
Czwartek 22 marca 2018

„G
ło

s 
W

ie
lk

o
p

o
ls

k
i”

 t
an

ie
j n

iż
 w

 k
io

sk
u

, z
 d

o
st

aw
ą 

d
o

 d
o

m
u

. I
n

fo
rm

ac
je

: 6
1 

3
3

3
 2

2
 6

0
, p

re
n

u
m

e
ra

ta
@

g
lo

s.
co

m
 

W
yd

a
n

ie
 1

   
2

Reportaż: wybuch 
w kamienicy 
na Dębcu zabrał im 
matkę, żonę i córkę 
STRONA 07
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Policjanci 
bez zarzutów 
za spowodowanie 
śmierci Igora 
STRONA 08
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Samochodowe nowości 

na Motor Show. str. 03

Sąd nakazał rozwiązać Pogotowie dla Zwierząt

Zamiast ratować 
zwierzęta, działali 
wbrew prawu?

Z sądu 

Jedna z najbardziej znanych organi-
zacji prozwierzęcych w Polsce ma zo-
stać rozwiązana. Taką decyzję podjął 
poznański sąd. Pogotowie dla Zwie-
rząt było bowiem oskarżane o działa-
nie wbrew prawu, m.in. miało odbie-
rać właścicielom zwierzęta niezgod-
nie z przepisami. 

Chociaż wyrok sądu zapadł już 
pod koniec lutego, sprawa nie jest jesz-
cze do końca przesądzona. Wyrok 
wciąż jest bowiem nieprawomocny, 
zaś przedstawiciele Pogotowia dla 
Zwierząt już zapowiedzieli złożenie 
odwołania. 

Przypomnijmy, że o kontrowersjach 
związanych ze stowarzyszeniem Pogo-
towie dla Zwierząt informowaliśmy 
jako pierwsi w połowie ubiegłego roku. 
Organizacja, która powstała w celu po-
magania i ratowania zwierząt, miała 
działać wbrew prawu. Tak uważa za-
równo część osób, którym przedstawi-
ciele stowarzyszenia odebrali zwie-
rzęta, jak i starosta czarnkowsko- 
-trzcianecki. Ten ostatni już w 2015 

roku złożył do poznańskiego sądu 
wniosek o rozwiązanie organizacji, a li-
sta jego zarzutów wobec tej organiza-
cji była długa. Starosta wskazywał 
przede wszystkim na przypadki, kiedy 
Pogotowie dla Zwierząt miało zabierać 
zwierzęta właścicielom, mimo że nie 
posiadało na to oficjalnej zgody. Po-
nadto starosta dodawał również, że 
przedstawiciele organizacji mieli nie 
zwracać zwierząt właścicielom, nawet 
jeśli zostali do tego zobligowani. 

Proces wystartował w połowie 2017 
roku. Władze Pogotowia dla Zwierząt 
od początku przekonywały, że działają 

zgodnie z prawem. Po kilku miesią-
cach sąd wydał jednak wyrok nakazu-
jący rozwiązanie stowarzyszenia.  

Jego przedstawiciele nie zgadza- 
ją się z wyrokiem sądu i wskazują, 
że na razie jest on nieprawomocny. 
– Większość osób, które skarżyły się 
na to, iż odebraliśmy im zwierzęta, zo-
stała skazana  prawomocnymi wyro-
kami sądów za znęcanie się nad nimi, 
co potwierdziło, że mieliśmy rację, od-
bierając im zwierzęta – mówi Krystyna 
Kukawska, prezes stowarzyszenia.  
¹

Norbert Kowalski 

n.kowalski@glos.com 

twitter: @norkowalski

Pogotowie dla Zwierząt zasłynęło wieloma akcjami odbierania zwierząt, 
o których było głośno w całej Polsce. Teraz ma zostać rozwiązane
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W Wielkopolsce na sześciu 
stadionach rozpoczyna się 
turniej Euro Rugby.  
DODATEK O ME W RUGBY DO LAT 18

Dodatek Osobowość Roku 2017: 
prezentujemy laureatów naszego 
prestiżowego plebiscytu 

Czwartek 22 marca 2018
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B E Z P Ł A T N Y  D O D A T E K  D O  G A Z E T Y

OSOBOWOŚĆ 
ROKU 2017

Czwartek, 22/03/2018

Prezentujemy zwycięzców naszego prestiżowego plebiscytu.  
Najlepszych z najlepszych w regionie wybrali swymi głosami Wielkopolanie
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Sparingiem z Nigerią kadra 
przygotowuje się do MŚ 
i pojedynku z Senegalem. 
STRONA 36

Elżbieta Rafalska: 
Zwroty „500 Plus” 
to nieduża skala

Rozmowa 
– Nie ma żadnych danych, które wska-
zują, że jedynym powodem dezakty-
wizacji kobiet na rynku pracy jest pro-
gram „Rodzina 500 plus” – przeko-
nuje w rozmowie z naszą redakcją El-
żbieta Rafalska, minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej. Minister 
Rafalska mówi również o tym, że 
skala zwrotów nienależnie pobranych 
pieniędzy przez rodziny jest na-
prawdę niewielka. – To nieduży prob-
lem – przekonuje. 
STRONA 10
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Kilka sekund bez 
prądu, czyli spore 
problemy szpitali  
czy przedsiębiorstw 
STRONA 04
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1947 
Powódź w Polsce 
W Wielkopolsce najniebezpiecz-
niejsza sytuacja jest na Warcie 
w górę od Poznania. W powiatach 
kolskim, tureckim i konińskim trwa 
dramatyczna walka o uratowanie 
mostów drogowych. Nie wszyst-
kie z nich udało się ocalić. Pod Ko-
łem na Kanale Ulgi woda zmiotła 
dwa przęsła mostu. 

1951 
Palacze w tramwajach 
Miejska Rada Narodowa w Pozna-
niu przyjęła uchwałę o zakazie pa-
lenia papierosów w tramwajach. 
Nie została ona jednak wprowa-
dzona w życie. A szkoda. 

1970 
Szklanki  
i sztućce pożyczę 
Dużym zainteresowaniem wśród 
poznaniaków cieszy się placówka 
wypożyczania sprzętu gospodar-
stwa domowego przy ulicy 
Szamarzewskiego. Największe po-
wodzenie mają szklanki, sztućce, 
nakrycia stołowe i serwisy. Można 
też wypożyczyć na czas nieokre-
ślony, ale za kaucją, sprzęt malarski 
– szczotki, pędzle, wałki itp.  

1984 
Lecą pisklęta 
Z Paryża leci na Ławicę samolot 
Fokker-27 z nietypowymi pasaże-
rami: 1200 kg piskląt kaczek naj-
lepszych ras do rozdysponowania 
między polskich hodowców.  

1985 
Wybuch baku 
Eksplodował bak autobusu Za-
kładu Budownictwa Kolejowego, 
jadącego nad ranem ulicą Niesta-
chowską. Wyciekło z niego paliwo, 
które zapaliło się i spowodowało 
wybuch. Na szczęście kierowcy 
nic się nie stało.

PISALIŚMY

CZARNA OWCA 
WŚRÓD OBROŃ-
CÓW ZWIERZĄT 
Komentarz 

Z
wierzęta w Polsce nie 
mają łatwego życia. 
Szczególnie na wsiach 
wciąż pokutuje myśle-
nie, że przecież to tylko 

zwierzę, więc ogromne psy 
zamykane są w kojcach, przez 
większość życia trzymane są 
na łańcuchach, w dobre dni 
karmione resztkami z pań-
skiego stołu. Niektóre nigdy 
nie były puszczone wolno. 
A to i tak ten łagodniejszy 
obraz tego, jak ludzie potrafią 
traktować czworonogi. Wiele 
już słyszeliśmy o historiach 
tych, które zostały zakato-
wane, które ktoś wyrzucił, 
bił, maltretował, bo uważał 
to... za dobrą zabawę. W obro-
nie zwierząt stają więc stowa-
rzyszenia prozwierzęce. Po-
dejmują interwencje, odbie-
rają złym właścicielom ich 
pupili, jeśli są przesłanki, 
które mówią o złym trakto-
waniu. Takie sprawy mają 
swój finał w sądach. A kary są 
coraz bardziej surowe za znę-

canie się nad zwierzętami. 
I dobrze.  

Niedobrze jednak, gdy 
pośród tych, którym napraw-
dę zależy na losie czworono-
gów, czarny PR robią ci, któ-
rzy działają na granicy prawa, 
a niekiedy i bezprawnie. Na 
portalach społecznościowych 
założono specjalną grupę 
osób, które czują się pok-
rzywdzone przez Grzegorza 
B., byłego prezesa Pogotowia 
dla Zwierząt. Uważają, że sto-
warzyszenie zabierało tylko 
rasowe psy swoim właścicie-
lom. Że zwierzęta wcale nie 
były źle traktowane. Kontro-
wersje związane z działalnoś-
cią stowarzyszenia badał po-
znański sąd, który uznał, że 
pogotowie ma zostać rozwią-
zane. Lista zarzutów była 
długa: począwszy od odbiera-
nia zwierząt bez stosownych 
zezwoleń, skończywszy 
na ich przetrzymywaniu 
w nieprawidłowych warun-
kach.  

Niemniej niesmak po je-
go działalności pozostanie. 
Zwłaszcza, gdy wiele grup 
prozwierzęcych boryka się 
z problemami finansowymi, 
licząc na pomoc osób z zew-
nątrz, chociażby na 1 procent. 
Działalność takich stowarzy-
szeń jak Pogotowie dla Zwie-
rząt uderza w pozytywny 
obraz obrońców zwierząt. 
A zaufanie społeczne bardzo 
trudno odbudować. 

Marta Danielewicz 

m.danielewicz@glos.com

Ekstra chromosomem 
powitali wiosnę
Poznań 

21 marca to nie tylko pierwszy 
dzień wiosny,  ale też Świato-
wy Dzień Osób z Zespołem 
Downa. Z tej okazji w środę, 
już po raz piąty, ulicami Pozna-
nia  przeszedł Marsz Na Tak, 
organizowany przez Stowa-
rzyszenie Na Tak.  

- Bez względu na to jacy jeste-
śmy, wszyscy zasługujemy 
na szacunek i równość – mówi 
nauczycielka ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 2. – 
Świat powinien być miejscem 
przyjaznym dla wszystkich 
i tego chcemy uczyć nasze 
dzieci.  

W marszu brało udział wiele 
poznańskich szkół, czynnie za-
angażowanych w pomoc Sto-
warzyszeniu Na Tak. Ucznio-
wie zapytani o to, dlaczego zde-
cydowali się tak spędzić pierw-
szy dzień wiosny, podkreślali 
jak ważna jest dla nich  akcep-
tacja drugiego człowieka.  

O tej postawie wspomniała 
także jedna z organizatorek 
przedsięwzięcia: - Chcemy po-
kazać, że zespół Downa to nie 

tylko wady genetyczne, ale 
osoby pełne ciepła, akceptacji 
i zrozumienia. Cechy związane 
z posiadaniem dodatkowego 
21. chromosomu są wartością 
dodaną, wyrażaną w auten-
tyczności i szczerości, którą 
można za darmo otrzymać 
od osób z zespołem Downa. 

Po przejściu z placu Mickie-
wicza na plac Wolności, 
na uczestników marszu cze-
kały liczne atrakcje, m. in. wy-
stępy muzyczne i wspólny ta-
niec. Wszystkim towarzyszyły 
dobre nastroje,  a wolontariu-
sze wspomagający hospicjum 
Palium rozdawali ręcznie ro-

bione motyle. Zachęcali 
do wsparcia Motylego Wolon-
tariatu, który także obchodził 
tego dnia swoje święto.  

– Wielu z nas założyło dwie 
różne skarpetki symbolizujące 
solidarność z ludźmi dotknię-
tymi zespołem Downa – przy-
pomina jedna z uczestniczek 
marszu.  

Nie był to jedyny przejaw za-
angażowania  w akcję. „Ekstra 
chromosomem witamy 
wiosnę” i „Jestem na tak” to 
tylko niektóre z haseł umiesz-
czonych na licznych transpa-
rentach. Organizatorzy podkre-
ślali także, że 21 marca to rów-
nież Międzynarodowy Dzień 
Walki z Dyskryminacją Ra-
sową.  

W marszu brało udział wiele 
osób w różnym wieku i z roż-
nych środowisk, ale wszystkim 
przyświecał jeden cel – pokaza-
nie wzajemnej akceptacji. – 
Ważne jest, by w takim dniu 
być wśród ludzi, którzy myślą 
podobnie – podsumowuje 
Irena, jedna z uczestniczek wy-
darzenia.  
Ania Tomczak, Marta Weber,  

Alina Pacześna redakcja@glos.com
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Marsz Na Tak przeszedł 
poznańskimi ulicami po raz 
piąty 21 marca

Weekend w Poznaniu 
Milena Kochanowska 

m.kochanowska@glos.com 

Długo wyczekiwana wiosna  
nadeszła, przynajmniej 
kalendarzowo. Możemy  
cieszyć się nią wspólnie biorąc 
udział w rodzinnym, między-
pokoleniowym i radosnym 
święcie powitania tej wytęsk-
nionej pory roku. 

Pogrzeb Zimy odbędzie się w Po-
znaniu już po raz siódmy, Rowe-
rowe Powitanie Wiosny po raz 
26., ale po raz pierwszy w histo-
rii, jak zapowiadają organizato-
rzy, łączone będą siły, by masze-
rując i pedałując, trąbiąc, waląc 
w bębny, kolorem, ogniem i ra-
dością zbudzić miasto ze snu zi-
mowego. Trzeba przegonić złe 
duchy i przyciągnąć słońce, by 
rządziło na niebie absolutnie 

i niepodzielnie. A to wszystko 
w sobotę 24 marca. Początek 
w Teatrze Polskim przy  
śniadaniu przygotowanym 
przez Kuchnię dla Dragona o go-
dzinie 11. Będą tradycyjne war-
sztaty z plecenia wianków, ma-
lowania twarzy i budowy ma-
rzanny. Później kondukt przej-
dzie ulicami Starego Miasta, by 
dotrzeć do mostu Św. Rocha i do-
konać ceremonialnego, tradycyj-
nego spalenia Marzanny. Na ko-
niec odbędzie się after party, czyli 
stypa w KontenerART, gdzie 
będą czekały atrakcje muzyczne 
i kulinarne. Wydarzenie jest or-
ganizowane przez inicjatywę Po-
grzeb Zimy i stowarzyszenie Ro-
werowy Poznań. ¹

Zimie zdecydowanie 
mówimy żegnaj, a  
wiosnę witamy radośnie 

KALENDARIUM
Otwarto Wielką Krokiew 
22 marca 1925 roku na północnym 
stoku góry Krokiew  w Zakopanem 
otwarto największą w Polsce skocz-
nię narciarską Wielka Krokiew. To 
skocznia naturalna, osłonięta la-
sem, wyposażona dziś w igelit, 
sztuczne oświetlenie i tory lodowe. 
Zbudowana według projektu au-
torstwa inż. Karola Stryjeńskiego 
do 1989 roku nosiła jego imię. 
Od 1989 jej patronem jest Stani-
sław Marusarz. Wchodzi w skład 
Ośrodka Przygotowań Olimpij-
skich, a zarządza nią Centralny 
Ośrodek Sportu. W jej pobliżu usy-
tuowany jest Kompleks Średniej 
Krokwi. 
 
Powstała Itaka 
22 marca  1999 r. zołożono fundację 
Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych. To organizacja, która 
odnajduje zaginionych, pomaga ich 
rodzinom. Prowadzi też 
internetową bazę danych osób za-
ginionych, całodobową linię wspar-
cia dla zaginionych i ich rodzin oraz 
„Telefon w Sprawie Zaginionego 
Dziecka”. Pomoc świadczy bezpłat-
nie. (MIKO)

Wykład otwarty 
Milena Kochanowska 

m.kochanowska@glos.com 

Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk zaprasza 
na wykład otwarty w ramach 
projektu „Poznański sposób 
na niepodległość”.  

Wykład zatytułowany „Niepod-
legły dzień codzienny mieszkań-
ców wielkopolskiej wsi” wygłosi 
dzisiaj, 22 marca o godz. 18, dr 
hab. Anna Weronika Brzezińska 

z Instytutu Etnologii i Antropo-
logii Kulturowej UAM.  
11 listopada 1918 roku Polska 
odzyskała niepodległość, Wiel-
kopolskę za chwilę czekało pow-
stanie , ale życie toczyło się da-
lej… Jak ten ważny dzień został 
zapamiętany przez ówczesnych 
Wielkopolan? Wykładowi towa-
rzyszyć będzie jednodniowa wy-
stawa „Stroje ludowe i obyczaje 
wsi wielkopolskiej na przełomie 
XIX i XX wieku”, obejmująca 
materiały ze zbiorów Biblioteki 
PTPN. ¹ 

O „niepodległej” 
codzienności – rok 1918

Pogoda w regionie

Poznań Barometr 
1024.00mbar 

Wiatr  
23 km/h 4°C 

1°C
Kalisz

4°C 0°C 3°C 0°C

Piła

4°C 0°C

Gniezno

Uwaga: opady
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Wczoraj w Multikinie w galerii Malta odbyła się poznańska premiera głośnego filmu „Pitbull. 
Ostatni pies”, na której nie zabrakło m. in. Dody
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Motoryzacja 

Już za dwa tygodnie Poznań 
stanie się stolicą krajowej  mo-
toryzacji. Od 5 do 8 kwietnia 
Poznań Motor Show przyciąg-
nie na tereny targowe co naj-
mniej 135 tysięcy gości, 
przy czym realnie ocenia się 
liczbę przyszłych zwiedzają-
cych na aż 160 tys. osób! 

Jak mówi Dariusz Wawrzyniak, 
dyrektor projektu Poznań Mo-
tor Show tegoroczna impreza 
słusznie  już nosi nazwę naj-
większych w Polsce targów mo-
toryzacyjnych. Obejmie cztery 
salony tematyczne – samocho-
dowy, motocyklowy, campery 
i truck, zajmie szesnaście pawi-
lonów wystawienniczych, 
skupi 470 wystawców – z czego 
ponad 170 będzie uczestniczyć 
w salonie samochodowym.  

– Siłą targów są nowości – 
premiery i samochody koncep-
cyjne, pokazywane po raz 

pierwszy w Polsce, a niejedno-
krotnie dopiero po raz drugi 
w Europie, zaraz po debiutach 
na ostatnich targach w Genewie 
– opowiada Dariusz Wawrzy-
niak. – Ponad sześćdziesiąt pre-
mier, ponad dziesięć samocho-
dów koncepcyjnych – nigdzie 
indziej w kraju nie znajdziecie 
takiego nagromadzenia śmie-
tanki motoryzacji. 

Tegoroczne targi zgodnie 
z tematem „Motoryzacja jutra” 
nie pominą samochodów z na-
pędem elektrycznym. Jedną 
z nowości będzie więc I.D.Buzz 
– pierwszy raz prezentowany 
w Polsce studyjny van volkswa-
gena z napędem elektrycznym. 
Samochód ma zasięg około 600 
kilometrów, baterię ładuje się 
w dość krótkim czasie – po upły-

wie pół godziny mamy ją nała-
dowaną w 80 procentach. 
Także Skoda zaprezentuje 
vision e – pierwszy w historii 
marki częściowo autonomiczny 
model elektryczny, z zasięgiem 
500 km, który może osiągnąć 
prędkość maksymalną 180 

km/godz.  Elektryczną premierę 
ma też hyundai – model Kona 
Electric, pierwszy w Europie 
subkompaktowy SUV z napę-
dem elektrycznym, a także 
iaguar i-pace (z dwoma silni-
kami o łącznej mocy 400 KM, 
rozpędzający się do setki w 4,8 

sek).  Trzeba wyróżnić premierę 
peugeota 508, nowego citroena 
berlingo, citroena c4 cactusa, 
DS7 crossback, hondy CR-V, czy 
ferrari 488 challenge (w barwie 
zaprojektowanej przez Mateu-
sza Przystała) i ferrari portofino. 
¹

Największe samochodowe nowości 
już za dwa tygodnie na Motor Show  

Najnowsze, najszybsze, najpiękniejsze, najbardziej wymarzone – takie samochody będziemy 
mogli podziwiać od 5 kwietnia w Poznaniu
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Grzegorz Okoński 

grzegorz.okonski@polskapress.pl

Ponad 60 premier 
i ponad 10 koncepcyj-
nych samochodów – 
w Poznaniu spotkacie 
dosłownie najnowszą 
motoryzację 

Dariusz Wawrzyniak

Śledztwo 
Oszukiwali rolników 
przy przetargach?  
Kolejne siedem osób zostało zatrzy-
mane przez CBA w śledztwie pro-
wadzonym przez Prokuraturę 
Okręgową w Koninie. Podejrzani 
utrudniali przetargi na grunty rolne. 
Zgłaszali się do rolników chcących 
kupić ziemię i domagali się po kilka-
dziesiąt tysięcy złotych. W zamian 
obiecywali, że nie będą utrudniać 
przetargów. Poznańska delegatura 
CBA zatrzymało kolejnych podej-
rzanych w województwach: wiel-
kopolskim, lubuskim i dolnoślą-
skim. – Członkowie grupy 
uwiarygadniali się wpłacając wa-
dium, a później pod presją utrud-
nienia przetargu – sztucznego pod-
bijania ceny – żądali pieniędzy 
od najbardziej zainteresowanego 
ziemią w zamian za swoją rezygna-
cję z udziału w licytacji – podaje CBA 
w swoim komunikacie.  
Grupa miała działać co najmniej 
od 2015 roku. Ofiarami stawali się 
zwłaszcza rolnicy, którzy wcześniej 
dzierżawili ziemię wystawianą 
w nowym w przetargu. Grupa do-
magała się po 20 tysięcy złotych 
za nieutrudnienie przetargu. Nie-
którzy rolnicy płacili. Do pierwszych 
zatrzymań doszło w 2016 roku. 
Funkcjonariusze CBA u Krzysztofa 
Z. i Ryszarda R. znaleźli wówczas 
kilka tysięcy stron wydruków 
o przetargach oraz kilkaset dowo-
dów wpłacenia wadium w przetar-
gach lub w licytacjach komorni-
czych nieruchomości.  Możliwe są 
zatrzymania kolejnych osób. LUCA

Poznań
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Masz sprawę? Widziałeś ciekawe zdarzenie? Chcesz nas 
czymś zainteresować? Zadzwoń do redaktora dyżurnego 
w godzinach 10 – 18 lub wyślij e-meil: wydawca@glos.com

Awaria  

We wtorek wieczorem w Po-
znaniu i okolicznych miejsco-
wościach przez chwilę nie by-
ło prądu. Jak się okazuje, ta 
kilkusekundowa awaria mo-
gła spowodować duże proble-
my w niektórych firmach, 
szpitalach  i wśród mieszkań-
ców.  

Do awarii doszło we wtorek 
około godziny 20. – Problem 
pojawił się w stacji GPZ 
Garbary, gdzie uszkodzeniu 
uległ izolator. To była zwykła 
awaria urządzenia, która zo-
stała już naprawiona – przeko-
nuje Danuta Tabaka, rzecz-
niczka prasowa dystrybucji 
Grupy Enea.  

Nasi czytelnicy alarmowali, 
że prąd na dłużej odcięto m.in. 
na  Chwaliszewie i Starym 
Mieście. W innych częściach 
Poznania mieszkańcy mogli 
odczuć natomiast chwilowy 
spadek napięcia. – W niektó-
rych miejscach nie było nawet 
wyłączenia prądu, napięcie ob-
niżyło się i po chwili wróciło, 
a urządzenia nawet się nie wy-
łączyły – dodaje rzeczniczka. 

