
dnia 13.12.2018 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku, mającego siedzibę przy ul. Przyzamcze 2,
w sali nr 20, odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości: 1/4 części lokalu mieszkalnego
usytuowany na pierwszym piętrze, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow.
66,59 m2; dolokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 26/100- KW SL1L/00028771/0; położonej: 84-300
Lębork, Pionierów 10/4, nrKW 28907 [NKW:SLW00028907/3],
Suma oszacowania 1/4 części wynosi 26 500,00 zł, zaś cena wywołania 1/4 części jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 19 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 2 650,00 zł przelewem na konto PKO BP SA I Oddział w Słupsku nr 691020 4649 0000 7402 0008
6207 lub w kasie kancelarii.
Szczegółowe informacje na stronie - www.licytacje.komornik.pl.

REKLAMA

Słupsk

Prezydent
Miasta Słupska

na podstawie arL 39 i arŁ 46 pkt 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 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081) podaje do publicznej wiadomości informację o:

postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu
„Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W postępowaniu każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy (tj. projektem dokumentacji i wymaganymi
uzgodnieniami) oraz ma prawo składania uwag i wniosków w terminie
od 7.11.2018 r. do 28.11.2018 r.
Dokumentacja udostępniona do wglądu:
* strona internetowa http://bip.um.slupsk.pl/
* Urząd Miejski w Słupsku, placZwycięstwa 3, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska (pok 225), poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek
7.30-15.30, piątek 7.30-14.30, tel.59 848-83-18.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
* pisemne naadres: UrządMiejski w Słupsku, plac Zwycięstwa 3,76-200Słupsk
* ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
* za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Słupska. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Więcej
informacji

Urząd Miejski
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Stupsk

tel. +48 59 84 88 318
urzad@um. slupsk.pl

www.slupsk.pl
www.fb.com/MiastoSlupsk
008697188

W

Teraz KIEPURY

Słupsk

WYBIERAM SŁUPSK!

WYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Słupska
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Słupsk
DZIAŁKI BUDOWLANE - miejsce na Twój DOM!
Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego są nieruchomości niezabudowane położone
w obrębie 8 miasta Słupska przy ul. Kiepury, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW
nr SL1 S/00034211/8

- działka nr 227 o powierzchni 1461 m2
cena wywoławcza -160.000,- zł, wadium -16.000,- zł,

- działka nr 228 o powierzchni 1468 m2
cena wywoławcza -125.000,- zł, wadium -12.500,- zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" na terenie o funkcji
mieszkalnej jednorodzinnej (4.MN).
Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 6.12.2018 r. na konto:
Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 0811401153 0000 2175 42001011.
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 przetargu 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 przetargu z uzasadnionej
przyczyny w trybie właściwym dia ogłoszenia.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stupsku Jadwiga Żuralska (tel. 59 842 45 71, 842 44 16)
ogłasza, że dnia
29 listopada 2018 r. o godz. 13:00

Słupsk

Prezydent
Miasta Stupska

w budynku Sądu Rejonowego w Stupsku, mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101,
odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Bogumiła Kazimiera Skóra, a mianowicie: lokal mieszkalny,
złożony z: pokoju, łazienki z WC, kuchni, o pow. 40,53 m2, położony na II piętrze, przy ul. Wolności 32/11,
w Słupsku, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW SL1 S/00088663/4, wraz z udziałem w wys. 803/10000 w częściach wspólnych budynku, dla którego
Sąd Rejonowy w Słupsku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1 S/00026763/3.
Suma oszacowania wynosi 79 680 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
53 120 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 7 968 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającej przetarg. Rękojmia powinna być
złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O-Centrum/Słupsk
81 1020 4649 0000 7002 0008 6090,

Informuję, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,
plac Zwycięstwa 3 (II piętro - przy pok. 224) zostały wywieszone
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1. w trybie bezprzetargowym
- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Piotra Skargi 17,
- lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Piotra Skargi 20,
- lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22,
- lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Piastów 3.

x

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
—

www.dawro.eu —

Biznes

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
OI PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w obrębie 6
miasta Słupska przy ulicy Wielickiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość o nr działki nr 167/2 o powierzchni 860 m2, dla której
Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00116705/7
przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Cena wywoławcza - 65.000,00 zł, wadium -6.000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony VAT.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Orzeszkowej" na terenie o funkcji: tereny ciągów
pieszo-jezdnych.
W związku z tym, że użytkowanie nieruchomości (działki nr 167/2) możliwe jest tylko przez
właścicieli sąsiednich nieruchomości, w przetargu mogą brać udział właściciele działki nr 166/4
(ul. Orzeszkowej 1), działki nr 168/9 (ul. Orzeszkowej 2a), działki nr 168/10 (ul. Orzeszkowej), działki
nr 163/3 (ul. Wielickiej 3a), działki nr 165/1 (ul. Wielickiej 5) oraz działki nr 168/1 (ul. Bałtyckiej)
Warunkami uczestnictwa w przetargu są: wpłacenie wadium do dnia 3.12.2018 r. na konto: Miasto
Słupsk mBANK SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011
posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonej w obrębie 6
jako działka nr: 166/4,167/1,168/9,168/1,165/1,168/10,163/3 (aktualny wypis z rejestru gruntów lub
odpis z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości)
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 3.12.2018 r. Zgłoszenie
uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa
w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1400.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.12.2018 r. o godzinie 10® w sali nr 212 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 (II p.).

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
telefonicznie 59 848 84 10.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny
w trybie właściwym dla ogłoszenia.