Tak było m.in. na Ratajach 
oraz osiedlu Sobieskiego i Kos-
monautów w Poznaniu. - W  
mieszkaniu światło mrugnęło 
dosłownie na sekundę. Podob-
nie było z telewizją. Na po-
czątku nie wiedziałam nawet, 
że przyczyną jest awaria prądu 
– informuje nas Monika, 
mieszkanka osiedla Kosmo-
nautów. 

 Kilkusekundowa awaria 
prądu zaburzyła również pracę 
szpitali. W Wielkopolskim Cen-
trum Onkologii w Poznaniu 
kilka urządzeń przestało dzia-
łać. Koniecznym było wezwa-
nie dyżurnych energetyków.  

– Pojawił się problem z auto-
matycznym przełączeniem za-
silania niektórych urządzeń. 

W wyniku tego były wyłączone 
przez  około 20 minut. Dla szpi-
tala nie wywołało to większych 
reperkusji, jednak każdy taki 
incydent zmusza nas do do-
kładnego sprawdzenia wszyst-
kich urządzeń, klimatyzacji, itp. 
– mówi Ryszard Ciarkowski 
z WCO. – Niepokoi nas jedynie 
fakt, że w ostatnim czasie to już 
trzeci taki incydent. Wcześniej 
problemy pojawiły się w GPZ 
przy ulicy Obornickiej. W dzień 
była awaria, a w nocy przywró-

cili stan pierwotny. Dla nas 
skutki były takie same, jak we 
wtorek. 

O problemach związanych 
z awarią prądu alarmo-
wali także mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości, m.in. 
Sawrzędza, Skoków, a nawet 
Opalenicy. – Po godzinie 20 sta-
nęła nam telewizja. Wszystko 
się zablokowało. Od wczoraj 
nie mamy internetu, telewizji, 
nie działają też telefony stacjo-
narne. Próbujemy dodzwonić 
się na infolinię firmy obsługu-
jącej nasz teren, jednak z nikim 
nie można się skontaktować – 
informuje nas mieszkaniec 
Opalenicy.  

Enea nie łączy tych proble-
mów z awarią, jednak zapew-
nia, że wszystkie firmy i osoby, 
które zostały poszkodowane, 
mogą ubiegać się o odszkodo-
wanie. –   Nasza działalność 
jest ubezpieczona. Można 
zgłosić roszczenie, a my prze-

każemy to do ubezpieczyciela 
– mówi Danuta Tabaka.  

W Poznaniu działa również 
gigantyczna serwerownia, czyli 
centrum przetwarzania danych. 
Przechowuje ona dane tysięcy 
sklepów internetowych, firm 
ubezpieczeniowych, korporacji 
czy instytucji naukowych. Jak 
zapewnia ekspert ds. IT Maciej 
Madziała, firma stosuje takie za-
bezpieczenia, że awaria nie 
miała żadnego wpływu na jej 
pracę. –Zasilanie awaryjne jest 
jednym z kluczowych syste-
mów w centrach danych. Utrata 
prądu powoduje bowiem przer-
wanie dostępu na przykład 
do stron internetowych czy apli-
kacji, a co za tym idzie przynosi 
dla klientów straty finansowe 
oraz wizerunkowe. Musimy być 
przygotowani na różne incy-
denty, w tym na przykład na za-
nik prądu z miasta – uspokaja  
Maciej Madziała z Beyond.pl. 
¹ 

Kilka sekund bez prądu, czyli 
spore problemy szpitali i firm

W wyniku awarii prądu z problemami musieli sobie poradzić pracownicy szpitali i firm 
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Poznań  

Joanna Labuda 

61 860 60 82

Zawsze po takim incy-
dencie musimy dokład-
nie sprawdzić urządze-
nia, klimatyzację, itp. 
Niepokoi nas, że to już 
trzecia taka sytuacja 
w ostatnim czasie 
Ryszard Ciarkowski z WCO

Inicjatywa 
Cezary Hurysz 

c.hurysz@glos.com 

Mieszkańcy Wildy otrzymają 
przestrzeń do zabawy i nauki, 
praz miejsce, w którym będą 
mogli odpocząć. W pobliżu 
Przedszkola nr 42, przy ulicy 
Prądzyńskiego powstaje 
Ogród Otwarty. 

Projekt łączy ideę ogrodu spo-
łecznego i naturalnego miejsca 
zabaw. Ogródek ma zaspokajać 

potrzeby społeczności przed-
szkolnej, a jednocześnie służyć 
mieszkańcom dzielnicy.  

– Cieszę się, że możemy 
spotkać się na Wildzie i być 
świadkami powstania w na-
szym mieście innowacyjnego 
Ogrodu Otwartego – mówi Ma-
riusz Wiśniewski, zastępca pre-
zydenta Poznania.  

Pomysł na miejsce, w któ-
rym dzieci mogą uczyć się 
w sposób aktywny powstał we 
współpracy z Berlinem. – Miej-
sce to powstało z inicjatywy lo-

kalnej, przy zaangażowaniu 
przedszkola, rodziców i rady 
osiedla. To pokłosie międzyna-
rodowego projektu, które mia-
sto  realizowało wspólnie z Ber-
linem. 

Ogród będzie miał po-
wierzchnię 3 600 mkw. Na jego 
terenie rosną drzewa, których 
wiek przekroczył 100 lat, 
a od ulicy oddzielają go kamie-
nice. – Nasze przedszkole 
i ogród powstało w 1962 roku. 
Od tego czasu właściwie nie 
były odnawiane. Trzeba było 

zacząć od podstaw – przyznaje 
Ilona Żurawska, dyrektorka 
przedszkola nr 42. 

Ogród zostanie udostęp-
niony mieszkańcom dokładnie 
za miesiąc. W kwietniu, maju 
i czerwcu będą tam odbywać 
się weekendowe warsztaty, np.  
sadzenie, budowa domków dla 
owadów, kuchni błotnej itp. 
Projekt realizuje Urząd Miasta  
z przedszkolem nr 42. Przed-
sięwzięcie zostanie sfinanso-
wane z budżetu Poznania.  
¹

Powstał ogród otwarty dla przedszkolaków 
i mieszkańców Wildy
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Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu zaproponował 
uczniom w pierwszy dzień 
wiosny „Wagary z przyrodą”. 
Akcja przyciągnęła tłumy. 

Uczestniczy mieli między in-
nymi możliwość zobaczenia jak 
balon czy róża reagują na kon-
takt z ciekłym azotem, a także 
obserwować jak w polu magne-
tycznym zachowuje się 
ferrofluid – substancja reagująca 
na silny magnes.  

– Cała akcja ma zachęcić lice-
alistów do nauk przyrodniczych 
i do naszej uczelni – mówi Karo-
lina, studentka WRiB.  

 Na „Wagarach z Przyrodą” 
pojawiło się dwadzieścia szkół 
z całego regionu, między in-
nymi z Gniezna, Środy Wielko-
polskiej, Swarzędza, Jarocina 
i z Poznania. 

 Wszystkie warsztaty i zaję-
cia pokazywały uczniom to, 
czym pracownicy i studenci 
Wydziału Rolnictwa i Bioinży-
nierii zajmują się na co dzień. 
Okazję zaprezentowania się 
miały wszystkie funkcjonujące 
na wydziale katedry, wśród 
nich te zajmujące się naukami 
z zakresu agronomii, biotech-
nologii, genetyki, gleboznaw-
stwa czy łąkarstwa. Swoje sta-
nowiska miały również Koło 
Naukowe Studentów Biotech-
nologii „Operon” czy Koło Nau-
kowe Rolników.  

 – Nie pokazujemy tylko 
i wyłącznie prezentacji na sali, 
każdy ma możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach, czy 
przygotowania preparatu. 
Przyjechały też specjalnie dla 
nas ciągniki, więc stoisk jest 
naprawdę dużo – tłumaczy dr 
inż. Zuzanna Sawinska z Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.  
¹

Wagarowicze 
na Przyrodniczym

Wielkopolska 
Liczne pożary traw 
Wielokrotnie straż pożarna wyjeż-
dżała w środę do gaszenia pożarów 
traw na poboczach i nieużytkach. – 
Nie wiemy, czy wypalenia były ce-
lowe, czy też spowodowane nie-
ostrożnym użytkowaniem ognia, 
ale apelujemy o ostrożność – mówi 
dyżurny wielkopolskich strażaków. 
Trawy gaszono m.in. w: Poznaniu, 
Koninie, Pile, Grodzisku Wielkopol-
skim, Trzciance, Wapnie (powiat 
wągrowiecki), Jastrowiu (powiat 
złotowski), Szydłowie (powiat pil-
ski) i w powiecie kolskim. Do tego 
rodzaju zdarzeń wyjeżdża zazwy-
czaj jeden zastęp straży pożarnej, 
ale gdy zasięg ognia jest większy 
muszą interweniować czasem na-
wet trzy zastępy. (MIKO) 

Leszno 
Poszkodowany 
motorowerzysta 
Około godz. 13 motorowerzysta 
zderzył się z autem osobowym. 
Kierowca motoroweru trafił 
do szpitala. W akcji brały udział dwa 
zastępy straży pożarnej. (MIKO)

Powiat poznański 
Kolizje na obwodnicy 
W środę rano doszło do dwóch 
kolizji na autostradowej obwod-
nicy Poznania. Na drodze w kie-
runku Warszawy w dwóch koli-
zjach zderzyło się w sumie aż 
sześć pojazdów. Żadnemu 
z uczestników zdarzenia 
na szczęście nic się nie stało.  

Powiat gostyński 
Śmiertelna „czołówka” 
pod Gostyniem 
Jedna osoba zginęła a jedna zo-
stała ranna w tragicznym wy-
padku, do którego doszło w środę 
na DK12 – informuje dyżurny wiel-
kopolskich strażaków. Do zdarze-
nia doszło przed godziną 14. Mię-
dzy Gostyniem a Dolskiem. Czo-
łowo zderzyły się tam samochody  
osobowe marki Audi i Peugeot. 
W wypadku zginęła 53-letnia 
mieszkanka powiatu gostyń-
skiego. Do rannej osoby wezwano 
śmigłowiec Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Okoliczności 
wypadku wyjaśniała policja. 
(MIKO)
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Ochrona zwierząt 

Stowarzyszenie Pogotowie dla 
Zwierząt, które było oskarżane 
o działania wbrew prawu i bez-
zasadne odbieranie zwierząt, 
ma zostać rozwiązanie. Taką 
decyzję podjął poznański sąd. 
Przedstawiciele stowarzysze-
nia już zapowiadają odwołanie 
od wyroku. 

O kontrowersjach związanych 
ze stowarzyszeniem Prawo dla 
Zwierząt informowaliśmy jako 
pierwsi w połowie ubiegłego 
roku. Do największych przewi-
nień miało dochodzić za cza-
sów, kiedy prezesem stowarzy-
szenia był Grzegorz B. 

Pogotowie dla Zwierząt zo-
stało założone w grudniu 2001 
roku. Przez pierwsze lata jego 
działalność nie budziła kontro-
wersji. Na przełomie lat 2003-
2004 stowarzyszenie zaczęło 
organizować akcje odbioru 
zwierząt, które przebywały 
w niehumanitarnych warun-
kach i poszukiwać im zastęp-
czego domu. O jego dokona-
niach było coraz głośniej. Cho-
ciaż siedziba stowarzyszenia 
znajdowała się w Trzciance, po-
dejmowało ono działania na te-
renie całej Polski. 

Jednak kilka lat temu nad or-
ganizacją zaczęły zbierać się 
ciemne chmury. W maju 2014 
roku sąd cofnął stowarzyszeniu 
status Organizacji Pożytku Pub-
licznego. Wnioskował o to mi-
nister pracy i polityki społecz-
nej, który argumentował, że 
stowarzyszenie przeprowa-
dzało zbiórki pieniędzy bez od-
powiednich pozwoleń. 

Z kolei 2015 r.  Grzegorz B. 
zrezygnował z funkcji prezesa 

Pogotowia dla Zwierząt (spra-
wował ją, z przerwą, od 2008 r.). 
Jako przyczynę podał wyrok, 
który zapadł w Sądzie Rejono-
wym w Wołominie. Grzegorz B. 
został uznany winny przy-
właszczenia zwierząt Anety 
i Dariusza K. Chociaż formalnie 
przestał być prezesem stowa-
rzyszenia, nadal w nim działał. 

W październiku 2015 roku, 
niespełna dwa miesiące po re-
zygnacji Grzegorza B., Tadeusz 
Teterus, starosta czarnkowsko-
trzcianecki, złożył do sądu 
wniosek o rozwiązanie Pogoto-
wia dla Zwierząt z uwagi na rze-
kome „rażące i uporczywe naru-
szanie prawa”. W ocenie staro-
sty stowarzyszenie „nagminnie 
i z premedytacją” naruszało 
przepisy ustępu 1 i 3 artykułu 7 
ustawy o ochronie zwierząt.  

Pozwalają one na tymcza-
sowy odbiór źle traktowanych 
zwierząt na podstawie „decyzji 
odpowiednich organów” 
(wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta), zaś w przypad-
kach „niecierpiących zwłoki” 
(zagrożenie zdrowia lub życia 
zwierzęcia) umożliwiają odbiór 
zwierzęcia jeszcze przed wyda-
niem oficjalnej decyzji. Jednak 
po odbiorze przedstawiciele da-

nej organizacji natychmiast mu-
szą o tym poinformować odpo-
wiednie organy. – Stowarzysze-
nie Pogotowie dla Zwierząt do-
konuje odebrania zwierząt nie 
zachowując przesłanek określo-
nych w przepisach. Najczęściej 
do natychmiastowego odebra-
nia zwierzęcia dochodzi w wa-
runkach, gdy nie ma przesłanki 
zagrożenia życia zwierzęcia 
w sytuacji, gdyby pozostało 
u dotychczasowego właści-
ciela – pisał w uzasadnieniu 
wniosku starosta Tadeusz 
Teterus. 

Lista zarzutów starosty wo-
bec stowarzyszenia była o wiele 
dłuższa. Tadeusz Teterus wska-
zywał przede wszystkim 
na przypadki, kiedy Pogotowie 
dla Zwierząt miało zabierać 
zwierzęta właścicielom, mimo 
że nie posiadało na to oficjalnej 

zgody. Starosta dodawał rów-
nież, że przedstawiciele organi-
zacji mieli nie zwracać zwierząt 
właścicielom, nawet jeśli naka-
zywali im to przedstawiciele ad-
ministracji samorządowej. 

Sami członkowie Pogotowia 
dla Zwierząt nie zgadzali się z za-
rzutami, które były wobec nich 
wysuwane. Odpowiadali, że są 
one niezgodne z prawdą, a sta-
rosta nie zna przepisów, na które 
się powoływał.  

Proces dotyczący rozwiąza-
nia stowarzyszenia rozpoczął się 
dopiero w czerwcu 2017 roku. 
Niedawno Sąd Rejonowy Po-
znań Nowe Miasto i Wilda wy-
dał wyrok nakazujący rozwiąza-
nie stowarzyszenia Prawo dla 
Zwierząt i wyznaczył radcę 
prawnego, który ma przeprowa-
dzić likwidację organizacji. 

Przedstawiciele stowarzysze-
nia zapowiadają odwołanie 
od wyroku i wskazują, że na ra-
zie jest on nieprawomocny. – 
Czekamy na uzasadnienie wy-
roku na piśmie. Decyzja sądu jest 
nieprawomocna, nie podlega 
wykonaniu i nie wywołuje żad-
nych skutków prawnych – mówi 
prezes Krystyna Kukawska. 

Jednocześnie argumentuje, 
że sąd przy podejmowaniu de-
cyzji nie wziął pod uwagę 
wszystkich dokumentów, które 
dostarczyły władze stowarzy-
szenia, a ponadto nie przesłu-
chał świadków, o których wnio-
skowali przedstawiciele Pogoto-
wia dla Zwierząt. Zapewnia też, 
że działalność stowarzyszenia 
„była i jest zgodna z prawem”. 

– Niestety jest ona niewy-
godna dla pseudohodowców 
i ludzi, którzy znęcają się 
nad zwierzętami. Na kilka ty-
sięcy postępowań, które prowa-
dziliśmy i prowadzimy, dziesięć 
złożonych skarg przez osoby 
pokrzywdzone to nie jest zat-
rważającą liczbą – mówi Kry-
styna Kukawska.   

¹

Stowarzyszenie dla zwierząt 
rozwiązane, bo łamało prawo?

Pogotowie dla Zwierząt przez lata odbierało zwierzęta, które 
znajdowały się w złych warunkach. Teraz ma poważne problemy
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Norbert Kowalski 

n.kowalski@glos.com 

twitter: @norkowalski

Stowarzyszenie 
Pogotowie dla Zwierząt 
dokonuje odebrania 
zwierząt nie stosując 
się do przepisów 

Tadeusz Teterus

„Szyldownik” dla firm
Urząd Miasta 
Bogna Kisiel 

b.kisiel@glos.com 

Jak oznakować sklep czy ka-
wiarenkę zgodnie z przygoto-
wywaną uchwałą krajobrazo-
wą? Małym i średnim firmom 
pomoże w tym „Szyldownik”.  

Trwają prace nad uchwałą kra-
jobrazową, która określi m.in. 
zasady umieszczania szyldów 
oraz reklam. Jej celem jest upo-
rządkowanie przestrzeni pub-
licznej, wyeliminowanie z niej 
chaosu reklamowego. Miasto 

podzielono na cztery obszary, 
na których obowiązują inne za-
sady ustawiania szyldów czy 
bilbordów. Wszędzie jednak re-
klamy nie mogą być zbyt duże 
i zbyt jaskrawe. Przygotowano 
„Szyldownik” – poradnik ma-
łych i średnich firm, który np. 
wskaże formę i rozmiar szyldu, 
miejsce j ego umieszczenia.  

„Szyldownik” jest dostępny 
na stronie poznan.pl/krajobra-
zowa lub w formie papierowej 
w biurze obsługi mieszkańca 
Wydziału Urbanistyki i Archi-
tektury (plac Kolegiacki 17, po-
kój 340 lub 342). ¹

REKLAMA 008217938

REKLAMA 008209322

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 

Jarosław Kotarski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 

że w dniu 11 kwietnia 2018 r., godz. 10.50 w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare 

Miasto w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1a, w sali 148, odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Poznań, 

os. Kosmonautów 24/103, dla którego w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 

Poznań-Stare Miasto w Poznaniu urządzona została księga wieczysta KW PO1P/00237747/2. 

Z własnością lokalu związany jest udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, którą 

stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 

lokali wynoszący 570/82105 w nieruchomości oznaczonej nr. KW PO1P/00202876/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 264.300,00 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące 

trzysta złotych).

Cena wywoławcza wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 198.225,00 zł 

(sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania 

nieruchomości, tj. 26.430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub 

w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki 

do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Wskazane jest dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji na 

konto komornika sądowego w PEKAO SA I O/Poznań 31 1240 1747 1111 0010 2427 8530 (chwilą 

wpłaty jest wpływ wadium na rachunek komornika).

Nieruchomość można oglądać w dniu 9.04.2018 r. godz. 12.30.

REKLAMA 008212874

Zatrudnimy
na umowę o pracę

► Ładowaczy na śmieciarki

►  Pracowników gospodarczych  
z uprawnieniamina wózki widłowe

►  Do pracy w ochronie 
z orzeczeniem

Poznań, tel. 785 006 731 

REKLAMA 008218547

Wójt Gminy Czerwonak 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) informuje, że dnia 21 marca 2018 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz 
opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej 
własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej zarządzeniem nr 54/2018 Wójta Gminy 
Czerwonak do oddania w dzierżawę:

- obręb Koziegłowy, część działki nr 267/1, ark. mapy 15, o pow. 144 m2, KW nr PO2P/00018213/6.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215,  
tel.: 61 65 44 253, 61 65 44 254.
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Jednego kozła pocięli 
na żyletki, drugi 
stanie w skansenie

Rataje 
Bogna Kisiel 

b.kisiel@glos.com 

Kozioł oporowy, który miał sta-
nąć w Rataje Parku został pocię-
ty na żyletki – alarmuje Adam 
Pawlik, radny PiS. Paweł 
Śledziejowski, prezes PIM przy-
znaje, że nie wie, jaki kozioł zo-
stał pocięty, ale ten, który ma 
stanąć w parku spółka odbierze 
po Wielkanocy ze stacji Poznań 
Główny.  

„Właśnie dostałem informację, 
że dziś przed południem został 
pocięty na żyletki KOZIOŁ OPO-
ROWY, który miał stanąć 
w Parku-Rataje – dziękuję 
za współpracę”. Takiej  treści sms 
Adam Pawlik, radny PiS i prze-
wodniczący doraźnej komisji 
do spraw budowy Rataje Parku 
wysłał w poniedziałek do Ma-
cieja Wudarskiego, zastępcy pre-
zydenta. Jak twierdzi radny PiS, 
reakcji ze strony prezydenta się 
nie doczekał. 

– Kozioł oporowy miał stanąć 
jako eksponat w powstającym 
skansenie Średzkiej Kolei Powia-
towej. Jego niepowtarzalność 

polegała na tym, że był wyko-
nany w technologii nitowanej 
czego współcześnie się już nie 
stosuje. O sprawie dowiedziałem 
się od pasażera kolei, który 
z okna jadącego pociągu był 
świadkiem tego zdarzenia – na-
pisał w mailu do redakcji A. 
Pawlik. 

P. Śledziejowski tłumaczy, że 
prezydent Wudarski jest na urlo-
pie o czym radny Pawlik z pew-
nością wie. – Prezydent zareago-
wał natychmiast. Jeszcze w po-
niedziałek skontaktował się ze 
mną w sprawie kozła oporowego 
i poprosił o wyjaśnienia – mówi 
P. Śledziejowski.  

Zgodnie z umową darowizny, 
jaką spółka PKP PLK zawarła 
z miastem, do końca kwietnia 
kolej ma przekazać różnego ro-
dzaju eksponaty, które staną 
w skansenie Średzkiej Kolei Po-
wiatowej, powstającym na tere-
nie Rataje Parku. – Ustaliłem 
z PKP PLK, że wszystkie ele-
menty, poza kozłem oporowym, 
odbierzemy w Gnieźnie po Wiel-
kanocy, natomiast kozioł opo-
rowy będzie do obioru na stacji 
Poznań Główny – wyjaśnia pre-
zes Śledziejowski.   ¹

Kultura 

Osiedla w Poznaniu to nie jest 
jak Manhattan czy Bronx w la-
tach 80 – mówi dr Marcin 
Poprawski, który uczestniczył 
w badaniach nad kulturą 
na obrzeżach miasta.  

 
Uniwersytet im. Adama Mi-
ckiewicza wspólnie z Urzędem 
Miasta pochylił się nad kulturą  
na poznańskich osiedlach. – 
Dzisiaj kultura to nie tylko ce-
cha wysumbilowana. To 
przede wszystkim działania 
mieszkańców – przekonywała 
radna Monika Danelska. 

Badanie objęło łącznie 
sześć osiedli, które graniczą 
z podpoznańskimi gminami. 
Były to: Antoninek –Zieliniec 
– Kobylepole, Fabianowo –  
Kotowo, Górczyn, Morasko, 
Radojewo, Jana III Sobie-
skiego i Marysieński oraz 
Piątkowo.  

W ramach prac nad projek-
tem zrealizowano badania 
społeczności lokanych. Wzięło 
w nich udział ponad 700 osób.  

W trakcie prowadzenia 
od lipca do listopada 2017 r. ob-
serwacji przeprowadzono 
między innymi ankietę telefo-
niczną oraz terenową, a także 
przeprowadzono rozmowy in-
dywidualne z mieszkań-
cami lub w ramach konsultacji 
społecznych.  

– Zapytaliśmy naszych 
mieszkańców o najważniej-
szych aspekt, czyli jaką ofertę 
chcieliby otrzymywać blisko 
ich miejsca zamieszkania – 
podkreślił Jędrzej Solarski, za-
stępca prezydenta.  