008708584

REKLAMA

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Teraz WIELICKA

<| Słupsk

Urząd Miejski
pl. Zwycięstwa 3
76-Z00 Stupsk

tel. +48 59 84 88 311
urzad@um.slupsk.pl

www.slupsk.pl
www.fb.com/MiastoSlupsk

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz"
w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1
ogłasza przetargi nieograniczone otertowo-ustne na:

1. Wykonanie remontowych robót elewacyjnych na budynku
Szczecińska 69 A.
2. Wykonanie siedmiu hydroforni w budynkach Romera 2, Romera 4,
Andersa 6, Andersa 8, Andersa 12.
3. Wykonanie siedmiu węzłów c.o. dwufunkcyjnych w budynkach
Romera 2, Romera 4, Andersa 6, Andersa 8, Andersa 12.
Szczegółowy zakres i termin realizacji poszczególnych robót zgodnie
ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia.
Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu,
w wysokości podanej przy każdym przetargu, które należy wpłacić
na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Słupsk,nr rachunku
59 1020 4649 0000 7102 0003 4736 w terminie do dnia
20 listopada 2018 roku, Oferty należy składać w sekretariacie
Spółdzielni przy ul. Braci Gierymskich 1 w Słupsku do dnia
20 listopada 2018 roku do godziny 10.00 zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacje Istotnych Warunków
Zamówienia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale
Wykonawstwa Remontów przy ul. Zaborowskiej 29 w pokoju nr 1,
tel 883396860 lub na stronie internetowej www.kolejarz.slupsk.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta,
z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych
oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
REKLAMA

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stupsku Jan Maciejewski (tel./fax (59) 840 34 55) ogłasza,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jan Maciejewski (tel7fax (59) 840 34 55)
ogłasza, że dnia

że dnia
28 listopada 2018 r. o godz. 13:45

30 listopada 2018 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101,
odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do: Przedsiębiorstwo Handlowe „Yanex" Jan i Ewa
Kozłowscy sp. j. stanowiącej: nieruchomość gruntowa, działka nr 23/3 zabudowana o pow. 0,2234 ha,
w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089 r. wraz ze stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami:
biurowo-socjalny o pow. całk. 128,00 m2, pawilonu handlowego o pow. całk. 438,00 m2, zespołem budynków
warsztatowych o pow. całk. 216,84 m2, budynkiem magazynowym o pow. całk. 214,00 m2 i budynkiem
produkcyjnym o pow. 90,63 m2,

nr KW SL1S/00046543/1.
Suma oszacowania wynosi 993 559,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
662 372.67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest ztożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,
tj. 99 355.90 zł w gotówce w kasie komornika do dnia 27.11.2018 r. lub przekazać na konto komornika: PKO
BP S.A. I O. Słupsk 761020 4649 0000 7202 0008 6082 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
Więcej informacji na www.komornikslupsk.pl

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości należącej do: Jan Kozłowski, Ewa Jakubowska-Kozłowska, stanowiącej:
nieruchomość gruntową, niezabudowaną, obejmującą grunt w użytkowaniu wieczystym do
dnia 05.12.2089 r. - działkę nr 23/4 o pow. 0,0757 ha, stanowiącą drogę wewnętrzną, położoną
w Słupsku przy ul. Przemysłowej 9, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1 S/00046544/8.
Suma oszacowania wynosi 11 795,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 8 846,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 1 179.50 zl w gotówce w kasie komornika do dnia 29.11.2018 r. lub przekazać
na konto komornika: PKO BP S.A. 10. Słupsk 761020 4649 0000 7202 0008 6082, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły
oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Więcej informacji na www.komornikslupsk.pl

www.dawro.eu —

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA WARCINO
informuje,

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali
nr 101, odbędzie się

położonej: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 9,
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

008705536

www.dawro.eu —

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Warcino w Kępicach,
ul. Sikorskiego 11 A, 77-230 Kępice oraz na stronie internetowej nadleśnictwa
https://bip.lasy.gov.pl/pi/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_warcino/komunikaty_i_
ogłoszenia zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie
o organizowanym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę
7,4274 ha gruntu leśnego, położonego w miejscowości Zagórki, gmina Kobylnica,
powiat słupski, z przeznaczeniem na powierzchniową eksploatację kruszyw.
Termin składania ofert: do 4 grudnia 2018 r. do godziny 11.00 w sekretariacie
Nadleśnictwa Warcino, publiczne otwarcie nastąpi w dniu 4 grudnia 2018 r.
o godzinie 11.30 w siedzibie Nadleśnictwa Warcino.
Dodatkowe informacje dotyczące wymagań przystąpienia do przetargu,
przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Warcino
w Kępicach, ul. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-15.00, pokój nr 11, tel. 59 857 66 71 wew. 335, w okresie od
ukazania się przetargu do dnia.przetargu.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino
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Święto gęsiny w muzeum
takie, jak przed wiekiem
XX w. Zwyczaj darcia pierza,
czyli oddzielania chorągiewek
z gęsich, kaczych czy innych
piór od twardychstosin, wcelu
zebrania miękkiego puchu
przeznaczonego na poduchy
i pierzyny znany był zarówno
na ziemiach polskich, jak nie
mieckich. Pokazom towarzy
szyć będzie formacja Kołowrót.
Śpiew: Ksenia Gwardiak, Mag
dalena Lesiecka. Kołowrót to
brzmienie kobiecych głosów
będące echem dawnych wiej
skich tradycjiPolski iBiałorusi.
Usłyszymy ballady i krótkie
przyśpiewki, kołysankii zawo
łania omiłości, outracie i odna
lezieniu, o narodzinach i o
śmierci.
Święto gęsiny potrwa w so
botę i niedzielę w godz. 10-18,
bilety na każdy dzień: 8 zł. ©®

Daniel Klusek
daniel.ldusek@gp24.pl

SmiktWo
W sobotę iniedzielę w Muze
um Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie trwać będzie
święto gęsiny.
Będą: targ produktów wiej
skich, kiermasz rękodzieła, po
kazy i warsztaty. W częściarty
stycznej w sobotę zagra BUM
BUM ORKeSTAR. W niedzielę
od godz.11 trwać będą widowi
ska „Prządki"i „Darcie pierza".
Będzie to pokaz przędzenia na
kołowrotkach i wrzecionach.
Przeniesiemy siędo lat40. i50.

ZAPROSZENIA
„Chłopem ibabą stworzył nas
Bóg" to tytułkoncertu komediowo-romantycznego,jaki w pią
tek isobotę ogodz.19 zobaczyć
będzie można w teatrzeRondo.
Zobaczyć będziemożna kolejne
etapy zakochania,poszukiwań
drugiej połówkii codzienne kło
poty bycia wedwoje. A wszystko
to opowiedzianez lekkimprzym
rużeniem oka,z napisanymispe
cjalnie na tęokazję piosenkami.
Na scenie wystąpią Marek
Sadowski, MałgorztaBuijan
iPatryk Skarbek-Tłuchowski. Bi
lety: 25,20 zł. (DMK)

7 uczuć, godz.1650,20.05;
BohemianRhapsodyigodz. 1150,14.40,1730,
20.20,2130;
Dziewczyna wsieo pająka, godz.14.20,20.45;
Haloweeagodz. 19.05,2130;
Kfergodz. 12.1450,17.40,2035;
Serce nie sluga,godz.12.15,17.19.25;
Venom, godz.14.30;

DziadekdooczEchówicztery królestwa,2D
dubbing godz.10,12.15,13.50,16.05,1830,3D
dubbinggodz. 10.15;
Hotel Transylwania1godz. 11,13.15,1530,1750;
Mała Stopa. godz. 10
Jak pieszkotem, godz.13,16;
Wer, godz. 18;
Suspfcia, godz. 2030

Ustka
Mata czarownica, godz.16.15;
Kler,godz.l8
Jakpieszkoteragodz. 20;

W cyklu HistoryczneCzwartki
w Galerii Kameralnejjutro ogodz.
18 odbędziesię prezentacjamulti
medialna .ZanimSłupsk stałsię
Słupskiem". Uczestnicy spotkania
porozmawiają o bardzo dawnych
dziejach, ookresie słowiańskim
igrodach. Prowadzenie:Tomasz
Częścik, wstęp wolny, (DMK)

Podczas święta gęsiny zobaczymy m.in. darcie pierza

Lębork

Begu. Ombo tegowieczora bę
dzie też świętowałurodziny. Wej
ściówki:10,8 zł. (DMK)

HolełTransylwanialgodz. 16;
Venom.godz.18;
Wer.godz. 20.15

Prawie koniec wystawy

W piątek ogodz.12 w Muzeum
Pomorza Środkowego odbędzie
się finisaż wystawy „PowrótPol
ski na mapę świata". W programie
przekazanie sztandarów podaro
wanych przez ZwiązekInwalidów
Wojennych OddziałSłupsk, wy
stąpią dzieci z przedszkola nr 31.
Wstęp wolny, (DMK)

Shgtsk

Wieczór techno

Trochę techna niezaszkodzi -to
hasło sobotniego wieczoru w klu
bie DomÓwka. Odgodz. 21o do
brą zabawę zadbają Michael Poon
iNathan Poleoraz rezydencicyklu
technicznych spotkań- Ombo &

Masza zNiedźwiedziem
Spektakl „Niedźwiedźi Masza czyli gdziemoja kasza?" zobaczą

dzieci w sobotęo godz.11 w tea
trze Tęcza.Jak wyglądało pierw
sze spotkanieMaszy z Niedźwie
dziem? Czyto ona trafiłado lasu,
czy może Niedźwiedź zabłądził
do ludzkichsadyb? Historia opo
wiedziana będzie na podstawie
rosyjskich baśni.Bilety:18,15 zł.

(DMK)

Sobotnia gorączka

W klubieDuo Cafeodbędzie się
trzecia impreza zcyklu Gorączka
Jesiennej Sobotniej Nocy. Będzie
się tammożna pobawićprzy ta
necznych hitachostatnich kilku
dekad iprzy najnowszychprzebo
jach. Począteko godz. 22,wej
ściówki:10 Zł.(DMK)

POGODA
Pogoda dla Pomorza

Nad Pomorze dociera
łagodne i suche po
wietrze z południa
i Europy. W ciągu dnia
będzie pogodnie,
sucho, ciepło i przyje
mnie. Temperatura
f max do 14:17*0. Wiatr
słaby i umiarkowany Z
płd. W nocy pogodnie
rano przeważnie
mglisto. Jutro po
zaniku mgieł coraz
więcej przejaśnień i
bez opadów. Na
termometrach max do
14 °C. Wiatr słaby z
|płd.,-wsch. Dopiero w
niedzielę możliwy
deszcz i ochłodzenie
ciągły deszcz
mgła

1-2

Siła wiatru (Bft)

2-3

I

Słupsk: PKP 118 000; 2219436;
PKS59 8424256; dyżurny ruchu 598437110;
MZK59848 9306;
Lębork: PKS598621972;
MZK59 8621451;
Bytów: PKS 59 822 22 38;
Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS 59 8572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków. ul.Tuwima4,teł.598424957

Ustka
Lisiecka, ul. Żeromskiego 5, teł.598149817
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pogodnie

KOMUNIKACJA

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

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calyus^

Człuchów:
598345309.

WAŻNE
MEBESKAUMA
Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59848 0111,801120 002;

Słupsk:
Poiqa99£ ul.Reymonta, tel.59848 0645;
Pogotowie Ratunkowe999:
Straż Mejska986;59843321£

Straż Gminna 598485997;

UrządCekiy-587740830:
Straż Pożarna998;
Pogotowie Energetyczne 99fc
Pogotowie Gazownicze992:
Pogotowie Ciepłownicze993;

Historycznie omieście .

Jak baba zchłopem

KINA
Słupsk

00

•

USŁUGI MEDYCZNE

$0cm

Słupsk:

15 13°
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17° 14°
14° 13°
17° 14° S"
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15° #
17°
18°
16°

Lębork
Dbam o Zdrowie, al. Wolności 30, tel.5986283

14°
16° #
15° -i*L.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janu
sza Korczaka, ul. Hubalczyków 1. informacja te
lefoniczna 59 8460100;

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Mickie
wicza 12 tel.59 8146968; Poradnia Zdrowia
POZ. ul. Kopernika 18,tel.59 8146011; Pogoto
wie Ratunkowe-598147009;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 86330 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza 13,5986352 02;

Bytów:
Szpital, ul. Lęborska 13, tel.59822 85 00; Dział
Pomocy Doraźnej Miastko, tel.59 85709 00;

PogotowieWodno-Kanafizacyfrie994;
Straż Mkjska alarm986:Ustka 5981467
61.697696498; Bytów 598222569;

KULTURA
Nowy Teatr. ul. Lutosławskiego 1, tel.59 84670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Jana Pawła II3,
tel. 59842 3839;
Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 2.tel. 598423935;
Teatr Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a.tel. 59
8426349;
Słupski Ośrodek Kułtury. ul. Braci Gierymskich1,
tel.598456441,Emcek.aL3Maja22.teł.59843 H30;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 3.tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul. Armii Krajową 15. tel. 59842 8196,601
928600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel. (24h/dobę)telefon502525005lub
598411315,uLKaszubska3A.Windaibaidachim przy grobie;
Hades. ul. Kopernika 6.całodobowo: tel.59842
9891,601663796. Winda i baldachimprzy gro
bie.
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1.
(całodobowo),tel.598428495.604434441.
Winda i baldachim przy grobie.