Badania pokazały, że Po-
znań jest dość jednolitym 
pod względem potrzeb i po-
tencjałów miastem. Oznacza, 
to, że obrzeża nie posiadają 
cech aktywności kulturowej, 

które odróżniałyby dane 
osiedle od innego.  

– Nie ma tutaj dużych kon-
trastów, które można by było 
zasypywać. To nie jest jak 
Manhattan czy Bronx w latach 
osiemdziesiątych – przekony-
wał, dr Marcin Poprawski, ko-
ordynator projektu z Instytutu 
Kulturoznawstwa Uniwersy-
tetu im Adama Mickiewicza.  

W raporcie  podkreślono, że 
mieszkańcy nie narzekają 
na szczególny brak zajęć kultu-
ralnych w obrębie ich miejsca 
zamieszkania, jednak kontakt 
z centralnie ulokowanymi in-
stytucjami kultury  dostar-
czyłby większej  satysfakcji 
wspólnotowej. 

Zwrócono również uwagę 
na nieobecny w centrum, aczkol-
wiek bardzo ważny aspekt, który 
spełnia jedną z ról dla rozwoju 
kultury rekreacyjnej na obrze-
żach miasta. Chodzi o tereny zie-
lone. 

Pełną wersję ogólnodostęp-
nego raportu mieszkańcy stolicy 
Wielkopolski mogą znaleźć 
na stronie Regionalnego Obser-
watorium Kultury.  
¹

Kultura na obrzeżach miasta? 
Mieszkańcy nie narzekają

Dzielnice peryferyjne też mają swoje imprezy, takie jak m. in. 
Dancing Poznań na Naramowicach
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Jagoda Haloszka 

j.haloszka@glos.com

MATERIAŁ INFORMACYJNY 008216147

Uroczystości rozpoczęły się 
w niedzielę, 18 marca 2018 r., 
w kościele pw. św. Marcina 
Biskupa, mszą świętą za 
mieszkańców Miasta i Gminy. 

Podczas mszy, odprawionej 
przez biskupa Damiana Bryla, 
poświęcony został nowy sztan-
dar Swarzędza. Druga część ob-
chodów odbyła się nazajutrz. 
W  słoneczne południe 19 marca, 
przedstawiciele władz gminy, 
organizacji społecznych, stola-
rzy, duchowieństwa, służb pub-
licznych i  młodzieży, w  asyście 
pocztów sztandarowych, złożyli 
kwiaty pod igurą św. Józefa obok 
Centrum Meblowego Cechu Sto-
larzy Swarzędzkich. Wartę ho-
norową przy pomniku wystawili 
swarzędzcy harcerze. Następnie 
w  Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w  Szkole Podstawowej w  Zalase-
wie występem chóru „Akord” roz-
poczęła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Barbara 
Czachura powitała wszystkich 
przybyłych, m.in. posła na Sejm 
RP Szymona Szynkowskiego vel 
Sęka, Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Wojciecha 
Jankowiaka, Starostę Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego, by-
łego ministra i  posła Stanisława 
Kalembę, burmistrzów i  wójtów 
zaprzyjaźnionych gmin – Dorotę 
Nowacką i  jej zastępcę Zbignie-
wa Zastrożnego z  Pobiedzisk, 

Jacka Sommerfelda z  Czerwona-
ka, Szymona Matyska i  jego za-
stępcę Waldemara Biskupskiego 
z  Kostrzyna, skarbnika Miasta 
Poznania Barbarę Sajnaj, Hono-
rowego Obywatela Miasta i  Gmi-
ny Swarzędz Aleksandra Dobę 
– wielkiego podróżnika, pogrom-
cę mórz i  oceanów. Z  powodu 
obowiązków parlamentarnych na 
uroczystość przybyć nie mogły: 
Bożena Szydłowska – poseł na 
Sejm RP oraz Krystyna Łybacka 
– europoseł. Obie panie przysłały 
listy z  gratulacjami i  życzeniami. 
Serdecznie powitani zostali także 
wszyscy członkowie Honorowe-
go Komitetu Obchodów 380-lecia 
Swarzędza, burmistrzowie i  rad-
ni poprzednich kadencji, radni 
Rady Powiatu Poznańskiego, 
przedstawiciele duchowieństwa 

oraz wszystkich instytucji, służb 
i organizacji z naszej gminy. Prze-
wodnicząca Barbara Czachura 
w  swoim wystąpieniu podkre-
ślała szczególne pielęgnowanie 
pamięci o  przeszłości, dbałość 
o tradycję - tak niezbędne dla za-
chowania ciągłości historycznej. 
Następnie głos zabrał Burmistrz 
Miasta i  Gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek. Dziękując gościom za 
przyjęcie zaproszenia na uroczy-
stą sesję, pokreślił jej wyjątkowy, 
jubileuszowy charakter. Mówiąc 
o roku 2018 wymienił także inne, 
ważne jubileusze: 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę, 100-lecie wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, 865-lecie 
Wierzenicy w  gminie Swarzędz, 
60-lecie chóru męskiego Akord, 
wreszcie 60-lecie Spółdzielni 

Mieszkaniowej w  Swarzędzu. 
Burmistrz Szkudlarek poinfor-
mował też o  jubileuszowych in-
westycjach i  przedsięwzięciach, 
okolicznościowych imprezach, 
zaprezentował jubileuszowe 
wydawnictwo – pięknie wydany 
album „Swarzędz wczoraj i  dziś”, 
będący słowną i  fotograiczną 
opowieścią o  mieście na prze-
strzeni wieków. Meblarski wątek 
dziejów i  tradycji Swarzędza wy-
eksponowany został w wystąpie-
niu Cechmistrza Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich Piotra Kasprzaka. 
Wiele ciepłych, nie tylko powo-
dowanych kurtuazją słów usły-
szeliśmy w  przemówieniach 
gości – marszałka Wojciecha Jan-
kowiaka, starosty Jana Grabkow-
skiego, Antoniego Odzimka z po-
znańskiej Izby Rzemieślniczej, 

burmistrzów Doroty Nowackiej 
i Szymona Matyska oraz wójta Ja-
cka Sommerfelda. Zgromadzeni 
w  Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
z uwagą i przyjemnością obejrze-
li - nakręcony przez Swarzędzką 
Telewizję Kablową, w  oparciu 
o  materiały historyczne Antonie-
go Kobzy – ilm pt. „Swarzędz na 
szlaku dziejów” – od prehistorii 
po wiek XX.

Kulminacyjnym punktem se-
sji było wręczenie zaszczytnych 
tytułów Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz panu Pawłowi 
Pawłowskiemu - wieloletniemu 
prezesowi Spółdzielni Mieszka-
niowej w  Swarzędzu oraz panu 
Stanisławowi Wieczorkowi – swa-
rzędzkiemu przedsiębiorcy, sły-
nącemu z uprawy róż i materiału 
szkółkarskiego, chętnie kupowa-

nych w  całej Europie. Z  kolei li-
sty gratulacyjne od władz naszej 
gminy oraz specjalne statuetki 
380-lecia traiły do rąk byłych 
burmistrzów - Jerzego Gruszki, 
Jacka Szymczaka, Bożeny Szyd-
łowskiej, Marka Baumgarta, Anny 
Tomickiej i  przewodniczących 
Rady Miejskiej - Barbary Brodow-
skiej-Właźlińskiej, Arkadiusza 
Małyszki, Piotra Choryńskiego, 
sołtysów z  najdłuższym sta-
żem – Marii Drozdy z  Jasina oraz 
Krzysztofa Nowaka z  Puszczyko-
wa Zaborza, wieloletnich radnych 
- Teresy Rucińskiej i  Tadeusza 
Witkowskiego, wielkiego podróż-
nika Aleksandra Doby. W dniu tak 
uroczystym zasłużeni swarzędz-
cy stolarze wyróżnieni zostali od-
znakami i medalami branżowymi 
wręczonymi przez Cechmistrza 
Cechu Stolarzy Swarzędzkich. 
Oto ich nazwiska: Bogdan Wich-
towski, Walenty Przybylski, Ry-
szard Szymański, Krzysztof Szy-
manowski, Kazimierz Kasprzak, 
Zbigniew Rybicki, Aleksander 
Szymanowski. Dopełnieniem 
podniosłego i  odświętnego cha-
rakteru swarzędzkiego spotkania 
był występ gwiazdy piosenki 
artystycznej Renaty Przemyk. 
Wszyscy uczestnicy uroczystej 
sesji otrzymali na pamiątkę ju-
bileuszowy album „Swarzędz 
wczoraj i dziś”.

Teresa Radziszewska,  
Maciej Woliński

Fot. Aldona Młynarczak

Święto Patrona pod znakiem jubileuszu 380-lecia Swarzędza
Tegoroczne obchody Święta Patrona Miasta i Gminy Swarzędz - św. Józefa miały szczególnie uroczysty charakter i tak być musiało: 
380-lecie lokacji Swarzędza to okazja do podsumowań, ale i świętowania.
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Wybuch zabrał matkę, żonę i córkę

Wspomnienie 

Dzisiaj, o godzinie 12.45, 
na Miłostowie zostanie pocho-
wana Magdalena Jóźwiak, któ-
ra  zginęła w wybuchu kamieni-
cy na Dębcu.  Dla tych, którzy ją 
znali, na zawsze pozostanie do-
brym człowiekiem. 

ELŻBIETA 
Myśli pani Elżbiety nieustannie 
krążą wokół tej jednej chwili, 
w której świat się dla niej zatrzy-
mał. – Jej tam wcale nie powinno 
być – mówi o swojej córce Mag-
dalenie, która zginęła w wybu-
chu kamienicy na Dębcu. – Nie 
ten film, nie ten scenariusz, nie 
ten finał. 

Ostatni raz pani Elżbieta wi-
działa córkę w sobotę wieczo-
rem, koło godziny 20. – Przyje-
chali wtedy do mnie razem z zię-
ciem, mieli jechać na Dębiec 
po klucze do mieszkania kole-
żanki – wspomina pani Ela. Na-
stępnego dnia rano, pani Elżbieta 
z telewizji dowiedziała się o wy-
buchu. – Ja dokładnie nie wie-
działam, gdzie mieszka ta Beata, 
której mieszkaniem moja córka 
miała się opiekować – mówi pani 
Ela. – Tak byśmy nie wiedzieli, 
ale mój syn zauważył w telewi-
zji, że ich samochód stoi pod tą 
kamienicą. Natychmiast za-
dzwoniłam do wnuczek. 

Do pani Eli i jej syna Macieja 
prawda docierała powoli. Jesz-
cze tej niedzieli nadzieja na to, że 
Magda przeżyła katastrofę była 
ogromna. Kolejne informacje za-
bierały ją kawałek po kawałku. 
Aż do czwartku, kiedy 
w drzwiach pani Elżbiety poja-
wili się policjanci i oficjalnie po-
informowali ją o śmierci córki. 
Przynieśli rzeczy Magdy. 

– Rozpoznaliśmy jej swete-
rek, spodnie, pierścionek 
i obrączkę – mówi pani Ela. - Póź-
niej dostałam opis sekcji zwłok. 
To było wstrząsające. Pytałam w  
zakładzie medycyny sądowej, 
czy córka cierpiała. Powiedzieli 
mi, że to był ułamek sekundy, 
zginęła natychmiast, prawdopo-
dobnie nawet nie zdążyła zorien-
tować się, co się dzieje. 

Te kilka dni oczekiwania i nie-
pewności był dla pani Elżbiety 
najgorsze. Dzwoniła wtedy 
po szpitalach i pytała, czy nie zo-
stała tam przyjęta jej córka. – 
Wspierało mnie wtedy wiele 
osób, które są ze mną do dziś – 
mówi pani Ela. – Chciałabym im 
wszystkim serdecznie podzięko-
wać, przede wszystkim, moim 
sąsiadom, pani Lidce, panu 
Staszkowi i jego małżonce Hani, 
wszystkim lokatorom mojego 

bloku, a także mieszkańcom 
bloku, w którym mieszkała moja 
córka, pani Celince, która jest 
psychologiem w MOPR-ze 
i odwiedza mnie po śmierci 
Magdy, a także osobom, które 
wyszły z tego wybuchu. To bar-
dzo ważne, że w takich najtrud-
niejszych chwilach, można 
na kogoś liczyć.  

Sąsiedzi pani Elżbiety są 
wstrząśnięci tragedią, jaka ją 
spotkała. – Pani Ela to niezwykle 
miła i życzliwa osoba – mówi Li-
dia Leońska. – Odwiedzała mo-
jego ojca, gdy chorował. Nie 
zniechęcała się nawet tym, że 
w pewnym momencie mój oj-
ciec nie chciał już z nikim rozma-
wiać, stał się zamknięty, wręcz 
nieprzyjemny. Pani Ela zawsze 
starała się go rozweselić, odwie-
dzała go do samego końca.  

Chcąc wyrazić pani Elżbiecie 
współczucie sąsiedzi przygoto-
wali nekrologi, które pojawiły się 
przy wejściu do klatki schodowej 

i na korytarzach. „Łzy po śmierci 
tych, których kochamy, to perły 
w naszyjniku życia” – kondolen-
cje rozpoczynają się cytatem Ju-
lia Cortazara.  – „Z niedającym się 
wyrazić słowami, głębokim ża-
lem i smutkiem przyjęliśmy wia-
domość, że w wybuchu na  po-
znańskim Dębcu tragicznie zgi-
nęła Magdalena Jóźwiak. 
Wstrząsnęła nami kruchość ży-
cia ludzkiego” – napisali sąsiedzi. 

– Chcieliśmy w ten sposób 
godnie pożegnać Magdę, wyra-
zić swoje współczucie jaj mamie 
i pokazać, że nasza wspólnota 
jest z nią w tych tragicznych 
chwilach – mówi Stanisław 
Rusek, inicjator tej formy prze-
kazania kondolencji. 

W czwartek Magda zostanie 
pochowana na cmentarzu 
na Miłostowie. – To będzie dla 
mnie bardzo trudne – wyznaje 
pani Elżbieta. – Niby wiem, że 
Magda nie żyje, że straciłam 
córkę i że jej już nigdy z nami nie 

będzie, ale czasami mózg reaguje 
tak, jakby cud miał się stać, jakby 
ona miała jeszcze wrócić. Bra-
kuje mi rozmów z nią, tak samo, 
jak jej bratu. Brakuje mi jej 
po prostu. To wielki żal, wielka 
strata. Trudno pogodzić się, że 
Magda musiała odejść tak nagle, 
tak szybko. 

28 lutego Magda Jóźwiak 
skończyła 43 lata. Zginęła cztery 
dni później. 

MAGDALENA 
W śmierć Magdy trudno uwie-
rzyć każdemu, kto ją znał. – 
Uczynna, miła, pokorna – mówi 
o niej Monika, której córka cho-
dzi do klasy z córką Magdy. – Ona 
była taka, że wszyscy ją lubili. 
Bardzo kochała swoje córki, były 
dla niej całym światem, to było 
widać na każdym kroku – mówi 
koleżanka Magdy. – Ja myślę, że 
ona tyle miłości dała swoim cór-
kom, że będzie im ona towarzy-
szyć jeszcze bardzo długo. Taki 
bagaż to skarb. 

Z Natalką, córką Magdy 
do klasy chodzi także Hania. Jej 
mama przyjaźniła się z Magdą.  

– Nasze dziewczynki chodziły 
razem do przedszkola, bardzo się 
polubiły i lubią do dziś, to nas 
z Magdą do siebie zbliżyło – 
mówi Patrycja, mama Hani. – Ro-
zmawiałyśmy praktycznie co-
dziennie, gdy wychodziłam 
z pracy, od razu wyjmowałam te-
lefon z torby i dzwoniłam 
do Magdy. Ostatnio odruchowo 
sięgnęłam po telefon, zanim 
po ułamku sekundy przyszła 
myśl, że Magda nie żyje. Trudno 
się z tym oswoić. 

Brak, ogromny brak to naj-
częściej pojawiające się słowa 

w w rozmowach o Magdzie. 
I jeszcze życzliwość, ogromne 
serce, dobry człowiek. – Takich 
ludzi rzadko się spotyka, to 
ogromna wartość, że znalazła się 
w moim życiu – mówi Patrycja. – 
Czasami, gdy ktoś umiera, to 
mówi się o nim same dobre rze-
czy. Ale Magda naprawdę była 
wyjątkową, ciepłą osobą.  To tak 
bardzo boli, że jej już nie ma. 
Z dnia na dzień jest trochę lepiej, 
ale brakować jej będzie zawsze. 

Teresa Różycka jest 
wicedyrektorką Szkoły Podsta-
wowej nr 64 w Poznaniu. Tutaj, 
w czwartej klasie, uczy się 
Natalka, młodsza córka Magdy. 

– Magdę poznałam ponad je-
denaście lat temu, uczyłam 
wtedy Asię, starszą siostrę 
Natalki – mówi Teresa Różycka. 
– Była niezwykle zaangażowana 
w życie swoich córek Przycho-
dziła nie tylko na zebrania i obo-
wiązkowe wywiadówki. Za każ-
dym razem, gdy widziałyśmy 
się, pytała o moje zdrowie, bo 
wiedziała, że swego czasu mia-
łam z nim kłopoty. W pewnym 
momencie stała się mi bardzo 
bliska. Nawet gdy Asia skończyła 
naszą szkołę, a Natalka jeszcze 
nie zaczęła nauki, to Magda przy-
chodziła do nas w Dniu Nauczy-
ciela i przy innych okazjach skła-
dała życzenia. 

Patrycja, przyjaciółka Magdy 
wspomina jej zorganizowanie. – 
Ona była w naszej klasie skarbni-
kiem, zawsze o wszystkim pa-
miętała, rozsyłała maile do rodzi-
ców z informacjami o tym, co się 
dzieje w szkole, choć to ja jestem 
przewodniczącą klasy – mówi 
Patrycja. – Nie wiem, jak ona to 
robiła, że na wszystko miała 

czas, o wszystkim pamiętała 
i jeszcze robiła to z uśmiechem 
i autentyczną życzliwością. To 
w niej podziwiałam. 

Teresa Różycka wspominając 
mamę Asi i Natalki stara się nie 
przesadzać, nie popadać w pa-
tos. – Nie chciałabym, aby za-
brzmiało to źle, ale Magda była 
zupełnie normalna w bardzo po-
zytywnym sensie. To zwykły 
człowiek, który miał w sobie 
ogromne pokłady życzliwości 
i ciepła – mówi wicedyrektor. – Ja 
nie mogę sobie tego wyobrazić, 
że Magda nie żyje. Ona zawsze 
była obecna w życiu szkoły 
i w moim życiu.  

ASIA, NATALKA, ROBERT 
Tej niedzieli cała rodzina miała 
oglądać mecz Lecha w telewizji. 
– Przyjechali moi rodzice i ojciec 
Magdy, a my pojechaliśmy na ten 
Dębiec – wspomina Robert, mąż 
Magdy. – Pamiętam wszystko 
do czasu, kiedy staliśmy 
pod tymi drzwiami. Ja najpierw 
miałem poczekać na dole, ale 
Magda zadzwoniła, że ma prob-
lemy z zamkiem. Wszedłem 
na górę i próbowałem otworzyć 
drzwi. Potem pamiętam tylko, 
jak siedziałem na chodniku 
i opatrywał mnie ratownik me-
dyczny. Pytałem, gdzie jest moja 
żona. 

Gdy Robert jeszcze w szpitalu 
dowiedział się, że Magda nie 
żyje, próbował wyobrazić sobie 
dalsze życie bez niej. Do dzisiaj 
mu się to nie udało. – Dla mojej 
żony sensem życia były dzieci – 
mówi Robert. – Byliśmy zgraną 
rodziną, dużo czasu spędzaliśmy 
razem, ale ta atmosfera to była 
zasługa mojej żony. Myślałem 
o tym, jak dalej żyć, czy robić 
wszystko tak, jak robiłaby 
Magda? Myślałem o wakacjach. 
Od pięciu lat jeździliśmy razem 
do Zakopanego. Czy teraz też 
mamy jechać w góry, które ona 
tak kochała? Bez niej? Czy mam 
chodzić z córkami na mecze Le-
cha, jak robiła to Magda?  

Asia, starsza córka Magdy 
i Roberta wie, że mamy nie da się 
zastąpić, choć ktoś musiał prze-
jąć jej obowiązki. – Mama była 
taka zorganizowana, zawsze 
miała dla nas czas. Ja teraz zaj-
muję się domem i o godzinie 21 
już nie mam siły, choć zrobiłam 
połowę tego, co zaplanowałam. 

Natalka chyba do końca nie 
zdaje sobie sprawy z nieodwra-
calności tego, co się stało. Choć 
wie, że na wycieczkę pod koniec 
kwietnia mama już z nią nie po-
jedzie, choć miała takie plany. 

– Nie chcę się użalać 
nad swoim życiem, choć jest pu-
sto, jest smutno. Dalej możemy 
żyć już tylko wspomnieniami – 
mówi Robert. – I tym, co nam 
dała mama – dodaje Asia. 
 ¹
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Magdalena Jóźwiak zginęła 4 marca w wybuchu kamienicy na Dębcu. – Jej tam nie powinno być – powtarza jej mama Elżbieta.
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W wybuchu kamienicy na Dębcu zginęło pięć osób, 20 zostało 
rannych, a 19 rodzin straciło dach nad głową.

Marta Żbikowska 

m.zbikowska@glos.com

Tragicznie zmarłą Magdalenę wspominają i żegnają najbliżsi, przyjaciele i znajomi

Poznań
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Poznań/Wrocław 

Czterej wrocławscy policjanci 
torturowali Igora Stachowiaka, 
25-latek zmarł, ale funkcjona-
riusze nie odpowiedzą za jego 
śmierć. Poznańska prokuratu-
ra oskarżyła ich wyłącznie 
o przekroczenie uprawnień 
oraz znęcanie się nad osobą 
pozbawioną wolności.  

Prokuratura potwierdza, że 
doszło do znęcania się na Igo-
rem i przekroczenia upraw-
nień. Policjantom grozi do 5 lat 
więzienia. Taką samą karą jest 
zagrożone nieumyślne spowo-
dowanie śmierci. Ale na taki za-
rzut śledczy się nie zdecydo-
wali. Rodzina zmarłego kryty-
kuje prokuraturę.  

– To kuriozalne, że prokura-
tura nie widzi związku między 
znęcaniem się nad moim sy-
nem i jego śmiercią – mówi 
nam Maciej Stachowiak, ojciec 
zmarłego Igora. – Policjanci po-

winni być oskarżeni o zabój-
stwo z zamiarem ewentual-
nym. Wystąpiliśmy z pismem 
do prowadzącej śledztwo po-
znańskiej pani prokurator. 
Chcieliśmy zmiany zarzutów 
właśnie na te zagrożone znacz-

nie surowszą kara. Nie uwz-
ględniła naszego wniosku. 
Sprawy nie odpuszczę. Jako ro-
dzina czekamy na rozpoczęcie 
procesu, podczas którego bę-
dziemy się domagać zmiany 
kwalifikacji prawnej czynu. 

Poznańska Prokuratura 
Okręgowa tłumaczy z kolei, że 
postawiła zarzuty zgodne z ma-
teriałem dowodowym. – Powo-
łani przez nas biegli nie dostrze-
gli bezpośredniego związku 
między zachowaniem policjan-
tów, a śmiercią pokrzywdzo-
nego – zaznacza Magdalena 
Mazur-Prus, rzecznik poznań-
skiej prokuratury.  

Przed sądem staną Łukasz 
R., Adam W., Paweł P. i Paweł G. 
To oni w maju 2016 roku pro-
wadzili czynności z 25-letnim 
Igorem Stachowiakiem. We 
wrocławskim komisariacie, 
skutego kajdankami mężczy-
znę, razili paralizatorem i przy-
duszali. Igor Stachowiak zmarł.  