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich - ul. Niedziałkow
skiego 6. czynne: poniedziałek.<zwartek
w godz. 10-14;
Bliżą Prawa - bezpłatne porady prawne i oby
watelskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro,pok.
718.719) czynne: poniedz.-środa godz. 8-16.
czwartek godz. 10-18,
Telefon zaufania Tama -598414046. czynny-,
poniedziałek - piątek w godz. 16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus - czynny
17-22.5984146 05.

I

,
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Błaszczykowski gra w kadrze, bo
jest po prostu lepszy od innych
Michał Skiba
@Skibowy

PUkanużna
Jakub Błaszczykowski prze
padł wśród „Wilców"
zWołfsburga. Niegra. niesiedzi
nawet na ławce, a uratowaćma
go Wisła Kraków.-Kuba ciągle
jest w reprezentacji PołskL bo
wszyscy znamy jego potencjał
-mówi były selekcjoner BiałoCzerwonydi Jerzy Engel.
Chciałbym miećtakiego zawod
nika, to osoba bardzo mocno
związana z klubem. Jakub
Błaszczykowski to przede
wszystkim świetny piłkarz tych słów nie wypowiedział
na pewno trener VfL Wolfsburg
Bruno Labbadia. To oczywiście
słowa Macieja Stolarczyka.
Szkoleniowiec Wisły Kraków
po meczu zPiastem Gliwicesko
mentował doniesienia „Super
Expressu", który poinformował
0 możliwym powrocie Kuby
na Reymonta.
Maciej Stolarczyk odpowia
dał bardzo wymijająco, a ponoć
(razem z dyrektorem sporto
wym ArkadiuszemGłowackim)
spotkał się z reprezentantem
Polski przy okazji ostatniego
zgrupowania kadry. Tematem
spotkania była oczywiście
przyszłość Błaszczykowskiego
1 jego ewentualnypowrót do Wi
sły, zktórej wyruszył jedenaście
lat temudo Borussii Dortmund,
i której niedawno znacząco po
mógł. Latempożyczył klubowi
z Krakowa milionzłotych nabie
żące funkcjonowanie,a chodzą
pogłoski, żepożyczka byładużo
większa.
Teraz „Biała Gwiazda" ma
pomóc Błaszczykowskiemu. To
ma byćsytuacja, w której wygry
wają wszyscy. Piłkarz wróci

Jakub Błaszczykowski nie mieści się w składzie VfL Wolfsburg

do ukochanego klubu, będzieto
zastrzyk jakości dla drużyny
i dobry ruch marketingowy, bo
na Kubę będą chcieli przycho
dzić kibice. Skrzydłowy sam
przestanie być kibicem, bo ostat
nie spotkania„Wilków" ogląda
z wysokości trybun.
Wolfsburg znowu zawodzi,
w Bundeslidze zajmuje dalekie
11. miejsce po dziesięciu kolej
kach. Błaszczykowski tylkodwa
razy znalazłsię jednak w kadrze
meczowej ekipy VfL. Zagrał12
minut z WerderemBrema (0:2),
kolejne siedem dołożył w me
czu pierwszej rundy Pucharu
Niemiec zSV 07Elversbeig (1:0).
- Prowadziłem Kubę wWiśle
Kraków i mogę stwierdzić, że
na pewnoobie strony skorzysta
łyby na takim pomyśle jak jego
powrót do Krakowa. Od razu

przypomina mi się Marek
Koźmiński, który nawetzmienił
Serie A naSerie B po to, by grać.
By być formie i pojechać na mi
strzostwa świata do Korei. To
proste, w taki sposób to właśnie
działa. Kuba nie ma w tej chwili
satysfakcji z gry, bo w zasadzie
w ogóle nie gra. Zazwyczaj nie
ma go w kadrze meczowej
Wolfsburga -mówi JerzyEngel,
były selekcjoner reprezentacji
Polski.
Błaszczykowski na pewno
chce odwrócić te proporcje.
Mieć więcej rozegranych minut
w klubie niż w kadrze- na razie
w tym sezonie wynik brzmi: 19
do 151 na korzyść barw narodo
wych. Regularne powołania
do reprezentacji ibrakgry wldubie to fakty,które zawszeze sobą
zgrzytały. Kibicena kolejne po

wołania kręcą nosem, zapomi
nając o rekordowych 104 wystę
pach Kuby w reprezentacji.
- W ogóle nie patrzę na ro
dzinne powiązania Kuby iselekcjonera Jerzego Brzęczka. Cza
sem zdarzasię, żedobry zawod
nik niema formy.Nie gra. W ka
drze jednak jest, bo jest po pro
stu lepszy od innych. I to decy
duje, czy Kuba gra, czy nie gra.
W tej chwili selekcjoner ma ol
brzymie problemy, ale przez nie
przechodzili wszyscy jego po
przednicy. Niektórzy piłkarze
nie mają miejsca w składzie
w swoim klubiei są powoływani
trochę w ciemno. Skoro Kuba
jest na tyle dobry, że przez lata
dostawał szansę gry w takich
klubach, to jest powoływany
do kadry, ponieważ wierzy się
w jego potencjał - dodaje Jerzy
Engel.
- Wiem, ale nie powiem - po
wiedział jeszczeStolarczyk, py
tany o to, czy powrót Błasz
czykowskiego do Wisły jest mo
żliwy. Piłkarz makontrakt z Wolfsburgiem ważny do czerwca
2019 roku. Chciałby wrócić
do Polski, byćbliżej rodzinnych
stron, ponoć nie interesuje go
transfer doMLS lub klubów azja
tyckich. Powrót na Rey
monta wydaje się bardzo moż
liwy, zważywszy na fakt, że
Błaszczykowski wiele razy
wspominał, iż chciałby jeszcze
kiedyś zagrać w Krakowie.
Były kapitan reprezentacji
Polski miał świetne wejście
w październikowymmeczu ligi
Narodów zPortugalią. Niemiał
dobrej prasy,już wtedy jegopo
wołanie do kadry było mocno
podważane, a po wejściu
z ławki rezerwowych strzelił
pięknego gola. Kadrze jeszcze
na pewno może się przydać,
choć o wiele bardziej jako pił
karz wrytmiemeczowym. Pora
chyba znowu wzajemnie dać
sobie szansę. Wisła Kubie,
a Kuba Wiśle. ©®

Cristiano Ronaldo może przybliżyć dymisję Jose Mourinho

Kluczowe kilka dni dla
Mourinho i Solariego
PSkano&na
Hubert Zdankiewicz
redakqa@polskapress.pl