Biegli powołani przez pro-
kuraturę wskazali, że u zmar-
łego miało dojść do epizodu 
„excited delirium”. 

To psychoza ujawniająca się 
po zażyciu narkotyków, 
a sprzyja jej silny stres. Wśród 
ekspertów pojawiają się różne 
opinie o syndromie. Niektórzy 
wskazują, że zdarza się, że 
„excited delirium” staje się zbyt 
łatwym wytłumaczeniem dzia-
łań osób trzecich.  
¹

Policjanci bez zarzutów za  
spowodowanie śmierci Igora

Igor Stachowiak zmarł we wrocławskim komisariacie. Był 
rażony paralizatorem, przyduszany, skuty kajdankami.
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Komunikacja 
Cezary Hurysz 

c.hurysz@glos.com 

Premier Morawiecki przeka-
zał ponad 40 mln złotych 
na infrastrukturę komunika-
cyjną i drogową w Wielkopol-
sce. Pieniądze przeznaczone 
zostaną przede wszystkim 
na budowę tras łączących 
drogi wojewódzkie z przed-
siębiorstwami. 

- Jeśli chcemy, żeby w Polsce 
dobrze się inwestowało, mu-
simy tworzyć odpowiednie 
warunki. Są sytuacje, że tereny 
inwestycyjne powstają w miej-
scach, do których infrastruk-
tura nie jest doprowadzona. 
Atrakcyjność gospodarcza po-
lega właśnie na stwarzaniu 
warunków, które zachęcają 
firmy do postawienia czy roz-
budowy zakładu w tym, a nie 
innym miejscu – podkre-
śla Zbigniew Hoffmann, woje-
woda wielkopolski.  

Samorządy mogą starać się 
o dofinansowanie inwestycji 
sięgające nawet 80 procent.  

– Dotacja z budżetu pań-
stwa może wynieść od 60 

do 80 procent kosztów – tłu-
maczy Tomasz Małyszka, za-
stępca dyrektora Wydziału In-
frastruktury i Rolnictwa 
w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim.  

To już drugi rządowy pro-
gram, który wspiera rozwój 
dróg w Wielkopolsce. Na pierw-
szy z nich przeznaczono 64 mln 
złotych. Pełna kwota programu 
całego wynosi 1,3 mld złotych.  

– Jesteśmy na drugim miej-
scu, jeśli chodzi o wsparcie ze 
strony ministerstwa. 
Przed nami było tylko woje-
wództwo mazowieckie – do-
daje Zbigniew Hoffmann. 

Nabór wniosków zostanie 
ogłoszony do końca marca. Za-
kończy się on 15 kwietnia. 

– Zgodnie z założeniami sa-
morządy mogą wnioskować 
do wojewody o fundusze dla 
inwestycji posiadających pełną 
dokumentację techniczną 
i projektową, które są w trakcie 
realizacji lub są właśnie plano-
wane – tłumaczy Tomasz 
Małyszka. 

Ważne jest też to, że inwe-
stycja, która otrzyma wsparcie 
musi zostać zakończona 
do końca 2018 roku. ¹

Premier przekazuje 
pieniądze na drogi 
w województwie

Łukasz Cieśla 

l.ciesla@glos.com

Wielkopolska

REKLAMA 008192566
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Rozmowa 

Dominika Soćko 

Twitter: DominikaSocko 

Brakowało świeżych pomy-
słów, świeżych myśli – tak To-
masz Siemoniak, były mini-
ster obrony narodowej, pod-
sumował exposé prof. Jacka 
Czaputowicza.  

Mocne słowa szefa MSZ 
podczas exposé faktycznie 
wniosą coś do polskiej poli-
tyki zagranicznej? 

Nie miałem wrażenia, że 
minister Jacek Czaputowicz 
cokolwiek powiedział w moc-
ny sposób. To było exposé 
półgębkiem, widać było, że 
z przymusu i corocznej ruty-
ny minister Czaputowicz je 
wygłasza. On czuje się nie-
zwykle słabo, przecież nawet 
prezes Jarosław Kaczyński 
nie przyjechał go posłuchać.  

Co Pana zdaniem w tym 
wystąpieniu było najważ-
niejsze? 

To wystąpienie składało 
się z różnych elementów. Było 
wskazanie tego, że jesteśmy 
przeciwni Europie dwóch 
prędkości. Była też oczywista 
uwaga, żeby nie wiązać art. 7 
z praworządnością w Polsce, 
a to przecież nie jest pierwsza 
taka opinia rządu.  

Czy opozycja w którejś 
z kwestii zgadza się z mini-
strem Czaputowiczem? 
Myślę, że zgodzilibyśmy 

się, jeśli chodzi o wątki obec-

ności Polski w NATO, bowiem 
wskazanie, że bezpieczeń-
stwo w Europie i Polsce gwa-
rantują Stany Zjednoczone, 
jest prawidłowe. To był taki 
fragment, który jest wspólny, 
jeśli chodzi o rządzących 
i opozycję. Myślę, że minister 
Czaputowicz unikał tego, co 
robili jego poprzednicy, czyli 
ministrowie Waszczykowski 
i Macierewicz, przypisywania 
sobie wszelkich zasług, jeśli 
chodzi o obecność wojsk 
amerykańskich w Polsce. 

W tym przypadku był ostroż-
niejszy i bardziej rzetelny, co 
można docenić.  

Czego w takim razie w ex-
posé zabrakło? 

Brakowało świeżych po-
mysłów, świeżych myśli. Bra-
kowało pomysłu Polski 
na Unię Europejską i NATO. 
Było to exposé, które powsta-
ło w dużej defensywie. Pol-
ska jest w bardzo trudnej sy-
tuacji, mam na myśli te dwa 
lata rządów PiS, szczególnie 
dwa ostatnie tygodnie po no-
welizacji ustawy o IPN. Mini-
sterstwo Spraw Zagranicz-
nych jest w bardzo trudnej ro-
li, bo akurat gdy Czaputowicz 
obejmował funkcję ministra, 
te kryzysy się rozpoczęły. Nie 
miał na nie dużego wpływu, 
a teraz to on musi to piwo wy-
pić. Myślę, że nikt już jutro 
o tym exposé pamiętać nie 
będzie. Może to i lepiej. ¹

Opozycja krytykuje szefa MSZ. „Już jutro 
nikt nie będzie pamiętał o tym exposé”
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Siemoniak: „To było exposé 
półgębkiem, z przymusu 
i corocznej rutyny”

Warszawa 

Pozycja Polski w Europie jest 
silna – przekonywał minister 
spraw zagranicznych Jacek 
Czaputowicz, prezentując swo-
je exposé w Sejmie. Wystąpie-
niu szefa MSZ przysłuchiwał się 
prezydent Andrzej Duda. 
Na sali plenarnej zabrakło Jaro-
sława Kaczyńskiego. Po wystą-
pieniu prezydent chwalił mini-
stra, a opozycja skrytykowała 
exposé szefa MSZ. 

Każde dziecko wie, że zniszczy-
liście pozycję Polski na arenie 
międzynarodowej. Nie mamy 
już wpływu na decyzje zapada-
jące za granicą – grzmiał prze-
wodniczący Platformy Obywa-
telskiej Grzegorz Schetyna 
w śro dę na sejmowym brie-
fingu. Minister spraw zagranicz-
nych Jacek Czaputowicz, który 
w środę od godziny 9 rano 
przedstawiał w Sejmie zadania 
polskiej polityki zagranicznej 
w 2018 r., słowami Schetyny się 
nie przejął – od początku pod-
kreślał, że pozycja międzynaro-
dowa Polski jest silna.  

– To właśnie na Polsce, jako 
największym państwie regionu, 
spoczywa główny ciężar pro-
mocji i obrony zbieżnych z pol-
skimi interesów krajów sąsiedz-
kich – przekonywał. Zdaniem 
Cza pu towicza to właśnie Polska 
jest naturalnym liderem Europy 
Środkowo-Wschodniej. Mini-
ster co chwila podkreślał też, jak 
ważne dla naszego kraju jest 
NATO. 

– Bezpieczeństwo narodowe 
Rzeczypospolitej ufundowane 

jest na sile i spójności sojuszu 
północnoatlantyckiego – mó-
wił, gestykulując przy tym wy-
jątkowo żywiołowo. Odparł też 
zarzuty o to, że w 2017 r. nasz 
kraj nie przeznaczył wymaga-
nych dwóch procent PKB 
na obronność. 

– Polska, jako jedno z kilku 
państw sojuszu, od kilku lat 
przeznacza na obronność dwa 
procent PKB. Co prawda silny 
wzrost gospodarczy i zmiana 
sposobu liczenia spowodowały, 
że w ubiegłym roku udział ten 
spadł poniżej tego poziomu 
o jedną setną procentu. Nie 
oznacza to jednak odejścia 
od wyznawanej przez nas za-
sady, że od wielkości nakładów 

na obronę zależy wiarygodność 
polityki odstraszania i obrony 
NATO – dodał.  

Minister poświęcił też sporą 
część wystąpienia na omówie-
nie sytuacji panującej w Unii Eu-
ropejskiej. Podkreślał przy tym 
wielokrotnie silną pozycję Pol-
ski na arenie międzynarodowej. 

– Unia Europejska znajduje się 
w kryzysie – zarówno w sferze in-
stytucjonalnej, aksjologicznej, jak 
i bezpieczeństwa ze wnętrznego 
– stwierdził, dodając, że w UE na-
rastają euro scep ty cyzm i re na -
cjo nalizacja polityk państw euro-
pejskich. Zapewnił jednak, że 
rząd w Warszawie zamierza brać 
udział we wzmacnianiu związ-
ków między państwami europej-

skimi, a Polska wiele korzysta 
na członkostwie w UE. 

W dalszej części przemó-
wienia minister zwrócił uwagę 
na silną współpracę Polski 
z USA, która jest gwarancją bez-
pieczeństwa naszego kraju.  

– Bardzo ważnym sojuszni-
kiem są też Niemcy. To nasz 
głów ny partner polityczny i go-
spodarczy w Unii Europejskiej 
– stwierdził. Do grona najbliż-
szych partnerów Polski Cza pu to -
wicz zaliczył też Francję i Wielką 
Brytanię. Wspomniał również 
o polskim członkostwie w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, które daje 
Polsce większy wpływ na sprawy 
globalne i nakłada większą za nie 
odpowiedzialność.  

Wiele emocji wzbudził za to 
fragment przemówienia, w któ-
rym minister wypowiadał się 
o polskich stosunkach z Rosją. 

– W interesie Polski i Europy 
leżą pragmatyczne stosunki 
z Federacją Rosyjską. Rosja 
w ostatnich latach naruszała 
wiele uroczyście przyjętych 
traktatów. Wielokrotnie wska-
zywaliśmy na brak podstaw  
dalszego przetrzymywania 
wraku samolotu Tu-154 oraz 
czarnych skrzynek. Są one 
własnością polską, a ich zwrot 
jest nie tylko obowiązkiem 
prawnym, ale także moralnym 
– mówił Jacek Czaputowicz. 

– Jestem bardzo zadowolony 
z tego wystąpienia, bardzo wy-

soko je oceniam – skomentował 
na gorąco exposé prezydent An-
drzej Duda, który przysłuchiwał 
się wypowiedzi ministra ze 
swojej loży na sali plenarnej 
w Sejmie. Prezydent podkreślił, 
że Jacek Czaputowicz jest jego 
zdaniem świetnym dyplomatą. 
O wiele mniej optymistyczną 
wypowiedzią podzielił się 
z dziennikarzami Władysław 
Kosiniak-Kamysz. 

– Polska dziś się bardziej 
na świecie kojarzy z prokurato-
rem i oskarżycielem wskazują-
cym wrogów, a nie szukającym 
przyjaciół. To jest problem pol-
skiej dyplomacji, ale też prob-
lem Polski, nad tym bolejemy 
– stwierdził prezes PSL. ¹

Jesteśmy silni, będziemy silniejsi. 
Oto Polska według szefa MSZ

Rosja nie ma podstaw do dalszego przetrzymywania wraku Tu-154 na swoim terytorium. Wrak 
i czarne skrzynki to własność polska – grzmiał minister Jacek Czaputowicz
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Kacper Rogacin  

Twitter: @krogacin

ANDRZEJ DUDA  
O EXPOSÉ  

JACKA CZAPUTOWICZA 

To była wyjątkowa informa-
cja, bo wygłaszana w roku 
stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, co 

pan minister zresztą kilku-
krotnie akcentował. Muszę 
powiedzieć, że jestem bar-

dzo zadowolony z tego 
wystąpienia, bardzo wysoko 

je oceniam. Widać, że pan 
minister jest nie tylko sze-

fem MSZ, nie tylko doświad-
czonym dyplomatą, ale 

posiada także ogromną wie-
dzę, jeżeli chodzi o stosunki 

międzynarodowe. Jest 
zresztą profesorem tej właś-
nie dziedziny i to było widać 
w dzisiejszym wystąpieniu. 

Wyczerpanie właściwie 
wszystkich wątków związa-

nych z polską polityką 
zagraniczną, ale przede 

wszystkim, co mnie ogrom-
nie ucieszyło, pojawiło się 
bardzo silne podkreślenie 
bardzo ważnego dla mnie 

elementu polityki zewnętrz-
nej, czyli współdziałania pre-

zydenta RP z premierem, 
ministrem spraw zagranicz-
nych i kilkukrotnie podkre-

ślona rola parlamentu 
w budowaniu tych relacji 
międzynarodowych. Pan 
minister przedstawił całe 

spektrum władz, które mają 
jeden program, prowadzą 

wspólną, spójną, skorelowa-
ną politykę zagraniczną 

i muszę powiedzieć, że pod-
kreślenie tego uważam 

za jeden z bardziej wartoś-
ciowych elementów tego 

wystąpienia.

OKIEM PREZYDENTA

111  
minut trwało środowe exposé 
ministra spraw zagranicznych 
Jacka Czaputowicza zaprezen-
towane w Sejmie
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Sejmowa Komisja Polityki 
Społecznej i Rodziny odwołała 
posiedzenia wczorajsze i dzi-
siejsze. Podczas jej prac miał 
być złożony wniosek o jak naj-
szybsze rozpatrzenie projek-
tu dotyczącego przerywania 
ciąży. 

Obrady miały się rozpocząć 
wczoraj o godz. 15.30. Informa-
cję o ich odwołaniu podano 
na sejmowej stronie inter ne -
towej. Choć na planowanym po-
siedzeniu komisja nie planowała 
zajmowania się zagadnieniem 
przerywania ciąży, to Kaja 
Godek, pełnomocniczka oby-
watelskiego komitetu inicja-
tywy ustawodawczej projektu 
„Zatrzymaj aborcję”, podkre-
ślała, że zamierzała złożyć wnio-

sek o „niezwłoczne” jego rozpa-
trzenie (propozycja zakłada 
zniesienie możliwości przerwa-
nia ciąży ze względu na ciężkie 
i nieodwracalne wady płodu). 
„Gratuluję znalezienia kolejnego 
wybiegu, aby nie podejmować 
prac nad #Zatrzymaj Aborcję 
i aby dzieci z Downem dalej były 
zabijane” – napisała Godek 
na Twitterze. 

Dodała, że kolejne odwoła-
nie sejmowej komisji, skutku-
jące odwleczeniem prac 
nad projektem, to lekceważe-
nie „obywateli i ich aktyw-
ności na rzecz życia, bisku-
pów i wiernych Kościoła kato-
lickiego  i przede wszystkim 
niepełnosprawnych dzieci, 
ich rodzin i przyjaciół”. – Ob-
chodzimy dziś Światowy 
Dzień Zespołu Downa, a poli-
tycy nie chcą zastopować 
rzezi na tych dzieciach, która 
codziennie odbywa się w pol-

skich szpitalach w majestacie 
prawa – stwierdziła.  

Zaniepokojenie przedłuża-
jącymi się pracami parlamen-
tarnymi nad projektem wyra-
ził również Episkopat. – Matki, 
ojcowie, rodziny przyjmujące 
dziecko wymagające szczegól-
nej opieki powinni być przeko-
nani, że mogą liczyć na realną 
pomoc państwa i wsparcie spo-
łeczne – mówił rzecznik Kon-
ferencji Episkopatu Polski 
ks. Paweł Rytel-Andrianik. De-

klaracja episkopatu sprowoko-
wała zwolenniczki liberalizacji 
prawa aborcyjnego do zorgani-
zowania pikiety przed budyn-
kiem warszawskiej kurii metro-
politalnej. 

W piątek z kolei na ulice sto-
licy pod hasłem „Idziemy 
na Warszawę” wyjdą przeciw-
niczki zaostrzania przepisów 
aborcyjnych. Demonstracja jest 
odpowiedzią na poniedział-
kowe posiedzeniem sejmowej 
Komisji Sprawiedliwość i Praw 
Człowieka, która pozytywnie 
zaopiniowała projekt „Zatrzy-
mać aborcję”. – Udało się osiąg-
nąć to, że PiS zrezygnował 
z obradowania komisji społecz-
nej. Chyba się przestraszyli tej 
pełnej mobilizacji, bo ona jest 
bardzo widoczna (...) Jestem 
przekonana, że w piątek zoba-
czymy, iż ten protest będzie 
większy niż ten 3 października 
– powiedziała Agencji Informa-
cyjnej Polska Press Joanna 
Scheuring-Wielgus z Nowoczes-
nej, dodając, że „trzeba być czuj-
nym”, gdyż partia Jarosława Ka-
czyńskiego „może w każdej 
chwili wrócić do tematu”. ¹

Komisja odwołuje posiedzenie. 
Godek: Ucieka od tematu aborcji

Rafalska: Zwroty „500 
Plus” to nieduża skala 
i nieduży problem

Rozmowa 

Nie ma żadnych danych, które 
wskazują, że jedynym powo-
dem dezaktywizacji kobiet jest 
program „500 Plus” – przeko-
nuje w rozmowie z Agencją In-
formacyjną Polska Press mini-
ster rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska.   

Jak podała „Gazeta Wybor-
cza”, powołując się na dane 
Instytutu Badań Struktural-
nych, od lipca 2016 r. 
do czerwca 2017 r. w związ-
ku z otrzymywaniem świad-
czenia „500 Plus” decyzję 
o rezygnacji z pracy podjęło 
około 103 tys. matek. Czy to 
wiarygodne dane?  
Po pierwsze, nie ma żad-

nych danych, które wskazują, 
że jedynym i wyłącznym po-
wodem dezaktywizacji kobiet 
jest program „500 Plus”. Na to 
mogło się nałożyć wiele czyn-
ników, natomiast nie ma żad-
nego badania, które powie-
działoby o tym, że kobiety re-
zygnują ze swojego zatrudnie-
nia tylko i wyłącznie dlatego, 
że otrzymały świadczenie 
„500 Plus’. Po drugie, propo-
nuję, żeby spokojnie poczekać 
jeszcze na dane z BAEL (Bada-
nia Aktywności Ekonomicznej 
Ludności) w czwartym kwar-
tale, ponieważ skokowy 
wzrost bierności jest o tyle za-
skakujący, że miał miejsce 
w starym okresie zasiłkowym, 
czyli rodziny miały wydane 
decyzje obowiązujące przez 
1,5 roku i te decyzje wygasały 
30 września. Od 1 października 
zaczął się nowy okres zasiłko-
wy, więc trzeba zobaczyć, jak 
to zadziałało na styku starego 
i nowego okresu. Dodatkowo 
musimy pamiętać, że nowy 
okres został oparty na zaktuali-
zowanych kryteriach docho-
dowych – w pierwszym okre-
sie dawaliśmy świadczenie 
w oparciu o dochód z 2014 r. 
Tych czynników jest więcej. 
Pamiętajmy, że zostały wpro-
wadzone urlopy rodzicielskie, 
że mamy inne świadczenia ro-
dzinne, że jest bardzo dobra 
sytuacja na rynku pracy 
i wzrost wynagrodzeń. To mo-
że powodować, że inne czyn-
niki poza „500 Plus” też mają 
w tym swój udział. Nigdy nie 
może być winny tylko „500 
Plus”. W rodzinie, gdzie wystę-
pują niskie dochody, często 
za tym stoją też niższe kwalifi-
kacje albo też brak zatrudnie-
nia w przeszłości. Naprawdę 
trzeba to uważnie przeanalizo-
wać. Od wprowadzenia pro-
gramu 1 kwietnia 2016 r. takie 
tendencje nie były zauważal-
ne. Poza tym bierność zawodo-
wa wzrasta w tych grupach za-

wodowych od 2014 r. Wówczas 
nie było jeszcze „500 Plus”.  

Spodziewali się państwo 
takiego efektu? 
Oczywiście można było 

przewidzieć, że część kobiet 
np. wydłuży sobie opiekę 
nad dzieckiem do czasu 
osiągnięcia przez nie wieku 
przedszkolnego. Ale gdy nie 
było „pięćsetki”, a dziecko al-
bo dzieci chorowały, wtedy 
rodziny też podejmowały 
różne, najlepsze dla siebie de-
cyzje. Jeżeli mówimy, że jest 
to kilkadziesiąt tysięcy rodzin 
czy kobiet, no to popatrzmy, 
jaka grupa rodzin pobiera to 
świadczenie w całej Polsce 
– to 2 mln 400 tys. rodzin. Po-
patrzmy, czy wskaźniki ak-
tywności zawodowej spadają 
nam gwałtowanie, i spokoj-
nie, rzetelnie oceńmy: „500 
Plus” może być jednym 
z czynników, ale niekoniecz-
nie. Przed tym przestrzegam. 

W ostatnich tygodniach 
wiele rodzin musiało zwró-
cić pobrane pieniądze, po-
nieważ – jak się okazuje 
– świadczenie z różnych po-
wodów im się nie należało.  
Wydajemy na „500 Plus” 

dziesiątki miliardów złotych 
– w skali roku 24 mld zł, 
a zwroty wynoszą 20–30 mln 
zł – to jest 0,2 proc. całej kwo-
ty. To nieduża skala, nieduży 
problem. Jeżeli ktoś nie skła-
da wiarygodnych danych, je-
żeli wie, że dostaje świadcze-
nie na pierwsze dziecko 
i w międzyczasie podjął pra-
cę, to musi wiedzieć, że pie-
niądze dostaje w oparciu 
o kryterium dochodowe. 
Trzeba przestrzegać obowią-
zujących przepisów. W decy-
zji, którą otrzymuje rodzina, 
mamy pouczenie, pod jakim 
warunkiem je się dostaje. 
Rozwiązanie zastosowane 
przy „500 Plus” nie jest no-
watorskie, ono obowiązuje 
też przy innych świadcze-
niach. Trzeba spełniać okre-
ślone warunki. ¹ Jakub 

Oworuszko Twitter: @KubaOworuszko

Rafalska: W skali roku na „500 
Plus” wydajemy 24 mld zł
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Politycy nie chcą zasto-
pować rzezi na tych 
dzieciach, która 
codziennie odbywa się 
w polskich szpitalach 
w majestacie prawa 

Kaja Godek

Warszawa/Bruksela 

25 polskich prawników i sę-
dziów wzięło udział w środo-
wej debacie w Parlamencie 
Europejskim. Sprzeciwiają 
się oni zmianom w wymiarze 
sprawiedliwości. Rozmowy 
dotyczyły m.in. przedsta-
wionej przez premiera białej 
księgi.  

Delegacja złożona m.in. z sę-
dziego Waldemara Żurka z Kra-
jowej Rady Sądownictwa czy 
byłego już szefa rady Dariusza 
Zawistowskiego mówiła 
w Brukseli o zagrożeniach, 
które niesie reforma polskiego 
wymiaru sprawiedliwości. 
Przedstawiono film pt. „Nie 
zgadzamy się”, w którym wy-
stąpili znani prawnicy i zwykli 
obywatele. – Obserwujemy ros-
nącą liczbę represji wobec oby-
wateli, którzy chcą mówić ina-
czej i demonstrują. W Polsce 
widzi się rosnące naciski na sę-
dziów, zarówno systemowe, 
jak i indywidualne – mówiła 
jedna z uczestniczek dyskusji. 
Debata została zorganizowana 
przez komisję wolności obywa-
telskich, sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych. Prowa-
dziła ją europosłanka Platformy 
Obywatelskiej Barbara Kud -
rycka.  