Prowadzenie łdubu pełnego
gwiazd toprawdopodobnie
marzenie każdego trenera.
Chyba że jesteśpod taką presją,
jak Jose MourinhoiSantiago
Solari. którychzespoły zagrają
w środę w LidzeMistrzów.
0 problemach Portugalczyka
w ManchesterzeUnited słyszeli
już chyba wszyscy. Konflikty
z piłkarzami (w szczególności
z Paulem Pogbą).Wyniki znacz
nie poniżej oczekiwań kibiców
1amerykańskich właścicieli.Nic
dziwnego, że tej jesieni Jose
Mourinho był już kilka razy na
wylocie z Old Trafford. Mówiło
się, że zachował posadę tylko
dlatego, iż klub nie chce płacić
mu 20 min funtów odszkodowa
nia za zerwanie kontraktu.
Teraz przed szkoleniowcem
„Czerwonych Diabłów" kilka
piekielnie trudnych dni.W środę
United zagrają w Turynie z Juventusem w meczu, który może
przesądzić wostatecznym rozli
czeniu o dalszych losach dru
żyny wLidze Mistrzów.
Po trzech meczach zajmuje
co prawdadrugie miejsce wgru
pieH, ale kolejna (na Old Trafford
Włosi wygrali dwatygodnie te
mu 1:0) i całkiem prawdopodo
bna porażka może zepchnąćich

El. ME U-21. Z Portugalią Polska zagra w najsilniejszym składzie
Pttkanożna
KajaKrasnodębska
redakcja@polskapress.pl

Trener Czesław Mkhniewkz
nie zaskoczył. W barażu z Por
tugalią o przyszłoroczne Euro
U-21 zabrakniejedynie kontu
rowanych. Powrócilido niej
za to Drągowski iZawada.
Mamy cel, jakim jest awans na
Euro U-21. Zkażdym spotkaniem
staramy się postawić kolejny
krok, bo każdy znas bardzo chce
tam pojechać- podkreślał Jakub
Piotrowski. Teraz przed nim
ijego kolegami decydująca prze

szkoda. Drugie miejsce, które za
jęli w swojej grupie eliminacyj
nej sprawiło, że o udział w fina
łowym turnieju Polacy zagrają
w barażach. Tam zmierzą się
z Portugalią (16i 20 listopada).
- Na pewnoczeka nas trudna
przeprawa, ale jestempewien, że
jesteśmy w stanie ją pokonać przyznał TomaszLoska.
-Jesteśmy mocną drużyną,
podchodzimy do baraży zmyślą
o zwycięstwie - wtórował mu
Mateusz Wieteska.Dla obrońcy
Legii pierwsze, zaplanowane
na piątekl61istopadanai8spot
kanie, będzie okazją do powrotu
do Zabrza.

- My rzuciliśmy pomysł gry
na stadionieGórnika. Trener py
tał o miejsce, gdzie przyjdzie
dużokibicówiZabrzebyło natu
ralną odpowiedzią. Wiemy, że
możemy liczyćtutaj na wsparcie
fanów - opowiadał Paweł
Bochniewicz.
Natak dużymobiekcie podo
pieczni CzesławaMichniewicza
jeszcze nie grali: Arena Zabrze
może zmieścić 24 563 osób.
- Jak dotąd podczasnaszych
meczów trybuny się nie zapeł
niały. Mam nadzieję, że tym ra
zem ulegnie to zmianie- mówił
Tomasz Loska.Kibiców dopoja
wienia sięna stadionie zachęcić

mogą nazwiska aż czterech za
wodników Górnika,którzy zna
leźli się wśród powołanych.
Oprócz bramkarza i obrońcy,są
to Szymon Żurkowski oraz Ma
ciej Ambrosiewicz.
Wszyscy pojawiali się już
na poprzednichzgrupowaniach.
W porównaniudo październiko
wego, selekcjoner nie dokonał
większych zmian.
Tym razemzabrakło powoła
nego do kadry A Adama Buksy
i kontuzjowanych Jakuba
Łabojki oraz Kamila Dankowskiego.
Wracają natomiastBartłomiej
Drągowski i Oskar Zawada.

na trzecią pozycję(o ileValencia
pokona YoungBoysBerno). Ajeśli ekipaMourinho przegrarów
nież wniedzielę z City wderbach
Manchesteru, to medialna na
gonka na Portugalczyka znów
przybierze na sile.
Łatwiejsze zadanie czeka
Real Madryt, który w środę po
walczy w Lidze Mistrzów z Viktorią Pilzno. Teoretycznie ła
twiejsze, bo dwatygodnie temu
„Królewscy" pokonaliCzechów
u siebie tylko 2:1,a teraz zagrają
na wyjeździe. W niedzielęczeka
ich za to podróż do Vigo na li
gowy mecz z Celtą - to również
wydaje się znacznie łatwiejsza
przeszkoda niż Manchester City.
Real znajduje się jednak
w szczególnym momencie. Se
ria słabszych występów, których
zwieńczeniem była porażka1:5
z Barceloną, sprawiła, że pracę
stracił trener Julen Lopetegui.
Zastąpił goSantiagoSolari. Mówi
się, że tylko na chwilę,bo prezy
dent Florentino Perez szuka
szkoleniowca z głośniejszym
nazwiskiem. Gdyby jednak Ar
gentyńczyk wygrałcztery mecze
z rzędu (zaczął od dwóch zwy
cięstw), to kto wie...
Problem jednak w tym, że jak
się za bardzochce, to nie zawsze
wychodzi, a ponadtoReal wciąż
jest w kryzysie. Zwłaszcza wyg
wizdany po ostatnim meczu li
gowym przez madryckich kibi
ców Gareth Bale...©®

LOTTO
Wtorek, 06.11

Pierwszy doczekał sięostatnio MULTI MULD - GODZ.14.00
powołania do kadry Jerzego 6,13.17.21,23.24.26,35.37,40,
Brzęczka, za todrugi miał lekką 41,46.54.57,59.65.68,77,79.
zniżkę formy.
80 plus21
Lepsze występy pozwoliły KASKADA
mu wrócić do kadry, ale na boi 1.2,3.5,6,7,9,12,17,19.20,24
sku pewniesię nie pojawi.
Poniedziałek, 05.11
Numerem jeden w ataku jest MULTI MULTI -GODZ. Z2
kapitan Dawid Kownacki, który 2,5,7,12.17,21,26,28,32,35,37.
nie tylko wprowadziłBiało-Czer- 38,48,52,53,69,70,73,75,79
wonych do baraży.
plus 37
Został też najlepszym strzel KASKADA
cem eliminacji. Napastnik 1,2,4,5,6,7,13,14.18,20,23,24
Sampdorii zanotował w nich EKSTRA PENSJA
dziesięć trafień i miejsca w skła 2,7,13.27.32 + 2
dzie łatwo nie odda, a chętni MINI LOTTO
na nie są również Karol Świde 12,20.25.31,35
(STEN)
rski i Paweł Tomczyk. ©®
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Czarni Słupsk zagrają
z WKK we Wrocławiu

Pod nieobecność Patryka Pełki Damian Cechniak (z piłką) musi walczyć za dwóch. Z kolei
najlepszym strzelcem zespołu WKK jest Jakub Koelner (16,5 punktów na mecz)

koszykówka

Michał Piątkowski
michal.pidtkowski@polskapress.pl

Podopieczni RobertaJakubiaka
po dwóch ligowych porażkach,
zawalczą o dwa punkty w me
czu z WKK Wrocław.
W ostatnim spotkaniu
słupszczanie minimalnieprze
grali u siebie z Astorią Byd
goszcz 92 do 90, mimo, że bar
dzo dobrze weszli w mecz
i choćosłabieni potrafili narzu
cić swoje tempo gry. Rywale
Czarnych w ostatniej kolejce
także przełknąćmusieli gorycz
porażki, kiedy w Prudniku oka

Ijekkoątietyka

Dzisiaj Czarna Dąbrówka
zaprasza naprzełaje
Ta impreza biegowa stała się
bardzo popularna szczególnie
wśród dzieci imłodzieży.
Dzisiaj (7.11) odbędzie się
trzecia rywalizacja XXII Grand
Prix Czarnej Dąbrówki.
Wszyscy chętni będą mogli
sprawdzić swoją kondycję na
terenach leśnych przy
stadionie w Czarnej Dąbrówce.
Wcześniej początek zawodów
awizowano o godz.14.
Organizator informuje, że
nastąpiła zmiana rozpoczęcia
zmagań biegowych. Pierwszy
strzał startera o godz. 15.(FEN)

Lekkoatletyka

Mityng w Słupsku

Z okazji Święta Niepodległości
Słupski Szkolny Związek
Sportowy organizuje 8.11.
(czwartek) lekkoatletyczny
mityng dla podstawówek (dot.
kl. III-IV).Zawody będą w hali
lekkoatletycznej na stadionie
650-lecia w Słupsku (ul. A.
Madalińskiego). Konkurencje:
bieg na 60 m, skok w dal, rzut
piłką lekarską, (FEN)

zali się słabsi odmiejscowej Po
goni 79:87.
Słupszczanie przegrali dwa
ligowe mecze z rzędu, jednak
pamiętać trzeba, żeoba spotka
nia rozegrali bez swoichdwóch
podstawowych zawodników Patryka Pełki oraz Mantasa
Cesnauskisa. Dwoi sięi troi,na
tomiast AdrianKordalski, słup
ski rozgrywający od kilku gier
jest prawdziwym lideremCzar
nych, a w ostatnim spotkaniu
zanotował statystła rodem z ligi
NBA, kiedy na swoim koncie
zapisał 20 punktów oraz 15
asyst! Dobrą informacją dla tre
nera Jakubiaka jest, co raz lep

sza
forma
Huberta
Wyszkowskiego, który pod nie
obecność Pełki musi być zna
czącym wsparciemdla osamot
nionego pod koszem Damiana
Cechniaka. Aby myśleć o zdo
byciu we Wrocławiu dwóch
punktów do swojej stabilnej
formy powrócić musi też Łu
kasz Seweryn, który w ostat
nich spotkaniach zatracił,
gdzieś swoją łatwość zdobywa
nia punktów z za linii rzutów
za trzy. WKK to drużyna włas
nej hali, na której do tej pory
odniosła komplet czterech
zwycięstw. Początek meczu
o17.00. ©®

Hrydi

Szadn

Słupskie Towarzystwo Brydżowe
jest organizatorem XVIIITurnieju
o PucharPrezydenta Słupska.
Dwudniowa rywalizacja bry
dżowa zaplanowana jest wSzkole
Podstawowej nr5 przyul. Hubalczyków w Słupsku według pro
gramu:10 listopada (sobota) godz.10 -turniej paropuchary
prezes zarząduspółki MZK;godz.
16 - turniejpar opuchary prezesa
Gino Rossi;11.11 (niedziela) - godz.
10 -turniej paro pucharyprezy
denta Słupska (GP woj. pomor
skiego, 40rozdań) - 30rozdań li
czonych doogólnopolskiej klasy
fikacji O PodkowęKasztanki Mar
szałka; godz.18 - uroczysteza
kończenie kongresu. Nagrody: fi
nansowe w długofalówce: Imiej
sce - 800zł,II -600zł,III -400 zł,
IV -300zł,V -200zł; specjalne
(bony od firmy Gino Rossi)dla za
wodników spoza miejsc l-V-dla
najlepszej brydżystki, dla najlep
szego brydżysty- mieszkańca
Słupska, dla najlepszegoseniora
od 66lat, dla najlepszego juniora
do 25 lat. (FEN)

Dziewiąty turniej szachowy VI
Grand Prix Słupska wygrał
faworyt Dimitry Aniskiewicz
(Ustka), który zgromadził 9
punktów. Na drugiej pozycji
uplasował się Zbigniew
Mielczarski (Sławno) - 7,5 pkt.
Trzecie miejsce wywalczył
słupszczanin Kordian
Adamczyk - 6,5 pkt. Poza
podium kolejne miejsca zajęli:
4. Jerzy Walawicz (Dębnica
Kaszubska) - 6 pkt,5. Adam
Worzała (Słupsk) - 5 pkt.
W klasyfikacji generalnej po
dziewięciu rywalizacjach nadal
prowadzi zdecydowanie D.
Aniskiewicz. Lider zgromadził
253 pkt. Drugą lokatę zajmuje
Zb. Mielczarski -194 pkt. Trzeci
jest słupski szachista Michał
Gulbiński -136 pkt.Dziesiąte
zawody z tego cyklu na 64
polach zaplanowane są na 18
listopada (niedziela). Początek
grania o godz.10 w Słupsku
(świetlica Polskiego Związku
Niewidomych przy al.H.
Sienkiewicza), (FEN)