Wydarzenie nie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem 
euro posłów. „Na spotkaniu 
grupy polskich sędziów z euro -
posłami z komisji LIBE nie ma 
żadnego europosła spoza Pol-
ski” – napisał na Twit terze Zdzi-
sław Krasnodębski z Prawa 
i Sprawiedliwości. „Paru doszło 
później – to ci najbardziej »za-
troskani« Polską” – ironizował 
europoseł.  

– Ten film, który zobaczyli-
śmy, to propaganda polityczna 
– ocenił z kolei prof. Ryszard 
Legutko (PiS). – To nie jest 
żadna debata, to jest po prostu 
show polityczny. Mogą pań-
stwo odnosić wrażenie, że 
w Polsce przez ostatnie 25–27 
lat mieliśmy nieskazitelny sy-
stem, dobrze funkcjonujący, że 
praworządność była bliska ide-
ałowi, a nagle przyszli ci źli, 

którzy zaczęli rozkładać ten sy-
stem. Nie, tak nie  jest – podkre-
ślał Legutko.  

– Dziękuję wam za determi-
nację w walce o niezależne 
sądy – mówił do członków de-
legacji europoseł PO Michał 
Boni. – Dziękuję uczciwym sę-
dziom w Polsce, których są ty-
siące i którzy nie angażują się 
politycznie – odpowiedziała 
Boniemu Jadwiga Wiśniewska 
z PiS.  

We wtorek zapisy tzw. bia-
łej księgi skrytykował wice-
przewodniczący Komisji Euro-
pejskiej Frans Timmermans. 
– To, co chcemy zobaczyć, to 
kroki do przodu. Aby je wyko-
nać, potrzebujemy konkret-
nych odpowiedzi na rekomen-
dacje, które przesłaliśmy. Biała 
księga ich nie zawiera – przeko-
nywał Tim mer mans. Sprawa 
Polski ma powrócić na kwiet-
niowym posiedzeniu unijnych 
ministrów ds. europejskich.  

„W swojej odpowiedzi 
strona polska przedstawiła me-
rytoryczne wyjaśnienia odno-
szące się do zastrzeżeń Komi-
sji Europejskiej, podkreślając, 
że determinacja rządu RP ws. 
przeprowadzenia reformy wy-
miaru sprawiedliwości w Pol-
sce jest odpowiedzią na ocze-
kiwania społeczne w tym za-
kresie, a przyjęte rozwiązania 
nie odbiegają od tych funkcjo-
nujących w pozostałych pań-
stwach członkowskich UE” 
– podkreśliło po raz kolejny 
polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. ¹

Bruksela: Polscy prawnicy 
krytykowali reformę sądów 

Dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości jest 
priorytetem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
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Jakub Oworuszko  

jakub.oworuszko@polskapress.pl

SPÓR O KRAJOWĄ RADĘ 
SĄDOWNICTWA 

Prawo i Sprawiedliwość 
czeka na zwołanie pierwsze-

go posiedzenia nowej 
Krajowej Rady 

Sądownictwa. To zadanie 
pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, czyli prof. 

Małgorzaty Gersdorf. – Pani 
prof. Gersdorf tworzy jakieś 
pozory, po to, aby przecią-
gać procedurę powołania 

organu konstytucyjnego, i to 
jest nadużycie z jej strony 
– ocenił minister Zbigniew 
Ziobro. Gersdorf zapowie-

działa, że zwoła posiedzenie 
zgodnie z prawem, jednak 

nie wiadomo kiedy.

ZIOBRO KONTRA KRS
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Austin 

Mieszkańcy stolicy Teksasu 
odetchnęli wreszcie z ulgą. Ta-
jemniczy szaleniec, który wie-
le dni nękał ich wybuchami, 
nie żyje. 24-latek wysadził się 
w powietrze, gdy policjanci 
chcieli go ująć.  

Jeden z policjantów ujawnił, że 
był to Mark Anthony Conditt,  
24-letni biały mężczyzna 
o blond włosach. Brian Manley, 
szef policji w Austin, mówił, że 
badany jest możliwy udział 
w zamachach innych osób, 
choć wszystko wskazuje na to, 
że była to robota jednego czło-
wieka. Od kilkunastu dni siał 
on strach w Austin. Pod  
drzwiami domów zostawiał ła-
dunki wybuchowe w tekturo-
wych pudłach. Osoby, które 
manipulowały przy znalezi-
sku, wywoływały eksplozję. 
Dwie osoby zginęły, cztery zo-
stała ranne. 

Mógł zostawić bomby 
Manley ostrzegł mieszkańców, 
by zachowali czujność, nie 
można bowiem wykluczyć, 
że szaleniec zostawił wiele 
bombowych pułapek. Nie wia-

domo, jakie były motywy jego 
działania, nie wiadomo, czy był 
to klasyczny terror, czy np. 
zemsta „skrzywdzonego” czło-
wieka. Dochodzenie trwa. 

SWAT rusza do akcji  
Policjanci namierzyli w środę 
rano samochód zamachowca 

w okolicy hotelu Round-Rock. 
Na miejsce ściągnięto natych-
miast SWAT, specjalne jed-
nostki przeznaczone do walki 
z najgroźniejszymi przestęp-
cami. Kiedy oddział zbliżał się 
do podejrzanego, ten wysadził 
się w powietrze, opowiadał 
Manley. Dodał on, że niegroź-

nych obrażeń doznał jeden 
z gliniarzy. 

Dobra wiadomość! 
Burmistrz Austin Steve Adler 
chwalił akcję policjantów, a gu-
bernator Teksasu Greg Abbott 
mówił o dobrej wiadomości 
i o tym, że konieczne są działa-

nia, by takie zamachy się nie 
powtórzyły. 

Pierwszą ofiarą szaleńca był 
39-letni Anthony Stephan 
House, zginął on w północnej 
części miasta 2 marca. Kolejna 
ofiara to 17-letni Draylen Ma-
son. Nastolatek 12 marca zna-
lazł paczkę przed drzwiami 

swego domu i zaniósł ją 
do kuchni. Kiedy ją otworzył, 
nastąpił wybuch. Chłopak zgi-
nął, jego matka została ranna. 
Trzeci wybuch ranił 75-latkę, 
ostatni – dwóch mężczyzn. 

115 tys. dol. nagrody 
Miejscowa policja przez wiele 
dni była bezradna, apelowała 
do wszystkich o pomoc. Wyso-
kość nagrody za ujęcie zama-
chowca osiągnęła 115 tys. dol. 
Do akcji skierowano pół tysiąca 
agentów federalnych, których 
wspomagała miejscowa poli-
cja. 

Ostatnim zamachem było 
uderzenie w teksańskim 
Schertz położonym sto kilome-
trów od Austin. Jak podała poli-
cja, wybuchła paczka z bombą, 
która była zaadresowana 
do Austin. Znajdowały się 
w niej kawałki metalu, które 
miały zwiększyć siłę rażenia, 
chodziło o uderzenie w jak naj-
większą grupę ludzi. 

Jak oznajmiła rzeczniczka 
FBI Michelle Lee, atak w Schertz 
był bezsprzecznie powiązany 
z wybuchami w Aus tin. Począt-
kowo śledczy  podejrzewali, że 
zamachowiec kieruje się w swo-
ich działaniach pobudkami ra-
sowymi. Wśród zabitych było 
bowiem dwóch Afro ame ry ka -
nów, a ra ny odniosła Latynoska. 
Ale poszkodowanymi byli też 
biali ludzi, stąd ten motyw wy-
kluczono. ¹ 

Unabomber z teksańskiej stolicy   
wysadził się w powietrze

Przez kilkanaście dni mieszkańcy stolicy Teksasu żyli w strachu. Nieznany osobnik pozostawiał 
przed ich domami ładunki wybuchowe. Horror się skończył, sprawca zamachów nie żyje
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Kazimierz Sikorski  

redakcja@polskatimes.pl

NAŚLADOWCA TEDA 
KACZYNSKIEGO? 

Ted Kaczynski, który zyskał 
pseudonim Unabomber, 

wysyłał w USA bombowe 
listy do różnych osób 

od roku 1978 do 1995. 
W ten sposób walczył ze 

złem wynikającym – w jego 
przekonaniu – z postępu 
technicznego. Zdaniem 

Kaczynskiego nowoczesna 
technika pozbawia człowie-

ka wolności. 
Swoje bomby wysyłał 

w drewnianych pudełkach, 
które sam wykonywał. 

Umieszczał na nich litery 
„FC” (Freedom Club – „klub 
wolności”). W ciągu prawie 
18 lat od jego bomb zginęły 

trzy osoby, dwadzieścia 
dziewięć zostało rannych. 

Aresztowany został 3 kwiet-
nia 1996 r. W 1998 r. został 
skazany na karę dożywot-

niego więzienia.

ZAMACHOWCY

Wiózł Sarko forsę w walizkach 
Paryż 
Kazimierz Sikorski 

redakcja@polskatimes.pl 

Śledczy nie odpuszczają byłe-
mu francuskiemu prezyden-
towi. Po przesłuchaniu go we 
wtorek Nicolas Sarkozy został 
zwolniony, ale w środę rano  
stawił się ponownie przed  
prokuratorami w Paryżu. 

Byłego francuskiego przy wód -
cę oskarża się o przyjęcie kilku-
dziesięciu milionów dolarów 
na swoją kampanię pre zy denc -
ką w roku 2007 od nieżyjącego 
już dyktatora Libii Muam mara 
Kaddafiego. Sar kozy zarzutom 
zaprzecza. Twierdzi, że w cie-
niu sprawy jest obecny prezy-
dent Emma nuel Macron, który 
dołuje w sondażach. Ale śled-
czy mają mocne dowody. 

Są to przede wszystkim ze-
znania niejakiego Ziada Ta -
kied dine, bogatego francusko-

libańskiego biznesmena, zwią-
zanego z Kaddafim, który miał 
być doręczycielem libij skich 
pieniędzy dla Sarko zy’ego. 
Dwa lata temu wyznał on, 
że w walizkach trzykrotnie 
przywoził do Paryża z Libii go-
tówkę, w sumie kilka milionów 
dolarów, które wręczył mu szef 
libijskich służb wywiadow-
czych. 

Sarkozy miał bliskie relacje 
z Kaddafim już jako minister 
spraw wewnętrznych Francji. 
Pomagał Libijczykowi wrócić 
na światowe salony po tym, jak 
oskarżono agentów Kadda fie -
go o zamach na dyskotekę 
w Berlinie, do której uczęsz-
czali amerykańscy żołnierze. 
Bomba w klubie La Belle wy-
buchła w nocy z 4 na 5 kwiet-
nia 1986 r. Potem libijscy agen -
ci dokonali zamachu na samo-
lot pasażerski linii Pan Ame -
rican World Airways nad  
Locker bie w Szkocji. Zginęło 

w sumie 270 osób. Wydawało 
się, że przyjaźń obu polityków 
będzie trwała wiecznie. 

Tymczasem w 2011 r. kiedy 
wybuchła arabska wiosna pod-
czas wizyty w Paryżu libijskich 
liderów Sarkozy zakomuniko-
wał o akcji francuskiego lotnic -
twa, które zaatakowało od-
działy Kaddafiego. Tym sa-
mym Sarkozy wsparł upadek 
krwawego dyktatora, który 
twardą ręką rządził w Libii 
przez ponad cztery dekady. 
W marcu 2011 r. syn dyktatora 

Saif al-Islam al-Kaddafi powie-
dział Euronews: Sarkozy powi-
nien nam oddać pieniądze, 
które dostał na kampanię  pre-
zydencką. Mamy na to do-
wody. 

Śledczy oskarżają w tej spra-
wie nie tylko Sarkozy’ego, ale 
także jego byłego ministra Brice’a 
Hortefeux. Ani prokuratura, ani 
obrońcy byłego prezydenta 
Francji nie ujawniają szczegółów 
przesłuchań. Wiadomo, że 
w środę rano Sarkozy pojechał 
w towarzystwie adwokata 
do siedziby Francuskiej Policji 
Sądowej, gdzie  o godz. 8 rozpo-
częły się kolejne przesłuchania.  

Bez względu na wynik 
sprawy powrót Sarkozy’ego 
do polityki jest wykluczony. 
Jego reputacja została znisz-
czona. Pozostaje mu cieszyć się 
wygodnym życiem, niedawno 
jeszcze towarzyszył swojej żo-
nie Carli Bruni w koncertach 
w wielu krajach świata. ¹

Obecne śledztwo  
prowadzone w stolicy 
Francji przeciwko 
Nicolasowi Sarkozy’emu 
ostatecznie grzebie jego 
plany na powrót 
do wielkiej polityki

Londyn 
Hawking spocznie obok 
Newtona i Darwina  
Najsłynniejszy astrofizyk naszych 
czasów Stephen Hawking będzie 
pochowany w opactwie 
westminsterskim obok Isaaca 
Newtona i Karola Darwina. Urna 
z jego prochami zostanie złożona 
31 marca. Zmarły naukowiec był  
sparaliżowany, chorował na  
stwardnienie zanikowe boczne. 
Poruszał się na wózku inwalidz-
kim, komunikował się za pomocą 
specjalnego syntezatora mowy. 
Mimo choroby Hawking pracował 
naukowo, publikował i stał się jed-
nym z najlepszych fizyków teore-
tyków i kosmologów. AIP
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Jerozolima 
Izrael odsłonił jedną 
z największych tajemnic  
Armia Izraela przyznała, że 
w 2007 r. dokonała nalotu na Sy-
rię i zniszczyła reaktor jądrowy. 
Do środy szczegóły operacji były 
tajemnicą. 6 września 2007 r. 
izraelskie myśliwce dokonały 
zniszczenia reaktora Al-Kubar. 
Obawiano się, że Syria będzie 
zdolna do produkcji broni jądro-
wej. Ujawnienie tego sekretu jest 
sygnałem pod adresem Iranu, że 
Izrael nie pozostanie bierny 
na rozwój przez Teheran technik 
jądrowych. 
IAP 

Kabul 
Wysadził się koło 
meczetu, wielu zabitych  
Zamachowiec samobójca wysa-
dził się w Kabulu koło świątyni 
Kart-e Sakhi, którą już wcześniej 
atakowali terroryści. Zginęło po-
nad 20 osób, tyle samo zostało 
rannych. Do ataku przyznało się 
tak zwane Państwo Islamskie. Za-
machowiec usiłował dostać się 
do meczetu, widząc policjantów, 
wysadził się w powietrze. AIP
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  DOKUMENT

Plamy z trawy
HBO  20:10 
Conrad wiedzie spokojne życie 
w małym mieście. Pewnego 
dnia niewinny z pozoru żart 
doprowadza do śmierci brata 
jego dziewczyny. Conrad i jego 
dwaj koledzy uciekają z miejsca 
zdarzenia.  

Nieziemskie wulkany
TVP 2  14:00 
Międzynarodowy zespół wul-
kanologów porównuje ziemskie 
wulkany z podobnymi tworami 
na innych planetach. Wulkany 
odegrały ważną rolę w powsta-
niu atmosfery i życia na Ziemi.  

  FILM

Ocaleni
TVP 1  23:45 
Cykl ukazuje losy ludzi 
borykających się z uzależnie-
niami. Osobom, które walczą 
z nałogami, pomagają dobrzy 
weterani, którzy odbudowali 
swoje życie, między innymi 
dzięki metodzie 12 kroków.  

Przebudzenie
STOPKLATKA TV  20:00 
Nominowana do trzech Oscarów, 
oparta na faktach historia ekspe-
rymentu medycznego.   Wyniki 
są olśniewające –  pogrążony 
od 30 lat w katatonii Leonard 
odzyskuje świadomość.

  FILM   DOKUMENT

Sceny łóżkowe w filmie 
o parze książęcej 
Widzowie mogli już zobaczyć 
zwiastun długo zapowiadanego 
filmu o miłości księcia Harry’ego 
i Meghan Markle: „Harry 
& Meghan: A Royal Romance”. 
W obrazie nie zabraknie scen 
z początków znajomości książęcej 
pary, ale też... scen łóżkowych. 
Premiera filmu zaplanowana jest 
na kilka dni przed ceremonią za-
ślubin pary. Ostatnio skandal wy-
wołał film, w którym Markle wy-
stąpiła ubrana jedynie w... kuse 
figi. (BD)
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Piosenka Sławomira 
w grze na PlayStation 
W telewizyjnym show Kuby Woje-
wódzkiego po raz pierwszy poja-
wiła się gwiazda rock polo Sławo-
mir. Został zaproszony ze swoją 
partnerką Magdaleną Kajrowicz. 
Wyznali m.in., że ich popularna 
piosenka pojawi się w grze na  
PlayStation. Mają się tam też zna-
leźć utwory takich gwiazd muzyki 
jak Rihanna oraz Beyonce. Wy-
gląda więc na to, że sława wokali-
sta wypływa też za granicę. (BD)

Figurski rozgłosem 
chciał pomóc innym  
Dziennikarz Michał Figurski od-
niósł się do komentarzy na jego 
temat, że lansował się na swoim 
wylewie. Przypomnijmy, że dwa 
lata temu znalazł się z tego po-
wodu w szpitalu. Utrzymywany 
był nawet w śpiączce farmakolo-
gicznej. Po przebudzeniu od po-
czątku musiał się uczyć najprost-
szych czynności. Teraz tłumaczy, 
że zamieszanie wokół siebie było 
chęcią pomocy innym. (BD)
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SHOW-BIZNES

Sablewska miała 
kompleks swoich oczu  
Maja Sablewska wyznała, że kie-
dyś miała „ogromny kompleks 
swoich oczu”. Przypomnijmy, że 
jako mała dziewczynka uległa wy-
padkowi, po którym potrzebny 
był przeszczep soczewki. 
Menedżerka muzyczna na prze-
strzeni lat bardzo się zmieniła. Za-
stosowała m.in. specjalną dietę, 
która radykalnie wpłynęła na rysy 
jej twarzy. Niegdyś miała problem 
z zaakceptowaniem siebie. Teraz 
sama pomaga w metamorfozie 
innym osobom. (BD)

HOROSKOP
Wodnik (20.01 – 18.02) 
Wyróżniać cię będą dzisiaj przez cały dzień 
wyjątkowa pewność siebie i niemal nieograni-
czona wiara we własne możliwości. To poz-
woli ci skutecznie brać się z życiem za bary. 
Ryby (19.02 – 20.03)  
Ktoś prawdopodobnie postawi dzisiaj 
przed tobą bardzo odpowiedzialne zadanie. 
Wywiążesz się z niego bez zarzutów, czym za-
pracujesz na podziękowania i słowa uznania. 
Baran (21.03 – 19.04)  
Nie wdawaj się dzisiaj w spory i niepotrzebne 
sprzeczki. Nic na tym nie ugrasz, a tylko po -
psujesz sobie nastrój. Kłótliwych ludzi omijaj 
szerokim łukiem – wyjdzie ci to na dobre. 
Byk (20.04 – 20.05)   
Twoje przeczucia i intuicja będą dzisiaj stały 
w sprzeczności z rzeczywistością. Dlatego kie-
ruj się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami. 
Bliźnięta (21.05 – 21.06) 
Przekonasz się, że w potrzebie nie zawsze mo-
żesz liczyć na osoby, po których się tego spo-
dziewasz. To nie będzie miłe doświadczenie.  
Rak (22.06 – 22.07)  
Dobry dzień na podejmowanie odważnych 
decyzji i realizację trudnych zadań. Wykorzy-
staj jak najlepiej te sprzyjające okoliczności. 

Lew (23.07 – 22.08)  
Trudno cię będzie dziś zmobilizować do dodat-
kowych zajęć. Ograniczysz się do robienia jedy-
nie tego, co jest konieczne. Będzie to miało ne-
gatywny wpływ na twoje relacje z otoczeniem.  
Panna (23.08 – 22.09)  
Jeśli masz do załatwienia sprawę w banku 
albo urzędzie – idź tam dzisiaj. Nigdzie nie na-
potkasz trudności ani kolejek. Wszędzie powi-
tają cię uśmiechem i życzliwością.      
Waga (23.09 – 22.10)  
Usłyszysz dzisiaj niepochlebną opinię na swój 
temat. Ale nie musisz się tym przejmować, bo 
będzie to jedynie przejaw czyjejś złośliwości.  
Pokaż, że te słowa nie robią na tobie wrażenia.           
Skorpion (23.10 – 21.11)  
Nie przesadzaj dzisiaj z dowcipami. „Grube” 
żarty nie wszystkim mogą przypaść do gustu, 
a nawet stać się przyczyną małych dąsów.   
Strzelec (22.11 – 21.12)  
Nie krytykuj dzisiaj innych, szukaj raczej nici 
porozumienia i kompromisowych rozwiązań. 
Współpraca przyniesie bardzo dobre efekty.  
Koziorożec (22.12 – 19.01) 
Zmienisz dzisiaj diametralnie opinię o osobie 
z bliskiego otoczenia. Nawet się nie domy-
ślasz, jakie wydarzenie się do tego przyczyni.

Krzyżówka nr 47
Poziomo:

 1) recepta kulinarna,

 6) pracuje w budce z gazeta-

  mi i papierosami,

 10) Zegrzyński znajduje się w 
  pobliżu stolicy,
 11) spis spraw sądowych
 12) osiedlił się w obcym kraju,
 13) zastępuje w pracy człowie-
  ka,

 16) Antonio, aktor  z ilmu „Des-
  perado”,

 19) aktor z cyklu ilmów „Zabój-
  cza broń”,
 24) człowiek ułomny,
 25) droga wolności więźnia,
 27) aparat do wyświetlania prze-
  zroczy,

 28) węgierka na Sarmacie,
 29) szybki, energiczny ruch  rę-
  ką,
 31) kawałek krzemienia,
 33) przechodzą po plecach,
 34) … kija i marchewki,
 36) samica wilka,

 37) długa, wąska deseczka,
 38) powstaje z obumarłej roś-
  linności bagiennej,
 39) naga prawda, 

 40) samochód z Niemiec.
Pionowo:

 1) kobiecy wdzięk,
 2) stowarzyszenie braci w ha-
  bitach,
 3) mają święto 8 marca,
 4) śpi pod miedzą,
 5) inał narzeczeństwa zakoń-
  czony weselem,

 6) odesłać kogoś z …, czyli 
  nic nie załatwić,

 7) planet – dookoła Słońca,
 8) statek, łódź poetycko,
 9) brzeg kapelusza lub koliste 

  skrzyżowanie,
14) czwórka podwójna w wioś-
  larstwie,

 15) w parze z alfą,
 17) wersja Seata,
 18) sklejka dla modelarza,

 20) chłodnicza – w sklepie z 
  garmażerką,
 21) ojciec Jakuba i Ezawa,

 22) ptak drapieżny o doskona-
  łym wzroku,
 23) reanimacja starej, zepsutej 

  maszyny,

 26) bazar ze starociami,

 29) cielęcy, czyli bezkrytyczny,
 30) rzeczne zakole,

 31) pojazd w przestworzach,
 32) powszechnie uznawany 
  człowiek sztuki,
 35) bardziej przekonujący niż 
  poszlaka.

Rozwiązanie nr 46
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Festiwal 

Marek Zaradniak 

m.zaradniak@glos.com 

Czwartek jest przedostatnim 
dniem 47. Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Współ-
czesnej Poznańska Wiosna 
Muzyczna. Przyniesie dwa ko-
lejne koncerty kameralne i  
prawykonania. 

Na Scenie Nowej CK Zamek 
o godzinie 17  rozpocznie się  
koncert duetu Fl:Ar -Art, który 
tworzą grająca na fletach Ania 
Karpowicz i harfistka Zofia 

Dowgiałło. W programie znaj-
dzie się  m.in. prawykonanie 
kompozycji Wojciecha 
Zimowita Zycha „Flarea” na flet 
i harfę. Duet specjalizuje się  
w wykonywaniu muzyki nowej 
stale wzbogacając repertuar.  

Natomiast o godzinie 19 
w Sali Wielkiej CK Zamek odbę-
dzie się koncert duetu Barbara 
Borowicz – klarnet i Bartosz 
Sałdan – perkusja . Ona jest ro-
dowitą poznanianką, koncerto-
wała na pięciu kontynentach. 
Aktualnie działa w Krakowie 
gdzie m.in. pracuje na Akade-
mii Muzycznej. On jako solista 

zadebiutował z Orkiestrą Fil-
harmonii Krakowskiej. Koncer-
tuje w kraju i zagranicą. Aktu-
alnie jest doktorantem krakow-
skiej Akademii Muzycznej. 
W programie m.in. prawykona-
nie utworu poznańskiej kom-
pozytorki  Ewy Fabiańskiej – 
Jelińskiej „Reflexion”  na klar-
net i perkusję. Wcześniej, o go-
dzinie 15, w kawiarni Kahawa 
(pl. Ratajskiego10d) odbędzie 
się spotkanie z Barbarą 
Borowicz i Bartoszem 
Sałdanem. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia festiwalu jest 
wolny.  ¹

Kina  
Poznań 

CINEMA CITY PLAZA 

Cudowny chłopak 10:00 15:30 Czarna pantera 2D 
12:15 18:40 Czerwona jaskółka 11:40 20:30 Czwar-
ta władza 21:30 Do zakochania jeden krok 18:00 
Fernando 10:20 Gnomeo i Julia. Tajemnica zagi-
nionych krasnali 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
Gnomy rozrabiają 10:00 15:00 Jaskiniowiec 13:30 
Jumanji: Przygoda w dżungli 12:40 Każdego 
dnia 14:30 Kobieta sukcesu 11:15 15:30 17:45 20:00 
22:15 Kobiety mafii 10:30 13:20 16:10 17:30 19:00 
20:20 21:50 Kształt wody 15:00 20:00 Madame 
11:00 17:00 Nieznajomi: Ofiarowanie 16:40 
Pitbull. Ostatni pies 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 
18:20 19:40 21:00 22:20 Pszczółka Maja: Miodowe 
igrzyska 10:15 Trzy bilboardy za Ebbing, Missouri 
21:10 Wieczór gier 13:20 19:00 

IMAX 

Czarna pantera 3D 11:00 13:45 16:30 Czerwona ja-
skółka  19:15 22:00  

CINEMA CITY KINEPOLIS 

Coco 10:20 Cudowny chłopak 11:20 Czarna pan-
tera 2D 12:45 16:45 19:30 Czerwona jaskółka 15:30 
18:20 21:10 Czwarta władza 21:00 Do zakochania 
jeden krok 16:00 18:20 20:40 Fernando 11:50 14:10 
16:30 Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 Gnomy ro-
zrabiają 11:20 13:20  17:20 Gnomy rozrabiają 3D 
15:20 Happy End 18:30 Jaskiniowiec 10:45 16:50 
Jestem najlepsza. Ja, Tonya 20:50 Jumanji: Przy-
goda w dżungli 13:40 19:20 Kobieta sukcesu 11:00 
13:15 15:30 17:45 19:00 20:00 21:15 22:15 Kobiety ma-
fii 12:50 15:40 16:40 17:30 18:30 19:30 20:20 21:20 
22:20 Kształt wody 17:50 21:50 Madame 17:00 Nie-
znajomi: Ofiarowanie 20:20 22:20 Nowe oblicze 
Greya 21:00 Pasażer 22:15 Pitbull. Ostatni pies 
10:00 11:40 12:40 14:20 15:20 16:20 17:00 18:00 19:00 
19:40 20:40 21:40 22:20 Podatek od miłości 18:50 
Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska 10:00 Trzy 
billboardy za Ebbing, Missouri 18:50 21:20 Wie-
czór gier 18:10 20:20 22:30 

HELIOS 

Czarna pantera 2D 12:15 Czerwona jaskółka 17:45 
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 
10:15 12:30 14:30 16:45 17:15 18:45 Jaskiniowiec 15:00 
Kobieta sukcesu 10:30 11:30 14:00 15:30 16:30 19:00 
20:30 21:30 Kobiety mafii 11:00 14:00 17:00 20:00 
21:00 Madame 12:45 Najlepszy 13:00 18:00 Nie-
znajomi: Ofiarowanie 19:30 Pitbull. Ostatni pies 
10:00 12:00 13:00 14:45 15:45 17:30 18:30 20:15 21:15 
21:45 Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska 10:00 
Wieczór gier 15:15 20:45 

MULTIKINO 51 

Cudowny chłopak 13:00 Czarna pantera 2D 16:20 
Czerwona jaskółka 17:50 20:45 Fernando 10:35 
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 
10:20 11:20 12:25 13:25 14:30 16:35 18:40  Każdego 
dnia 11:50 Kobieta sukcesu 10:55 13:15 15:35 17:55 
20:15 Kobiety mafii 11:30 14:30 15:30 17:30 18:30 
20:30 21:30 Nieznajomi: Ofiarowanie 21:25 Nowe 
oblicze Greya 15:30 20:45 Pitbull. Ostatni pies 
10:10 11:50 12:50 14:30 15:30 17:15 18:15 20:00 21:00 
Wieczór gier 14:05 19:10   

 MULTIKINO STARY BROWAR 

Cudowny chłopak 11:45 Czarna pantera 2D 12:10 
Czerwona jaskółka  20:00 Czwarta władza 14:15 
Fernando 10:00 Gnomeo i Julia. Tajemnica zagi-
nionych krasnali 11:40 13:45 15:50 17:55  Jaskinio-
wiec 10:05  Kobieta sukcesu 13:50 16:10 18:30 20:50 
Kobiety mafii 15:00 18:00 21:00 Nathional 

Theatre Live: Hamlet 19:00 Nieznajomi: Ofiaro-
wanie 16:45 Pitbull. Ostatni pies 12:25 15:00 17:45 
20:30 Wieczór gier 11:35 

 MULTIKINO MALTA 

Cudowny chłopak  10:00 13:45 Czarna pantera 
2D  13:15 21:30 Czerwona jaskółka 16:15 21:15 
Fernando  12:35 Gnomeo i Julia. Tajemnica zagi-
nionych krasnali 10:20 11:20 12:25 13:25 14:30 16:35 
18:40  Kobieta sukcesu 10:55 13:15 15:35 17:55 19:10 
20:15 Kobiety mafii 11: 30 14:30 15:00 15:30 17:30 
18:00 18:30 20:30 21:00  Nationale Theatre Live: 
Hamlet 19:00 Nieznajomi: Ofiarowanie 21:25 
Pitbull. Ostatni pies 10:10 10:50 12:20 12:50 13:30 
15:00 15:30 16:15 17:40 18:15 19:00 20:20 21:00 21:45 
Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska 11:45 Wie-
czór gier 16:05  

APOLLO 

Do zakochania jeden krok 19:20 Gurgacz. Kape-
lan Wyklętych 19:55 Happy End 17:30 Maria 
Callas 18:00 Święty niezłomny 16:00 W czterech 
ścianach życia 16:05 

BUŁGARSKA 19 

Do zakochania jeden krok 16:20 Happy End 18:10 
Kobieta sukcesu 20:00 Trzy billbordy za Ebbing, 
Missouri 21:45W czterech ścianach życia 14:50 

CHARLIE MONROE KINO MALTA 

Czwarta władza 21:30 Do zakochania jeden krok 
17:00 Dusza i ciało 21:45 Dziennik maszynisty 
20:30 Happy End 19:45 Madame 19:00 Marlina – 
zbrodnia w czterech aktach 20:15 Mistrzynie ży-
cia duchowego 16:15 Na linii wzroku 16:30 Niemi-
łość 22:00 Święty niezłomny 18:15 Trzy billbordy 
za Ebbing, Missouri 17:30  

MUZA 

Short Waves Festival 2018: NEW QUEER 
VISIONS: BRYSTOL BITES 17.00 Senegalski 
Przyzwoicie Tani Czwartek z filmami 
Mambéty’ego: Hieny 21.00 Touki Bouki 19.00 

PAŁACOWE 

Happy End 14:10 Short Waves Festival 2018 12:00  

RIALTO 

Chasing the Breath 21:00 Cudowny chłopak 
10:00 Do zakochania jeden krok 14:45 Happy 
End 16:45 Short Waves Festival: Girl Power 
Shorts 22:00 

Teatry 
 

ANIMACJI 

Św. Marcin 80/82, tel. 61 657 05 18 
Odlot 9:30 11:00 

MÓJ TEATR 

Gorczyczewskiego 2, tel. 66 885 64 44 
nieczynny 

MUZYCZNY 

Niezłomnych 1e, tel. 61 852 29 27 
Skrzypek na dachu 18:00 

NOWY 

Dąbrowskiego 5, tel. 61 847 24 40 
Iwona, księżniczka Burgunda 17:00 Duża scena   

Polski 

27 Grudnia 8/10, tel. 61 852 05 41 
Odys 19:00 Duża scena 
Great Poland 19:30 Malarnia 

WIELKI 

ul. Fredry 9 tel. +48 61 65 90 229 
nieczynny 
Redakcja nie odpowiada za zmiany w repertuarze.

Dwa koncerty, dwa duety 

W Domu Bretanii wystawa zdjęć z Senegalu autorstwa Fulvio 
Pettinato, a w Muzie senegalskie filmy...
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Co, gdzie, kiedy?

REKLAMA 008181069

 * Według Domowych Receptur *

Bez Polepszaczy i Konserwantów

*Cuk
ierni

a Trady
cyjn

a*

Kontakt:

697
-20

2-2
51

663
-75

4-7
74

Czynne od:

pn-pt. 9-17

sob 9-14

niedziela 9-14

Konin, ul. Hiacyntowa 1/3 oraz 

ul. Poznańska 124

(wjazd przy hurtowni tkanin)

REKLAMA 008206328

tel. 601 864 009 
uroczyPrezent@gmail.com

Wybierasz się na ślub, 
komunię, chrzciny, urodziny?

Chcesz kupić kwiaty, ale wiesz, że wszyscy je przyniosą.
Postaw na oryginalność - zamów bukiet, z którym zrobisz furorę

Zajrzyj na stronę internetową 

www.uroczyPrezent.pl
i sprawdź naszą ofertę wyjątkowych bukietów

Przyjmujemy zamówienia na:
• bukiety z cukierków na każdą okazję,
• bukiety z ubranek z okazji narodzin dziecka,
• bukiety ślubne z guzików,
• i wiele innych…

znajdź nas Prowadzimy sprzedaż wysyłkową

REKLAMA 007037395

REKLAMA 008214157

Syndyk masy upadłości w prowadzonym postępowaniu upadłościowym  
wobec dłużnika Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Informatyczne „COMPASS” S.A. w upadłości likwidacyjnej  

z siedzibą w Krakowie zaprasza do zapoznania się z ofertą na zakup wierzytelności:

1.  POLKART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000179136, ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa – wierzytelność bezsporna potwierdzona tytułem egzekucyjnym - kwota główna 
187.882,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi do 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. 

Cena minimalna 140.912,00 zł.

2.  Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków z siedzibą w Krakowie, KRS:0000057567 – wierzytelność sporna 
- kwota główna 50.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 11 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami 
procesu w kwocie 7.300 zł.

Cena minimalna 37.500,00 zł.

3.  Powiat Wielicki, ul. E. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka NIP: 6831742730, wierzytelność sporna w kwocie 
122.594,59 zł. 

4.  Bonair S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa, KRS:0000079659 – kwota główna 
100.000,00 zł.

Oferty na zakup wierzytelności należy składać w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie. Sprzedaż 
przedmiotu oferty odbywać się będzie w ramach indywidualnych rokowań i negocjacji prowadzonych z poszczególnymi 
kontrahentami, na podstawie zgody Sędziego Komisarza na sprzedaż przeznaczonych do sprzedaży wierzytelności. 
Szczegóły oferty można uzyskać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz pod numerem telefonu 
75 64 82 802, e-mailowo: beata.s@kancelaria-syndyka.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
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Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tekst jednolity z 22 czerwca 2015 r.,  
Dz.U. poz. 1014 z późn. zm./, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu  
Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów”  
/Dz.U. poz. 540/ oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. „w sprawie szczegółowego
trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa /tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1142/ informuje, że ogłasza przetargi  
na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.02.2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z dnia 23.03.2017 r.):

- art. 45 ust. 1 z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Nieruchomości Rolnych
- art. 45 ust. 2 z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
- art. 46 ust. 1 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych (…)

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 
ODDZIAŁ W POZNANIU

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ następujących nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy 

położonych w obrębach Uchorowo, Wojnowo, Starczanowo, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Przedmiotem dzierżawy będą:

1)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie UCHOROWO, gmina Murowana Goślina, oznaczona 

jako część I działki nr 1/10 (ark. mapy 1) o pow. 9,2768 ha, w tym: RIVa – 4,5117 ha, RIVb – 1,7473 ha, RV – 2,4476 

ha, ŁIV – 0,4502 ha, W – 0,1200 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1P/00149601/3 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIII/321/2009 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28.09.2009 r. ze zm.) działka nr 1/10 oznaczona jest jako użytki rolne klasy IV, 

użytki rolne klas V-VI oraz łąki. Na terenie nieruchomości występują cieki, cieki okresowe, ważniejsze stanowisko 

archeologiczne, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne. Część działki oznaczona jest jako ekosystemy 

dolin rzecznych i rynien jeziornych, dolinowe korytarze ekologiczne. Na działce 1/10 zostało wyszczególnione 

ważniejsze stanowisko archeologiczne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 39 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

2)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie UCHOROWO, gmina Murowana Goślina,  

oznaczona jako część II działki nr 1/10 (ark. mapy 1) o pow. 16,4464 ha, w tym: RIVa – 4,2961 ha,  

RIVb – 0,9813 ha, RV – 4,2601 ha, ŁIV – 6,3267 ha, W – 0,5822 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1P/00149601/3 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIII/321/2009 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28.09.2009 r. ze zm.) działka nr 1/10 oznaczona jest jako użytki rolne klasy IV, 

użytki rolne klas V-VI oraz łąki. Na terenie nieruchomości występują cieki, cieki okresowe, ważniejsze stanowisko 

archeologiczne, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne. Część działki oznaczona jest jako ekosystemy 

dolin rzecznych i rynien jeziornych, dolinowe korytarze ekologiczne. Na działce 1/10 zostało wyszczególnione 

ważniejsze stanowisko archeologiczne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 61 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

3)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie UCHOROWO, gmina Murowana Goślina, oznaczona 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 91/7 (ark. mapy 2) o pow. 16,6295 ha, w tym: RIIIa – 3,7677 ha, 

RIVa – 5,8410 ha, RIVb – 3,3639 ha, RV – 3,6169 ha, W – 0,0400 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1P/00149601/3 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. 

UWAGA! Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi!

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIII/321/2009 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28.09.2009 r. ze zm.) działka nr 91/7 oznaczona jest jako użytki rolne klas I-III, 

użytki rolne klasy IV oraz użytki rolne klas V-VI. Część działki oznaczona jest jako teren wzdłuż elementów sieci 

infrastruktury technicznej, na których istnieją ograniczenia w użytkowaniu, ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 

nieruchomości przebiega gazociąg tranzytowy „JAMAŁ”. Działka jest częściowo objęta granicą uchwały 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie i Łoskoniu Starym, uchwała  

nr XIII/121/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3.11.2015 r., w projekcie zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się zmiany przeznaczenia nieruchomości  

ani wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń wpływających na korzystanie z niej.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 86 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

4)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie WOJNOWO, gmina Murowana Goślina,  

oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 319/1 o pow. 0,9172 ha, nr 319/2 o pow. 0,9228 ha,  

nr 320/1 o pow. 0,9800 ha, nr 320/2 o pow. 3,0700 ha, nr 320/3 o pow. 1,0400 ha o łącznej pow. 6,9300 ha, 

w tym: PsV – 6,9300 ha. Działki nr 319/1, nr 320/2 zapisane są w KW nr PO1P/00102737/4, a działki nr 319/2,  

nr 320/1, nr 320/3 zapisane są w KW nr PO1P/00104904/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Działki 

nr 320/1, nr 320/2, nr 320/3 nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/321/2009 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28.09.2009 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Murowana Goślina działki oznaczone są jako: nr 319/1, nr 319/2 – pastwisko, ekosystemy dolin 

rzecznych i rynien jeziornych, dolinowe korytarze ekologiczne, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne, 

nieruchomości znajdują się w granicach obszaru otuliny Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”; przez działki  

nr 319/1 i nr 319/2 przebiega linia radiowa Poznań – Wągrowiec; nr 320/1, nr 320/2, nr 320/3 – pastwisko, 

ekosystemy dolin rzecznych i rynien jeziornych, dolinowe korytarze ekologiczne, zadrzewienia śródpolne, 

przydrożne i przywodne, nieruchomości znajdują się w granicach obszaru otuliny Parku Krajobrazowego „Puszcza 

Zielonka”; nr 320/3 – pastwisko, ekosystemy dolin rzecznych i rynien jeziornych, dolinowe korytarze ekologiczne, 

nieruchomość znajduje się w granicach obszaru otuliny Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Na działce  

nr 319/1 zlokalizowane są zewidencjonowane stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską obszar 

AZP 48-29/13, 16, 17, 18.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 8 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

5)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie STARCZANOWO, gmina Murowana Goślina, 

oznaczona jako działki nr 49/5 o pow. 0,5000 ha oraz część działki nr 49/6 o pow. 9,1900 ha o łącznej pow. 

9,6900 ha, w tym: RIIIb – 4,3129 ha, RIVa – 4,5923 ha, RIVb – 0,7848 ha. Działki posiadają nieuregulowany stan 

prawny w Księdze Wieczystej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa, gmina Murowana 

Goślina, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXVI/280/2013 z dnia 25.06.2013 r. 

część działki nr 49/5 oznaczona jest jako 6R – teren rolniczy, a część dz. 49/6 oznaczona jest jako 6R – teren 

rolniczy, 11ZL – las i 3WS – teren wód powierzchniowych i śródlądowych. Zgodnie z obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (zatwierdzonym 

uchwałą nr XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28.09.2009 r. ze zm.) część działki nr 

49/5 oznaczona jest jako: użytki rolne klas I-III, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne, a część działki  

nr 49/6 oznaczona jest jako: użytki rolne klas I-III, zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne, MN1 – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.

UWAGA! Na działce nr 49/5 i części działki nr 49/6 znajduje się nakład w postaci rzepaku ozimego i pszenicy 

ozimej!

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 60 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane 

do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic 

odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy i KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe 

różnice w ich powierzchni. W przypadku podziałów geodezyjnych działek wydzierżawianych w częściach KOWR 

OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.

Niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, we 

właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany 

w „Głosie Wielkopolskim” i na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 655.

www.kowr.gov.pl
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Czwartek, 22.03.2018

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ następujących nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy 

położonych obrębach Gorazdowo, Bieganowo gmina Kołaczkowo, obrębach Sołeczno, Bardo gmina Września, obrębie Lipie gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie

Przedmiotem dzierżawy będą:

1)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona jako 

część I działki nr 40/1 o pow. 14,6625 ha, w tym: RIIIa – 3,0074 ha, RIIIb – 2,9298 ha, RIVa – 2,6251 ha,  

RIVb – 0,6942 ha, RV – 2,0250 ha, RVI – 1,3500 ha, PsIV – 2,0310 ha. Działka zapisana jest w KW  

nr PO1F/00046584/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Dział III KW PO1F/00046584/5 wykazuje 

ograniczone prawo rzeczowe w zakresie służebności przesyłu na rzecz Park Wiatrowy 12 Spółka z o.o. m.in.  

dla dz. 40/1. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Dojazd do części I działki nr 40/1 będzie przebiegał przez 

działkę nr 33 stanowiącą drogę położoną w obrębie Gorazdowo, gm. Kołaczkowo. Dzierżawca działki nr 33 

zobowiązany został do udostępnienia dojazdu do części I działki nr 40/1 przez działkę nr 33.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 40/1 stanowi teren parków dworskich, ochrony istniejących zadrzewień przydrożnych, 

śródpolnych i przywodnych oraz ich wzbogacenie oraz teren gruntów rolnych.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 83 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

2)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona jako 

część II działki nr 40/1 o pow. 8,0600 ha, w tym: RIIIa – 3,2457 ha, RIIIb – 2,8887 ha, RIVb – 0,6922 ha,  

RV – 0,0350 ha, PsIV – 1,1984 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1F/00046584/5 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy we Wrześni. Dział III KW PO1F/00046584/5 wykazuje ograniczone prawo rzeczowe w zakresie 

służebności przesyłu na rzecz Park Wiatrowy 12 Spółka z o.o. m.in. dla dz. 40/1. Nieruchomość posiada dostęp 

do drogi. Dojazd do części II działki nr 40/1 będzie przebiegał przez działkę nr 33 stanowiącą drogę położoną 

w obrębie Gorazdowo, gm. Kołaczkowo. Dzierżawca działki nr 33 zobowiązany został do udostępnienia dojazdu 

do części II działki nr 40/1 przez działkę nr 33.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 40/1 stanowi teren parków dworskich, ochrony istniejących zadrzewień przydrożnych, 

śródpolnych i przywodnych oraz ich wzbogacenie oraz teren gruntów rolnych.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 61 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

3)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona 

jako część I działki nr 48/1 o pow. 17,9800 ha, w tym: RIVa – 1,1650 ha, RIVb – 0,4700 ha, RV – 14,9150 ha,  

LsV – 1,4300 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1F/00027187/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 48/1 stanowi teren parków dworskich, usług kultury, sportu, zdrowia, oświaty i inne z zielenią 

towarzyszącą, teren kompleksów i wysp leśnych, teren mieszkalnictwa jednorodzinnego i siedliskowego z usługami 

i nieuciążliwą działalnością usługową, teren obiektów zabytkowych oraz teren gruntów rolnych.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 39 dt pszenicy.

Czynsz dzierżawny za lasy zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR, po opracowaniu 

uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

4)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona 

jako część II działki nr 48/1 o pow. 18,5700 ha, w tym: RIVa – 5,0150 ha, RIVb – 3,8600 ha, RV – 8,8150 ha,  

LsV – 0,8800 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1F/00027187/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 48/1 stanowi teren parków dworskich, usług kultury, sportu, zdrowia, oświaty i inne z zielenią 

towarzyszącą, teren kompleksów i wysp leśnych, teren mieszkalnictwa jednorodzinnego i siedliskowego z usługami 

i nieuciążliwą działalnością usługową, teren obiektów zabytkowych oraz teren gruntów rolnych.

Czynsz dzierżawny za lasy zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR, po opracowaniu 

uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 67 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

5)  zabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona  

jako część III działki nr 48/1 o pow. 16,6900 ha i działka nr 56/5 o pow. 2,6875 ha o łącznej pow. 19,3775 ha, 

w tym: RIVa – 5,1585 ha, RIVb – 1,3650 ha, RV – 11,1625 ha, ŁV – 0,1000 ha, PsV – 1,4015 ha, PsVI – 0,1100 ha, 

dr – 0,0800 ha. Działki zapisane są w KW nr PO1F/00027187/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 48/1 stanowi teren parków dworskich, usług kultury, sportu, zdrowia, oświaty i inne z zielenią 

towarzyszącą, teren kompleksów i wysp leśnych, teren mieszkalnictwa jednorodzinnego i siedliskowego z usługami 

i nieuciążliwą działalnością usługową, teren obiektów zabytkowych oraz teren gruntów rolnych; działka nr 56/5 

stanowi teren mieszkalnictwa jednorodzinnego i siedliskowego z usługami i nieuciążliwą działalnością usługową 

oraz teren gruntów rolnych.