XVIII Turniej oPuchar
Prezydenta Słupska

W gronie najlepszych
Judo

Krzysztof Niekrasz
kr2ysztof.niekrasz@polskapress.pl

Po razkolejny dobrze spisali się
przedstawiciele Towarzystwa
Sportowego Judo Gryf Słupsk,
którzy wywalczyli 10 medali
w międzynarodowym turnie
ju - Memoriał Jigoro Kano
w Poznaniu. Słupska ekipa
uplasowała sięna dziesiątej po
zycji w klasyfikacji medalowej
na 69 reprezentowanych klu
bów. W dwudniowych zmaga
niach brało udział 800 mło
dych judoków i judoczek z Pol
ski, Ukrainy, Czechi Rosji. W tej
silnej stawceświetną formę zaprezentowały szczególnie
dwie słupszczanki. Z grona
dziewcząt na najwyższym
stopniu podium stanęły Wero
nika Urbaniak (wygrała rywa
lizacje w kat. 43 kg) i Katarzy
na Hadziewicz (+56 kg). Oby
dwie poczyniły spore postępy.
Złoty medal wywalczył też
w kategorii chłopców Filip
Rybicki (33 kg), który ma krót
ki staż treningowy, ale jest bar
dzo ambitnym zawodnikiem.
Ozłocony Filip bardzo chce
pójść śladem mamy, która
w przeszłości trenowała judo
w słupskim klubie. Z grona
młodzików na wyróżnienie za
służyli: dziewczęta - Katarzy
na Mikołajczyk (w wadze + 70
kg była druga) i Katarzyna
Gołojuch (w kat. 52 kg zajęła
trzecie miejsce); chłopcy: Wik
tor Talewski (w wadze 50 kg
był trzeci). W gronie dzieci pią
te lokaty zajęli: Anna Pacewicz
(34 kg), Damian Cyrganowicz i
Szymon Marciniak (obaj 27kg)
oraz Marcin Wójcik(45 kg). ©®

Katarzyna Hadziewicz (z prawej) doskonale radziła sobie z
rywalkami i zasłużenie triumfowała w kategorii wagowej +56 kg

Hanna Chmielnicka z medalem i dyplomem wywalczonym w
Poznaniu za trzecie miejsce w stawce dziewcząt w kat. 46 kg

Dimitry Aniskiewicz
zwyciężaj lideruje

W Poznaniu dobrze spisali się słupscy chłopcy, którzy zdobyli brązowe medale w swoich wagach.
Byli to (od lewej):Hubert Żuk (+ 62 kg), Łukasz Bielawa (42 kg) i Andrzej Heimrath (62 kg)

BEZPŁATNY DODATEK DO GŁOSU DZIENNIKA POMORZA

POWTARZAJ
Z NAMI

Matematyka - część druga
4. W prostokącie o obwodzie 72 cm
umieszczono dwa okręgi tak jak na
rysunku obok.

25 + 25
1. Czy prawdziwa jest rowność —— = 1?
Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród
zdań A-C.
Tak,
ponieważ
Nie,

A.

25 + 25 = 26

B.

25 + 25 = 45 i 2 ,0 = (22)5 = 45

C.

25 + 25 = 210

Ile jest równa odległość między
środkami tych okręgów? Wybierz
odpowiedź spośród podanych.
•A. 16 cm

B. 12 cm

] C. 24 cm

5. W pojemniku są białe i czarne piłeczki. Białych jest czterokrotnie
więcej niż czarnych.

2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe.
3
Zaokrąglenie liczby ^ do części setnych jest o 0,005
większe od tej liczby.
Zaokrąglając do części dziesiątych liczby 2,09 i
otrzymamy ten sam wynik.

Jaką część wszystkich piłek w tym pojemniku stanowią piłki
czarne? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
•A.

P

F*

P

F

L_J

B.

•
C - 4i

Którą z nich należy wykreślić, aby suma trzech pozostałych była
równa 1? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
DB. -19

DC. 31

DC. -1

B. 1

•
D. 0

mmm I

MMMM •: mmm * mm m m •

mm

DD. -11
F

3. Kwadrat pewnej liczby jest równy 1, a sześcian tej samej liczby
jest równy -1.
Ile jest równa piąta potęga tej liczby? Wybierz odpowiedź spośród
podanych.

i

D

6. Dane są cztery liczby: 29, -19, 31, -11.

•A. 29

•A. 5

[ ] D. 36 cm

7. Pole kwadratu ABCC jest równe
49cm2, a pole kwadratu HCEF —
16 cm2 (patrz rysunek). Ile wynosi
obwód równoległoboku GCDF? Wy
bierz odpowiedź spośród podanych.
•A. 22 cm

DC. 26cm

•B. 24 cm

•
D. 28 cm

mmm ' •

I Z GŁOWY
UCZYSZ SIĘ 15 MINUT DZIENNIE, A W WEEKENDY NIE
I EGZAMIN MASZ Z GŁOWY.
Z KODEM 20% TANIEJ [ _K0D= TAK-MOGE-ZDAC ]
KSIĄŻKI DOSTĘPNE SĄ NA
^V

n
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8. Dane są liczby a, b, c, d:

c

o = 0,5|
+ • 1,8

b = 0,4:1-!

=(-l)2-i
V 3/ " 9

7-K-13)
-3
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11. W pewnym trójkącie prostokątnym suma dwóch kątów jest równa
136°.
Jaką miarę ma najmniejszy kąt w tym trójkącie? Wybierz odpo
wiedź spośród podanych.

-2-4

•A. 34°

Wskaż uporządkowanie tych liczb od najmniejszej do największej.
Wybierz odpowiedź spośród podanych.
•A. d, a, b, c
•B. c, b, a, d

•
B. 44°

•C. 46°

•D. 36°

1 2. Pan Wojciech, jadąc ze stałą prędkością, przejechał drogę 1 5 km
w czasie 1 5 minut.
Jaką drogę przejechałby w tym samym czasie, gdyby jego stała
prędkość była o 8 km/h większa? Wybierz odpowiedź spośród
podanych.

•C. a, c, b, d
•D. b, c, a, d

•A. 1 3 km
9. Jedna filiżanka kosztuje tyle co dwa spodki. Pani Joanna kupiła
6 filiżanek i 6 spodków. Za zakupy zapłaciła 108 zł.
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczo
nych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami
C i D.

•B. 14 km

C. 16 km

D. 17 km

13. W układzie współrzędnych umieszczono dwa kwadraty tak jak
na rysunku.

Spodek jest tańszy od filiżanki o A/B.
A. 6 zł
B. 12 zł
Komplet złożony z jednej filiżanki i jednego spodka kosztuje C/D.
C. 24 zł
D. 18 zł

10. W sadzie pana Jana rośnie 26 ja
błoni oraz śliwy, grusze i wiśnie. Pro
centowy udział drzew poszczególnych
gatunków przedstawia diagram obok.
O ile więcej rośnie w tym sadzie
grusz niż śliw? Wybierz odpowiedź
spośród podanych.

Drzewa w sadzie pana Jana

grusze

wiśnie

12%

•B. o 8
•
D. o 5

Wiadomo, że A = (2,0) i B = (6,0). Zatem współrzędne punktu W, to:
•A. (4,2)

•
B. (-4,2)

DC. (4,-2)

O D. (2,-4)

14. Wczoraj szalik kosztował 50 zł, a rękawiczki 80 zł. Dziś szalik
potaniał o 20%, a rękawiczki zdrożały o 10%.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Wybierz
odpowiedź spośród podanych.

•A. o 1 3
•C. o 7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

jabłonie

52%

Łączny koszt zakupu szalika i rękawiczek dziś w porównaniu z wczo
rajszymi cenami jest
A. o 2 zł większy
•B. o 11 zł mniejszy

•C. o 2 zł mniejszy
•
D. o 11 zł większy

Głos Dziennik Pomorza
Środa, 7.11.2018
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1 5 . I l e r a z y l i c z b a a/48 jest większa od liczby vT2? Wybierz
odpowiedź spośród podanych.
•A. 2 razy

•B. 3 razy

•C. 4 razy

•
D. 6 razy

in

19. Przedstawiona na rysunku waga jest w równowadze. Umiesz
czono na jej szalkach kule białe i czarne. Wszystkie kule tego samego
koloru mają jednakowe masy. Następnie do zestawu na lewej szalce
dołożono jeszcze trzy czarne kule, a na prawej — dwie białe. Czy
waga pozostanie w równowadze? Zapisz odpowiednie obliczenia.

1 6. Prostokąt ABCD podzielono na kwadrat AXYD i prostokąt XBCY.
Bok kwadratu ma długość a, a odcinek XB jest od niego o 6 dłuższy.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczo
nych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami
C i D.
Obwód prostokąta ABCD wyraża się wzorem A/B.
A. 4 a + 12

B. 6 a + 1 2

Pole prostokąta XBCY wyraża się wzorem C/D.
C. a2 +6a

D. a2 + 6

1 7. Na osi liczbowej oznaczono literami trzy liczby.
^—i—i—i—•—i—i—*—*—i—i—i—i—h-4

x

y

z

2

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe.
Liczba y jest o 3 większa od liczby x.

P

F

Liczba z jest ujemna.

P

F

1 8. Pewną liczbę zapisano w systemie rzymskim, przy czym jeden
znak zastąpiono kratką.

20. Agnieszka ma trzy kule oznaczone cyframi: 4, 5, 6. Układa je
w szeregu i zapisuje powstałe liczby trzycyfrowe.
Ile liczb można w ten sposób utworzyć? Oblicz prawdopodo
bieństwo ułożenia przez nią liczby podzielnej przez 1 5. Zapisz
odpowiednie obliczenia.

CDLLJXXVI
Uzasadnij, że ta liczba jest podzielna przez 9.

r

IV
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21. Punkty D i F dzielą przeciwprostokątną trójkąta ABC na trzy równe części.
Pole trójkąta ABC wynosi 27cm2.

23. Dwa jednakowe sześciany sklejono w sposób
przedstawiony na rysunku, otrzymując graniastosłup o polu powierzchni 360cm2.

Oblicz pole trójkąta DBF (patrz rysu
nek). Zapisz odpowiednie obliczenia.

Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz
odpowiednie obliczenia.

22. Cztery drużyny rozegrały turniej złożony z sześciu konkurencji.
Na diagramie przedstawiono wyniki po pięciu konkurencjach, a w ta
beli — punktację z szóstej.
Wyniki turnieju po pięciu konkurencjach

Drużyna

Wyniki szóstej konkurencji

Drużyna

A

B

C

D

Liczba punktów

12

9

8

13

ODPOWIEDZI DO TESTU Z JĘZYKA POLSKIEGO Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA
I.1F

2. np. Bohaterom pustynia wydawała się piękna dzięki ukrytej gdzieś upragnionej

Oblicz średnią liczbę punktów przypadających na każdą drużynę po
sześciu konkurencjach oraz wyznacz miejsca, jakie zajęły poszcze
gólne drużyny w całym turnieju. Zapisz odpowiednie obliczenia.

studni. Podobnie skarb nadawał tajemniczości i niezwykłości domowi.
3. AD
4. A
5. C
6. D
7. a) C b) B, D, E c) np. rozczarowanie; spodziewał się znaleźć upragnione
pożywienie d) np. Bohaterowie obu tekstów znajdują się na pustyni. Są głodni
i spragnieni.
8. B
9. FP
10. np. Nie należy skupiać się na dobrach materialnych, lecz na drugim człowieku,
który może dać nam znacznie więcej, np. miłość, przyjaźń, serdeczność.
II. np.
Szanowna Pani Profesor,
przeczytałam ostatnio Pani tekst zatytułowany „Zmęczenie przedmiotami". Zga
dzam się z Panią - ludzie coraz bardziej się od siebie oddalają. Dzieci od naj
młodszych lat przebywają częściej z tabletami i telefonami niż z rówieśnikami czy
rodzicami. Wszyscy są zagonieni i nie mają dla siebie czasu. Czy ma Pani pomysł
na zmianę tej tendencji? Czy my, młodzież, możemy jej jakoś przeciwdziałać?
Z wyrazami szacunku
XYZ
12. bezinteresowność: np. Aslan - poświęca się za Edmunda
lojalność: np. Alek - podejmuje próbę uwolnienia Rudego z rąk Niemców
opiekuńczość: np. Mały Książę - troszczy się o swoją Różę
13. NT
14. AC
15. B
16. 3F
17. D

do testu z matematyki

opublikujemy 21listopada
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