Na działce nr 56/5 znajduje się budynek sztuk padłych, bez naliczenia czynszu.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 63 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

6)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona jako 

część I działki nr 153/4 o pow. 9,3050 ha i część I działki nr 153/1 o pow. 01130 ha, o łącznej pow. 9,4180 ha, 

w tym: RIVa – 5,8700 ha, RIVb – 2,2630 ha, RV – 0,1290 ha, ŁIV – 0,0430 ha, PsIV – 0,6400 ha, PsV – 0,4400 ha, 

LsIV – 0,0330 ha. Działki zapisane są w KW nr PO1F/00027187/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 153/4 stanowi teren ekosystemów łąk i pastwisk, kompleksów i wysp leśnych oraz teren 

gruntów rolnych, działka nr 153/1 stanowi teren ekosystemów łąk i pastwisk.

Czynsz dzierżawny za lasy zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR, po opracowaniu 

uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 51 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

7)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona  

jako część II działki nr 153/4 o pow. 12,3579 ha, część II działki nr 153/1 o pow. 0,0581 ha, działka nr 153/2 o pow.  

0,0051 ha, działka nr 153/3 o pow. 0,0009 ha, działka nr 160 o pow. 2,9900 ha, o łącznej pow. 15,4120 ha, w tym: RIVb 

– 6,8470 ha, RV – 6,2010 ha, RVI – 0,3600 ha, ŁIV – 1,5570 ha, LsIV – 0,0330 ha, Ls – 0,1000 ha. Działki zapisane są 

w KW nr PO1F/00027187/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działki nr 153/4 i 160 stanowią teren ekosystemów łąk i pastwisk, kompleksów i wysp leśnych oraz teren 

gruntów rolnych, działki nr 153/1 i 153/3 stanowią teren ekosystemów łąk i pastwisk, działka nr 153/2 stanowi teren 

kompleksów i wysp leśnych.

Czynsz dzierżawny za lasy zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR, po opracowaniu 

uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 51 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

8)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona jako 

część I działki nr 157 o pow. 16,3520 ha i część I działki nr 156 o pow. 0,1700 ha, o łącznej pow. 16,5220 ha, w tym: 

RIVa – 2,4590 ha, RIVb – 9,7160 ha, RV – 4,1770 ha, dr – 0,1700 ha. Działki zapisane są w KW nr PO1F/00027187/3 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Dojazd do części II 

działki nr 157 i części II dz. 156 będzie przebiegał przez część I działki nr 156 stanowiącej drogę. Wyłoniony 

w drodze przetargu dzierżawca części I działki nr 157 i części I działki nr 156 będzie zobowiązany udostępnić 

przejazd i przechód do części II działki nr 157 i części II działki nr 156 przez część I działki nr 156.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 157 stanowi teren gruntów rolnych, działka nr 156 stanowi teren ekosystemów łąk i pastwisk, 

kompleksów i wysp leśnych oraz teren gruntów rolnych.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 69 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

9)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GORAZDOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona jako 

część II działki nr 157 o pow. 16,9380 ha i część II działki nr 156 o pow. 0,1800 ha, o łącznej pow. 17,1180 ha, 

w tym: RIVa – 2,1110 ha, RIVb – 7,5840 ha, RV – 6,5030 ha, RVI – 0,7400 ha, dr – 0,1800 ha. Działki zapisane 

są w KW nr PO1F/00027187/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomość posiada dostęp 

do drogi. Dojazd do części II działki nr 157 i części II dz. 156 będzie przebiegał przez część I działki nr 156 

stanowiącej drogę. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części I działki nr 157 i części I działki nr 156 

będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części II działki nr 157 i części II działki nr 156 przez 

część I działki nr 156.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwały Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 

22.09.2014 r. działka nr 157 stanowi teren gruntów rolnych, działka nr 156 stanowi teren ekosystemów łąk i pastwisk, 

kompleksów i wysp leśnych oraz teren gruntów rolnych.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 61 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

10)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie BIEGANOWO, gmina Kołaczkowo, oznaczona 

w ewidencji gruntów jako działka nr 133/15 o pow. 8,6661 ha, w tym: RIIIa – 0,7084 ha, RIIIb – 3,9900 ha,  

RIVa – 0,7114 ha, RIVb – 1,8573 ha, RV – 1,3990 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr PO1F/00024915/5 

przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Ww. nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwała Rady Gminy Kołaczkowo nr XXXV/245/2014 z dnia 22.09.2014 r.  

działka nr 133/15 stanowi potencjalne rezerwy terenów działalności gospodarczej oraz teren gruntów rolnych.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 53 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

11)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie SOŁECZNO, gmina Września, oznaczona  

w ewidencji gruntów jako działka nr 124/5 o pow. 15,1315 ha, w tym: RIIIa – 3,0812 ha, RIIIb – 4,9435 ha,  

RIVb – 2,1193 ha, RV – 2,7182 ha, RVI – 1,2815 ha, LsV – 0,4786 ha, W – 05092 ha. Dla nieruchomości prowadzona  

jest KW nr PO1F/00023612/4 przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną 

uchwałą nr XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21.06.2017 r. działka nr 124/5 w części przeznaczona jest 

pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w części pod tereny zalesień oraz w części pod obszary gruntów 

leśnych.

WYKAZ - GRUNTY ROLNE
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Czynsz dzierżawny za lasy zostanie ustalony zgodnie z zasadami stosowanymi w KOWR, po opracowaniu 

uproszczonego planu urządzenia lasu lub ustaleniu przez nadleśniczego zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 82 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

12)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie BARDO, gmina Września, oznaczona w ewidencji 

gruntów jako działka nr 91/3 o pow. 15,9139 ha, w tym: RIIIb – 2,5417 ha, RIVa – 11,4625 ha, RIVb – 0,2719 ha,  

RV – 1,6378 ha. Nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w KW. Nieruchomość posiada dostęp  

do drogi.

Działka nr 91/3 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod 

rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie, zatwierdzonym Uchwałą nr XL/394/06 Rady Miejskiej we Wrześni 

z dnia 27.02.2006 r.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 96 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 4 listopada 2022 roku na cele rolne.

13)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie LIPIE, gmina Miłosław, oznaczona w ewidencji 

gruntów jako działki nr 100/5 o pow. 4,1282 ha, 100/8 o pow. 6,0253 ha, 100/9 o pow. 5,5931 ha, 100/10 o pow. 

0,8665 ha, o łącznej pow. 16,6131 ha, w tym: RIIIb – 9,0773 ha, RIVa – 2,9292 ha, RIVb – 1,7903 ha, RV – 1,8283 ha, 

RVI – 0,9880 ha. Działki nr 100/8, 100/9, 100/10 zapisane są w KW nr PO1F/00024915/5, działka nr 100/5 zapisana 

jest w KW nr PO1F/00014855/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Wrześni. Nieruchomość posiada dostęp 

do drogi.

Na nieruchomości znajduje się silos dwukomorowy, bez naliczenia czynszu.

Dla ww. nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłosław posiada 

opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą  

nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7.12.1999 r. zmienione Uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu 

z dnia 12.07.2011 r. oraz Uchwałą nr XII/54/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ustalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje dla wskazanego 

obszaru tereny użytków rolnych (oznaczenie O).

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 100 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane 

do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic 

odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy i KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe 

różnice w ich powierzchni. W przypadku podziałów geodezyjnych działek wydzierżawianych w częściach KOWR 

OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.

Niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, we 

właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany 

na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 655.

www.kowr.gov.pl
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ODDZIAŁ TERENOWY KOWR W POZNANIU

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy położonych w woj. wielkopolskim

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Kobylepole, gmina 

Miasto Poznań, powiat poznański, oznaczona w ewidencji gruntów jako:

1.  I Część działki nr 3/17 o pow. 10,9737 ha, w tym: RIIIa – 8,7963 ha, RIIIb – 1,6757 ha, RIVa – 0,5017 ha. Nieruchomość 

nie posiada oznaczenia w KW. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miejskiej w Poznaniu nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23.09.2014 r. działka nr 3/17 ob. Kobylepole położona jest  

na terenie oznaczonym symbolami MN, U/P – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów, 

kdZ. 2 – tereny dróg, drogi klasy zbiorczej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Uwaga: Nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  

20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Z dniem ewentualnego przekazania nieruchomości 

do Krajowego Zasobu Nieruchomości, Prezes KZN może wypowiedzieć umowę dzierżawy jej dotyczącą 

z zachowaniem ustawowego terminu jej wypowiedzenia. Z uwagi na powyższe, ewentualny okres wypowiedzenia 

umowy dzierżawy określony zostanie w treści umowy dzierżawy. 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 99 dt pszenicy. 

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2020 r. na cele rolne.

2.  II Część działki nr 3/17 o pow. 13,8493 ha, w tym: RIIIa – 8,8704 ha, RIIIb – 1,4415 ha, RIVa – 3,5374 ha. Nieruchomość 

nie posiada oznaczenia w KW. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miejskiej w Poznaniu nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23.09.2014 r. działka nr 3/17 ob. Kobylepole położona jest  

na terenie oznaczonym symbolami MN, U/P – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów, 

kdZ. 2 – tereny dróg, drogi klasy zbiorczej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Uwaga: Nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Z dniem ewentualnego przekazania nieruchomości do Krajowego 

Zasobu Nieruchomości, Prezes KZN może wypowiedzieć umowę dzierżawy jej dotyczącą z zachowaniem 

ustawowego terminu jej wypowiedzenia. Z uwagi na powyższe, ewentualny okres wypowiedzenia umowy 

dzierżawy określony zostanie w treści umowy dzierżawy. 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 117 dt pszenicy. 

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2020 r. na cele rolne.

3.  I Część działki nr 3/38 o pow. 11,7546 ha, w tym: RIIIa-7,9103 ha, RIIIb-2,1772 ha, RIVa-1,6625 ha, dr-0,0046 ha.

Nieruchomość nie posiada oznaczenia w KW. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 

ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań zatwierdzonym Uchwałą 

Rady Miejskiej w Poznaniu nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23.09.2014 r. działka nr 3/17 ob. Kobylepole położona jest  

na terenie oznaczonym symbolami MN, U/P – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów, 

kdZ. 2 – tereny dróg, drogi klasy zbiorczej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Uwaga: Nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Z dniem ewentualnego przekazania nieruchomości do Krajowego 

Zasobu Nieruchomości, Prezes KZN może wypowiedzieć umowę dzierżawy jej dotyczącą z zachowaniem 

ustawowego terminu jej wypowiedzenia. Z uwagi na powyższe, ewentualny okres wypowiedzenia umowy 

dzierżawy określony zostanie w treści umowy dzierżawy. 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 102 dt pszenicy. 

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2020 r. na cele rolne.

4.  II Część działki nr 3/38 o pow. 16,1011 ha, w tym: RIIIb-8,1492 ha, RIVa-7,9519 ha.

Nieruchomość nie posiada oznaczenia w KW. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 

ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań zatwierdzonym Uchwałą 

Rady Miejskiej w Poznaniu nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23.09.2014 r. działka nr 3/17 ob. Kobylepole położona jest  

na terenie oznaczonym symbolami MN, U/P – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów, 

kdZ. 2 – tereny dróg, drogi klasy zbiorczej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Uwaga: Nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Z dniem ewentualnego przekazania nieruchomości do Krajowego 

Zasobu Nieruchomości, Prezes KZN może wypowiedzieć umowę dzierżawy jej dotyczącą z zachowaniem 

ustawowego terminu jej wypowiedzenia. Z uwagi na powyższe, ewentualny okres wypowiedzenia umowy 

dzierżawy określony zostanie w treści umowy dzierżawy. 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 113 dt pszenicy. 

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2020 r. na cele rolne.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostanie podany 

do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KOWR OT Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań tel. 61 85-60-702.

Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznań, Rady Osiedla Kobylepole, we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej oraz na stronie internetowej KOWR OT 

Poznań www.kowr.gov.pl

www.kowr.gov.pl

POZ.WKUR.4243.348.2018.NJ.1



Reklama
aa

17
Głos Wielkopolski 

Czwartek, 22.03.2018

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży położonej w województwie wielkopolskim

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, na podstawie art. 29 ust. 1h ustawy z dnia  

19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018r., poz. 91) oraz  

§ 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia 

ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. 

z 2012r., poz. 540), podaje do publicznej wiadomości wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości wchodzącej 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Kuślin, powiat nowotomyski, woj. 

wielkopolskie

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w powiecie nowotomyskim, gminie Kuślin, obrębie 

Trzcianka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 40/1 (ark. mapy 2) o powierzchni 0,5000 ha  

(UR – 0,5000 ha), w tym użytki w klasach: RIIIb – 0,0100 ha, RIVa – 0,1100 ha, RIVb – 0,3800 ha. 

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1N/00045659/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Nowym Tomyślu.

Cena nieruchomości wynosi: 22.440,00 zł brutto

Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Urząd Gminy w Kuślinie zaświadcza, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kuślin, zatwierdzonym uchwałą nr VIII/45/2003 z dnia 29 maja 2003 r. Rady Gminy 

w Kuślinie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z dnia 25.07.2003 r., nr 127, poz. 2374) działka nr ewidencyjny 40/1 położona w obrębie Trzcianka przeznaczona jest 

pod tereny o podstawowym przeznaczeniu jako tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 

8.RP.1. Na terenie oznaczonym symbolem 8.RP.1 wyznaczono lokalizację turbin wiatrowych, zgodnie z rysunkiem 

planu, z uwzględnieniem ustaleń określonych w § 146 wyżej wymienionej uchwały.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Ustanowienie drogi koniecznej zgodnie 

z art. 145 Kodeksu cywilnego za odpłatnością odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Nieruchomość obciążona jest bezumownym użytkowaniem. Kupujący w umowie sprzedaży oświadczy, że ”Kupujący 

jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem. Samodzielnie  

i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpi ani nie 

będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu”.

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu – I Wydział Cywilny toczy się postępowanie pod sygnaturą 

I Ns 641/17 w sprawie o nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie. Kupujący 

w umowie sprzedaży oświadczy, że jest świadomy faktu, iż w stosunku do przedmiotu umowy sprzedaży toczy się 

postępowanie sądowe w sprawie o nabycie prawa własności przez zasiedzenie, samodzielnie i na własny koszt 

będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz że nie wystąpi ani nie będzie 

występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu. 

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

KOWR może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na warunkach określonych w art. 31 

ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 

rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 

wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U. z 2012 r., poz. 208), na okres nie dłuższy niż 15 lat, 

jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości wpłacił co najmniej 10% jej 

ceny i przedłożył zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala 

na spłatę tej należności.

Zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych 

warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności lub innego aktu prawnego, który zastąpi to 

rozporządzenie, rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową 

ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy. Oprocentowanie powyższe jest 

oprocentowaniem zmiennym.

Kandydat na nabywcę, ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie do:

1.  ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty wraz 

z oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami za okres opóźnienia i innymi kosztami na rzecz KOWR,

2.  złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3.  złożenia dodatkowych zabezpieczeń w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej o oprocentowanie 

w wysokości stopy redyskontowej, liczone od części ceny sprzedaży rozkładanej na raty, za okres jednego roku. 

Dodatkowymi zabezpieczeniami mogą być zabezpieczenia przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. KOWR może odstąpić od żądania dodatkowego 

zabezpieczenia w przypadku, gdy część ceny uiszczana przed zawarciem umowy będzie równa lub wyższa niż 

50% ceny sprzedaży. O wyborze formy i wielkości dodatkowego zabezpieczenia decyduje KOWR.

Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie udokumentować 

swoją sytuację finansową poprzez złożenie dokumentów określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności.

Kandydat na nabywcę nieruchomości oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, w zależności od formy 

zabezpieczenia spłaty kwoty należności składa odpowiednio dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności:

Wiarygodność kandydata na nabywcę, proponowane formy dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienie 

pozostałych warunków rozłożenia należności na raty, podlegać będą ocenie KOWR.

Nabywca odnośnie wykonania zobowiązania, co do zapłaty rozłożonej na raty ceny sprzedaży lub poszczególnych 

rat wraz z oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży rygorowi egzekucji 

w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.

KOWR może zażądać od nabywcy udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia własności 

zbywanej nieruchomości z powrotem na Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w razie odstąpienia 

od umowy sprzedaży z powodu niewykonania jej postanowień w zakresie zapłaty ceny sprzedaży, na okres, na 

który należność ta została rozłożona na raty.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na podstawie art. 29 ust. 1h ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 91), zgodnie z którym nieruchomość wchodząca 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa może być sprzedana bez przetargu, jeżeli może poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej 

część.

Wobec powyższego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wzywa niniejszym właścicieli nieruchomości 

przyległych (tj. działek nr 39, 49, 40/2, 41, 50 położonych w obrębie Trzcianka, gm. Kuślin) do złożenia 

oświadczenia, o zamiarze nabycia nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w wykazie (z podaniem 

formy płatności: gotówka/raty). 

Oświadczenie należy kierować do siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, 

w terminie 35 dni, licząc od dnia publikacji niniejszego wykazu.

Niezłożenie stosownego oświadczenia w podanym wyżej terminie lub złożenie oświadczenia w sposób niewłaściwy 

oznaczać będzie rezygnację z możliwości nabycia nieruchomości bez przetargu.

W oświadczeniu należy podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania), nr PESEL, serię i nr dowodu 

osobistego. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim oraz istnienia ustawowej wspólności majątkowej, 

prosimy o podanie danych osobowych współmałżonka. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości z majątku 

osobistego należy złożyć oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

W przypadku zamiaru skorzystania z możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty do oświadczenia należy 

dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji finansowej, o których mowa powyżej. W przypadku niezłożenia 

we wskazanym powyżej terminie określonym przez KOWR dokumentów dotyczących wiarygodności oraz 

dodatkowego zabezpieczenia, jak również w przypadku braku wiarygodności kandydata na nabywcę, 

a także negatywnej oceny zaproponowanej formy zabezpieczenia, kandydat na nabywcę zobowiązany będzie  

do zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, 

warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych 

gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 540), jeżeli zainteresowanie nabyciem nieruchomości, będącej przedmiotem 

sprzedaży, zgłoszą na piśmie właściciele co najmniej dwóch nieruchomości przyległych, wówczas nieruchomość 

będzie podlegać sprzedaży w trybie przetargu ustnego, w którym będą mogli uczestniczyć wyłącznie właściciele 

nieruchomości przyległych.

W przypadku nieskorzystania przez właścicieli nieruchomości przyległych z możliwości nabycia bez przetargu 

działki nr 40/1 położonej w obrębie Trzcianka, nieruchomość będzie przeznaczona do sprzedaży na rzecz osób 

trzecich w drodze przetargu. Termin i miejsce ewentualnego przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z uwzględnieniem przepisów określonych w art. 29a oraz 29b ustawy z dnia 

19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 

w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty Kupujący zobowiązany będzie do: 

1)  Nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości 

oraz do prowadzenia na niej w tym okresie działalności rolniczej, a w przypadku osób fizycznych do osobistego 

prowadzenia tej działalności,

2)  Nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych 

podmiotów niż KOWR,

3) Zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:

a)  Niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2, albo

b)  Złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty Kupujący zobowiązany będzie do utrzymywania nabywanej 

nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 29b ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.) nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży złoży 

oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na 

zbycie tej nieruchomości. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści; ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Zbycie 

nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz 

wyrysem z mapy ewidencyjnej. Kupujący oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami 

wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków 

oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów 

wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż 

jest to oznaczone w ww. dokumentach. Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości 

na własny koszt.

WYKAZ - GRUNTY ROLNE

ZSI.POZ.WKUR.4240.291.1.291.2018.WKW

www.kowr.gov.pl
ciąg dalszy na następnej stronie
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ następujących nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy 

położonych w obrębie Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Przedmiotem dzierżawy będą:

1)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GOWARZEWO, gmina Kleszczewo, oznaczona 

w ewidencji gruntów jako działka nr 439/1 o pow. 8,6600 ha, w tym: RIIIb – 0,2000 ha, RIVa – 4,4100 ha,  

RIVb – 2,7100 ha, RV – 1,1300 ha, PsIV – 0,2100 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1D/00007245/0 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, zatwierdzonym Uchwałą  

nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.09.2005 r. ww. działka ma przeznaczenie: rola oraz ciągi 

dolinne wzdłuż cieków wodnych.

Gmina przystąpiła na podstawie uchwały nr XV/111/2016 z dnia 24.02.2016 r. i uchwały nr XVI/122/2016 z dnia 

22.03.2016 r. Rady Gminy Kleszczewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Bylinie, Gowarzewie, 

Komornikach i Krzyżownikach, do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Kleszczewo, obejmującego tereny przemysłowo-usługowe wzdłuż Autostrady A2, oznaczone w pierwotnym planie 

jako „AG”, położone m.in. w Komornikach.

UWAGA! Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 45 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

2)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie GOWARZEWO, gmina Kleszczewo, oznaczona 

w ewidencji gruntów jako działka nr 444 o pow. 10,0000 ha, w tym: RIVa – 0,9200 ha, RIVb – 7,3300 ha,  

RV – 1,6600 ha, PsIV – 0,0900 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1D/00007245/0 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, zatwierdzonym Uchwałą  

nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.09.2005 r. ww. działka ma przeznaczenie: rola oraz ciągi 

dolinne wzdłuż cieków wodnych.

Gmina przystąpiła na podstawie uchwały nr XV/111/2016 z dnia 24.02.2016 r. i uchwały nr XVI/122/2016 z dnia 

22.03.2016 r. Rady Gminy Kleszczewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Bylinie, Gowarzewie, 

Komornikach i Krzyżownikach, do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Kleszczewo, obejmującego tereny przemysłowo-usługowe wzdłuż Autostrady A2, oznaczone w pierwotnym planie 

jako „AG”, położone m.in. w Komornikach.

UWAGA! Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 43 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane 

do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic 

odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy i KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe 

różnice w ich powierzchni. 

Niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, we 

właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany 

na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 655.

www.kowr.gov.pl

WYKAZ - GRUNTY ROLNE

POZ.WKUR.4243.357.2018.MG.1

REKLAMA 008208447

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać udział wynoszący 835/4527cz. w nieruchomości wspólnej zabudowanej położonej w woj. wielkopolskim, w Grodzisku Wlkp. na os. Piaski nr 4

Przedmiotem sprzedaży będzie: Udział wynoszący 835/4527 cz. w nieruchomości wspólnej zabudowanej położonej w woj. 
wielkopolskim, w Grodzisku Wlkp. na os. Piaski nr 4, oznaczonej jako działka nr 3797 o pow. 0,3519 ha (w klasie użytków: B-0,3519 
ha) wraz z prawem do korzystania z pomieszczeń biurowych niewyodrębnionego lokalu użytkowego o łącznej pow. użyt. 83,50 m2. 
Ww. nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr: PO1S/00043984/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Struktura lokalu: 4 pomieszczenia biurowe o pow. 16,70 m2, 17,90 m2, 16,90 m2, 29,7 m2, łazienka o pow. 1,50 m2, w.c. o pow. 0,80 m2. 
Pomieszczenia biurowe są użytkowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ptaszkowo”. Działka nr 3797 nie jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp., Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp. ww. działka leży na obszarze oznaczonym jako zieleń ochronna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 68.530,00 zł. Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania jej do sprzedaży. 

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia 
Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu przez okres 5 lat od dnia jej nabycia od KOWR w przypadku sprzedaży nieruchomości.
Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków 
finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości.
Wyżej wymieniony udział w nieruchomości zostanie sprzedany w drodze publicznego przetargu ustnego, którego miejsce, termin 
i forma zostanie podana do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Niniejszy wykaz zostanie zamieszczony na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni: w siedzibie KOWR OT Poznań, we właściwym 
miejscowo urzędzie miasta i gminy, we właściwej miejscowo izbie rolniczej oraz na stronie internetowej: www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie KOWR OT Poznań ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 720 (736).

www.kowr.gov.pl

LOKALE MIESZKALNE

POZ.WKUR.4240.421.2018.SC 

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 91), sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży 
łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych 
kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 91) KOWR przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości 
przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.

Oddział Terenowy KOWR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe 

istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się 

z obowiązków wynikających z umów zawartych z KOWR.

Powyższy wykaz będzie wywieszony na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń: w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, we 

właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej 

oraz opublikowany na stronie internetowej www.kowr.gov.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, w tym informacje dotyczące postanowień umowy sprzedaży, można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, 61-701 

Poznań, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 654.

www.kowr.gov.pl

WYKAZ - GRUNTY ROLNE

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ następujących nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy 

położonych w obrębie Cykowo, gmina Kamieniec oraz w obrębie Drzymałowo, gmina Rakoniewice, powiat grodziski, województwo wielkopolskie

Przedmiotem dzierżawy będą:

1)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Cykowo, gmina Kamieniec, oznaczona w ewidencji 

gruntów i budynków jako część I działki nr 13/3 (ark. mapy 1) o pow. 16,2753 ha, w tym: RIVa – 14,0961 ha,  

RIVb – 1,0150 ha, RV – 1,1642 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1S/00054363/1 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec, działka nr 13/3 położona jest w terenach 

posiadających oznaczenie – tereny upraw rolnych. Dla nieistniejącej działki nr 13/2 (podział na 13/3 i 13/4) została 

wydana decyzja celu publicznego nr 3P/2005 z dnia 20.05.2005 r. polegająca na modernizacji gminnej stacji 

uzdatniania wody w Cykowie oraz budowie rurociągów przesyłowych dla wody uzdatnionej od Cykowa do 

hydroforni w Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych w gminie Kamieniec, a także decyzja o warunkach 

zabudowy – budowa biogazowi. Przez działkę nr 13/3 przebiega istniejąca główna sieć gazowa oraz napowietrzna 

linia średniego napięcia, ponadto wzdłuż drogi relacji Kamieniec – Ptaszkowo zlokalizowana jest sieć wodociągowa 

oraz gazowa.

Uwaga: część przedmiotu dzierżawy aktualnie zajęta jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych  

GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa 

o średnicy DN1000 relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I na terenie województwa 

wielkopolskiego” i Oddział KOWR w Poznaniu nie przewiduje możliwości zwolnienia z czynszu dzierżawnego za 

grunt objęty inwestycją. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 96 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

2)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Cykowo, gmina Kamieniec, oznaczona w ewidencji 

gruntów i budynków jako część II działki nr 13/3 (ark. mapy 1) o pow. 17,8740 ha, w tym: RIIIb – 4,2441 ha,  

RIVa – 13,6299 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1S/00054363/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Grodzisku Wlkp.

Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec, działka nr 13/3 położona jest w terenach 

posiadających oznaczenie – tereny upraw rolnych. Dla nieistniejącej działki nr 13/2 (podział na 13/3 i 13/4) została 

wydana decyzja celu publicznego nr 3P/2005 z dnia 20.05.2005 r. polegająca na modernizacji gminnej stacji 

uzdatniania wody w Cykowie oraz budowie rurociągów przesyłowych dla wody uzdatnionej od Cykowa do 

hydroforni w Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych w gminie Kamieniec, a także decyzja o warunkach 

zabudowy – budowa biogazowi. Przez działkę nr 13/3 przebiega istniejąca główna sieć gazowa oraz napowietrzna 

linia średniego napięcia, ponadto wzdłuż drogi relacji Kamieniec – Ptaszkowo zlokalizowana jest sieć wodociągowa 

oraz gazowa.

Uwaga: część przedmiotu dzierżawy aktualnie zajęta jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych  

GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa 

o średnicy DN1000 relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I na terenie województwa 

wielkopolskiego” i Oddział KOWR w Poznaniu nie przewiduje możliwości zwolnienia z czynszu dzierżawnego  

za grunt objęty inwestycją. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 119 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

3)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Cykowo, gmina Kamieniec, oznaczona w ewidencji 

gruntów i budynków jako część III działki nr 13/3 (ark. mapy 1) o pow. 12,1523 ha, w tym: RIIIb – 3,8000 ha, 

RIVa – 7,8023 ha, RV – 0,5500 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1S/00054363/1 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec, działka nr 13/3 położona jest w terenach 

posiadających oznaczenie – tereny upraw rolnych. Dla nieistniejącej działki nr 13/2 (podział na 13/3 i 13/4) 

została wydana decyzja celu publicznego nr 3P/2005 z dnia 20.05.2005 r. polegająca na modernizacji gminnej 

stacji uzdatniania wody w Cykowie oraz budowie rurociągów przesyłowych dla wody uzdatnionej od Cykowa  

do hydroforni w Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych w gminie Kamieniec, a także decyzja o warunkach 

zabudowy – budowa biogazowi. Przez działkę nr 13/3 przebiega istniejąca główna sieć gazowa oraz napowietrzna 

linia średniego napięcia, ponadto wzdłuż drogi relacji Kamieniec – Ptaszkowo zlokalizowana jest sieć wodociągowa 

oraz gazowa.

Uwaga: część przedmiotu dzierżawy aktualnie zajęta jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych  

GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa 

o średnicy DN1000 relacji Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I na terenie województwa 

wielkopolskiego” i Oddział KOWR w Poznaniu nie przewiduje możliwości zwolnienia z czynszu dzierżawnego  

za grunt objęty inwestycją. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 80 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

4)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Cykowo, gmina Kamieniec, oznaczona  

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19 (ark. mapy 1) o pow. 5,6800 ha, w tym: RIIIa – 0,4500 ha, 

RIIIb – 3,1100 ha, RIVa – 2,1200 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1S/00054363/1 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec, działka nr 19 obrębu Cykowo położona jest 

w terenach posiadających oznaczenie – tereny upraw rolnych, granica obszaru i terenu górniczego złoża gazu 

ziemnego „UJAZD”. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 42 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

5)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Cykowo, gmina Kamieniec, oznaczona  

w ewidencji gruntów i budynków jako część I działki nr 21/7 (ark. mapy 1) o pow. 11,9451 ha, w tym:  

RIIIa – 3,4000 ha, RIIIb – 3,2000 ha, R IVa – 5,1651 ha, łąki trwałe w klasie ŁIV – 0,0300 ha oraz Lz – 0,1500 ha 

Działka zapisana jest w KW nr PO1S/00054363/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec, działka nr 21/7 położona jest w terenach 

posiadających oznaczenie – tereny upraw rolnych, tereny upraw leśnych. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 89 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

6)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Cykowo, gmina Kamieniec, oznaczona w ewidencji 

gruntów i budynków jako część II działki nr 21/7 (ark. mapy 1) o pow. 10,0110 ha, w tym: RIVa – 9,0608 ha,  

RV – 0,9502 ha. Działka zapisana jest w KW nr PO1S/00054363/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Grodzisku Wlkp.

Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec, działka nr 21/7 położona jest w terenach 

posiadających oznaczenie – tereny upraw rolnych, tereny upraw leśnych. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 59 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

7)  niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Drzymałowo, gmina Rakoniewice, oznaczona 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 372/3 (ark. mapy 1) o pow. 6,6268 ha, w tym: RIIIb – 2,5016 ha, 

RIVa – 1,3105 ha, RIVb – 0,5700 ha, RV – 1,8883 ha, łąki trwałe w klasie: ŁIV – 0,3564 ha. Działka zapisana jest 

w KW nr PO1S/00013570/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice, działka nr 372/3 obrębu Drzymałowo stanowi 

tereny przeznaczone pod produkcję rolną położone w strefie III – produkcyjno-przyrodniczej (rozwijanie 

działalności gospodarczej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony dóbr kultury). 

Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej. 

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 32 dt pszenicy.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 5 listopada 2027 roku na cele rolne.

Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane 

do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic 

odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy i KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe 

różnice w ich powierzchni. W przypadku podziałów geodezyjnych działek wydzierżawianych w częściach KOWR 

OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.

Niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń na okres 14 dni w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu,  

we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany 

na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 607.

www.kowr.gov.pl

WYKAZ - GRUNTY ROLNE
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy 

położonych w obrębie Cichowo, w gminie Krzywiń, pow. kościański, w województwie wielkopolskim
Przedmiotem dzierżawy będą nieruchomości rolne niezabudowane położone w obrębie Cichowo, w gminie 
Krzywiń, pow. kościański, w województwie wielkopolskim, oznaczone w ewidencji gruntów jako: 
1.  działka nr 63/4 o powierzchni 13,7203 ha, w klasie użytków: RIVa - 7,2370 ha, RIVb - 2,7543 ha, RV - 3,6894 ha, 

N – 0,0396 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW – PO1K/00053687/4 przez Sąd Rejonowy w Kościanie.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 66,00 dt pszenicy rocznie.
2.  działka nr 63/5 o powierzchni 15,2809 ha, w klasie użytków: RIVa - 5,7418 ha, RIVb -0,0016 ha, RV - 9,5375 ha,  

dla której prowadzona jest księga wieczysta KW – PO1K/00053687/4 przez Sąd Rejonowy w Kościanie.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 56,00 dt pszenicy rocznie.
3.  działka nr 79/1 o powierzchni 16,4209 ha, w klasie użytków: RIIIb - 7,9195 ha, RIVa -3,6343 ha, RV - 0,3264 ha, 

ŁIV - 2,9740 ha, ŁV - 0,7043 ha, Lz-ŁIV 0,2895, W – 0,1637 ha, N - 0,4092 ha, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW – PO1K/00053687/4 przez Sąd Rejonowy w Kościanie.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 99,00 dt pszenicy rocznie 
4.  działka nr 79/4 o powierzchni 15,4211 ha, w klasie użytków: ŁIV – 3,1221 ha, RIIIb - 6,1579 ha, RIVa - 5,7760 ha, 

RV - 0,0730 ha, W – 0,2921 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW – PO1K/00053687/4 przez Sąd 
Rejonowy w Kościanie.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 98,00 dt pszenicy rocznie 

5.  działka nr 79/5 o powierzchni 13,4591 ha, w klasie użytków: RIIIb - 6,7996 ha, RIVa - 4,3256 ha, RV - 0,8536 ha, 

ŁIV - 1,4167 ha, W – 0,0636ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW – PO1K/00053687/4 przez Sąd 

Rejonowy w Kościanie

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 88,00 dt pszenicy rocznie.

Nieruchomości wydzierżawione zostaną do dnia 08.11.2027 r. – na cele rolne.

Przeznaczenie: Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych 

nieruchomości. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy 

Krzywiń” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXIII/401/2002 z dnia 12.09.2002 r. ze zmianami 

nieruchomości oznaczone są jako tereny upraw polowych.

Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. 

Nieruchomości będą wydzierżawiane w drodze przetargu ograniczonego ofert pisemnych. Termin, miejsce 

i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz zostanie zamieszczony na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 

KOWR Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym 

miejscowo sołectwie, we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie KOWR OT Poznań – Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, 64-030 Śmigiel, tel./fax (65) 518 55 64. 

www.kowr.gov.pl

POZ.WKUR.4243.295.2018.TJ

REKLAMA 008208475

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

ogłasza przetarg ustny ograniczony w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 1000

na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie ATANAZYN, gm. Szamocin powiat chodzieski, woj. wielkopolskie

w przetargu uczestniczyć mogą wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju 

rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której 

położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, zgodnie z art. 29  

ust. 3b pkt. 1 Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 ze zm.).

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne położone w powiecie chodzieskim, w gminie Szamocin w obrębie 

ATANAZYN oznaczone w ewidencji gruntów jako:

1).  Działka nr 19 o powierzchni 0,9000 ha, w tym użytki w klasach: ŁIV-0,4700 ha, ŁV-0,3000 ha, W-0,0800 ha 

i nieużytki/N/-0,0500 ha. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00031965/4 prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Chodzieży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.200,00 zł brutto

Wadium wynosi - 1.300,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi - 140,00 zł

2).  Działka nr 181 o powierzchni 0,3800 ha, w tym użytki w klasie: ŁV. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej 

nr PO1H/00031965/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.800,00 zł brutto

Wadium wynosi - 480,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi - 50,00 zł

3).  Działka nr 436 o powierzchni 0,3000 ha, w tym użytki w klasach: ŁV-0,2200 ha, W-0,0300 ha i nieużytki 

/N/-0,0500 ha. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00031965/4 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Chodzieży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.400,00 zł brutto.

Wadium wynosi - 440,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi - 50,00 zł

Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

Przeznaczenie: Brak planu miejscowego dla przedmiotowych nieruchomości

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin działki przeznaczone są 

jako tereny łąk i pastwisk.(Uchwała nr XXVI/259/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z 23.02.2018 r. 

Nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla terenu obejmującego przedmiotowe 

działki.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, pok. 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez osoby zakwalifikowane jest wpłacenie wadium w podanej wyżej 

wysokości na konto KOWR Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 (dla każdej 

pozycji oddzielnie) najpóźniej w dniu 19.04.2018 r. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu 

jest złożenie w dniu 4 kwietnia 2018 r. do godz. 14:30, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

dopuszczających do wzięcia udziału w przetargu, wymienionych w pełnej treści ogłoszenia.

Lista osób spełniających wszystkie warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona 

w siedzibie ANR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pile, ul. Motylewska 7, w dniu 

9 kwietnia 2018 r. W tym samym terminie i miejscu zostanie wywieszona lista osób, które nie złożyły wszystkich 

wymaganych dokumentów z zaznaczeniem brakujących dokumentów oraz informacją, że osoby te zostaną 

zakwalifikowane do przetargu, jeżeli w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14:30, złożą brakujące 

dokumenty. W takiej sytuacji ostateczna lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie 

wywieszona w dniu 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie KOWR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7.

Powyższe ogłoszenie w pełnej treści będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT Poznań, 

Sekcji Zamiejscowej w Pile, we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym Sołectwie, we właściwej 

miejscowo Izbie Rolniczej i na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu, Sekcja Zamiejscowa w Pile,  

ul. Motylewska 7, pokój nr 17, tel. 67 211-04-36.

www.kowr.gov.pl

GRUNTY ROLNE 
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

położonej w obrębie Godziszewo, gminie Siedlec, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie,

w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00.

Zgodnie z wykazem opublikowanym w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 21 lutego 2018 r. przedmiotem sprzedaży jest 

nieruchomość nierolna niezabudowana, położona w obrębie Godziszewo, gmina Siedlec, oznaczona w ewidencji 

gruntów jako: działka nr 337 o pow. 0,0813 ha, w klasie użytków: RIVa, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

nr PO1E/00029206/6 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Cena nieruchomości wynosi: 23.500,00 zł brutto.

Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 

nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi 

zmianami teren działki wchodzi w skład kompleksu oznaczonego jako struktura przekształceń i intensyfikacji 

rozwoju systemu osadniczego. Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

oraz nie jest planowana budowa dróg gminnych.

W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości nie toczy się postępowanie o charakterze określonym w art. 56 

ust. 2 ustawy o g.n.r.S.P. 

UWAGA:

1.  Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, objętych ochroną 

konserwatorską i ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków (zespół stanowisk nr 5) stanowiących pozostałości 

osadnictwa z okresu neolitu, okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza, średniowiecza oraz okresu 

nowożytnego. Nie wnosi się przeciwwskazań do sprzedaży ww. działki z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany 

sposobu przekształcenia ich z celów rolnych na cele inwestycyjne wiązać będą się z koniecznością uzgodnienia 

z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków na etapie prowadzonych postępowań na podstawie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.  Działka zagospodarowana przez bezumownego użytkownika. W akcie notarialnym kupujący zobowiązany 

będzie do złożenia oświadczenia, że „jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży 

bezumownym użytkownikiem. Samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia 

nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpił ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami 

wobec sprzedającego z tego tytułu”.

3.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania 

Zasobem w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, gmina Śmigiel (budynek pałacu).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001, najpóźniej w dniu 

4.04.2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). 

Ogłoszenie w pełnej treści wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 

SZGZ w Starym Bojanowie, właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej 

miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać w siedzibie Sekcji 

Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, tel. 65 518 55 64.

www.kowr.gov.pl

ZSI.POZ.WKUR.4240.285.1.285.2018.JCz

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej

położonej w obrębie Nojewo, gmina Pniewy, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie,

w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 91, zwana dalej „u.o.g.n.r.S.P”) oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy 

w Poznaniu ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Pniewy, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie, 

zgodnie z wykazem podanym do publicznej wiadomości w dniu 21 lutego 2018 r.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość nierolna położona w powiecie szamotulskim, gminie Pniewy, obrębie 

Nojewo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 445/3 o powierzchni 0,8400 ha, w tym użytki w klasach: 

RIVa – 0,2500 ha, RV – 0,2300 ha, S-RV – 0,1800 ha, PsV – 0,1500 ha, N – 0,0300 ha.

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00007148/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Szamotułach

Cena nieruchomości brutto wynosi: 105.100,00 zł 

Wadium: 21.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 1.100,00 zł

Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Przeznaczenie: Brak planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości. 

Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy 

zatwierdzoną uchwałą nr XXX/249/13 Rady Miejskiej Pniewy dnia 26 września 2013 r. dla przedmiotowych 

działek wskazane są następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 

zabudowy usługowej (symbol MR/MN/U) ok. 80%, w części tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej 

(symbol R) ok. 20%.

Przedmiotowe nieruchomości objęte są granicami uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zamiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy nr IX/80/15 Rada Miejska Pniewy 

w dniu 24 września 2015 r. 

W ramach prowadzonych prac planistycznych nie przewiduje się zmiany przeznaczenia nieruchomości.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 

najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). Dowód wpłaty wadium 

należy przedłożyć komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018r. o godz. 9:00, w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, ul. Fredry 12 (sala przetargowa – wejście od ul. Fredry). 

Pełna wersja ogłoszenia będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 

właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej miejscowo izbie rolniczej 

i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień  

projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), można uzyskać od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, w siedzibie KOWR Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, pokój 407, 

tel. 61 85 60 742.

www.kowr.gov.pl

ZSI.POZ.WKUR.4240.283.1.283.2018.KG

REKLAMA 008208501

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczonyw dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej w powiecie wągrowieckim, gmina Skoki, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z wykazem opublikowanym w gazecie „Głos Wielkopolski” z dnia 7.02.2018 r. przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 
gruntowa położona w powiecie wągrowieckim, gminie Skoki, obręb Chociszewo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 
20/2 o pow. 0,4419 ha, w tym użytki w klasie: R-IIIb-0,4419 ha, zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00046541/8 prowadzonej 
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.500,00 złotych brutto. Wadium wynosi 5.900,00 zł Minimalne postąpienie wynosi 600,00 zł
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. KOWR informuje o braku możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
Przeznaczenie: Brak planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przewiduje następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszary zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych. Dojazd dogodny drogą gminną asfaltową.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie KOWR OT Poznań, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania 
Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, sala nr 5.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto KOWR Oddział Terenowy 
w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 w dniu 5.04.2018 r.
Wadium może być również wniesione w czekach potwierdzonych przez bank, które należy zdeponować najpóźniej w dniu  
5.04.2018 r. do godz. 14:00 w kasie KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12 pokój 319.
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, SZGZ w Pile, właściwym 
miejscowo Urzędzie Gminy, właściwym miejscowo sołectwie oraz właściwej miejscowo Izbie Rolniczej i na stronie internetowej 
www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu oraz warunkach sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść ogłoszenia można uzyskać  
od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, pokój nr 17A, tel. 67 211 04 37.

www.kowr.gov.pl
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dąbcze, gminie Rydzyna, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie,

w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00.

Zgodnie z wykazem opublikowanym w Głosie Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2018 r. przedmiotem sprzedaży jest 
nieruchomość nierolna niezabudowana, położona w obrębie Dąbcze, gmina Rydzyna, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako: działka nr 380/3 o pow. 2,1394 ha, w klasie użytków: RIVa, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr PO1L/00058261/8 przez Sąd Rejonowy w Lesznie.
Cena nieruchomości wynosi: 609.000,00 zł brutto
Wadium: 65.000,00 zł Minimalne postąpienie: 7.000,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przeznaczenie: Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 
Dąbcze i miasta Rydzyna, w rejonie Zbiornika retencyjnego Rydzyna, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/349/2014 
Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 25 czerwca 2014 r., w którym przeznaczona jest pod tereny sportu, rekreacji i usług 
oświaty. Przez ww. działkę przechodzi linia energetyczna średniego napięcia EE-Sn-15kV, dla której określono pas 
technologiczny o szer. 7,5 m z każdej strony sieci oraz sieć gazowa wysokiego ciśnienia G-w/c-DN-150 ze strefą 
kontrolną o szer. 35m z każdej ze stron sieci.
W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości nie toczy się postępowanie o charakterze określonym w art. 56 
ust. 2 ustawy o g.n.r.S.P.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych 
zespół stanowisk nr 8, objętych ochroną konserwatorską i ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na ww. 
nieruchomości zlokalizowane są terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa stanowiące 
zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania. Nie 
wnosi się przeciwwskazań do sprzedaży ww. działki z zastrzeżeniem, iż nieruchomość powinna zachować swój 
dotychczasowy charakter, natomiast wszelkie zmiany sposobu przekształcenia na cele inwestycyjne wiązać się 
będą z koniecznością uzgodnienia z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków na etapie prowadzonych 
postępowań na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania 
Zasobem w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, gmina Śmigiel (budynek pałacu).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001, najpóźniej w dniu 
4.04.2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). 
Ogłoszenie w pełnej treści wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 
SZGZ w Starym Bojanowie, właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej 
miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, tel. 65 518 55 64. 

www.kowr.gov.pl
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REKLAMA 008208464

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

ogłasza przetarg ustny OGRANICZONY w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Chociszewo gm. Skoki pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 z późn. zm., zwana dalej jako „u.g.n.r.”) oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg 

ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

położonej na terenie gminy Skoki, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie – dla rolników indywidualnych w rozumieniu 

przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, mających miejsce 

zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej 

z tą gminą i spełnią warunki podane w dalszej części ogłoszenia, na podstawie wykazu podanego do publicznej 

wiadomości w dniu 31.01.2018 r. 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w powiecie wągrowieckim, gminie SKOKI, obręb 

CHOCISZEWO, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1 o pow. 1,2460 ha, w tym grunty orne w klasach: 

RV-0,0500 ha RVI-1,1960 ha, zapisana w księdze wieczystej KW PO1B/00043471/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.100,00 zł brutto

Wadium wynosi: 4.100,00 zł

Postąpienie wynosi: 500,00 zł

Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Istnieje możliwość rozłożenia 

ceny sprzedaży na raty. 

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 

nieruchomości. 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Skoki zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010r. dla ww. działki  

został wyznaczony kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej oraz zalesień.

Dojazd dogodny z drogi gruntowej gminnej. Działka nieużytkowana porośnięta samosiejkami sosny w wieku  

do 5 lat. 

Uwaga! w przetargach mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 

ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, 

w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Osoby 

zamierzające brać udział w przetargu zobowiązane są złożyć, w terminie do dnia 16.04.2018 roku godz. 14.30 

dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pełnej treści ogłoszenia. 

Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (przez osoby zakwalifikowane) w podanej 

wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić na konto KOWR w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 do dnia 

23.04.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, Zamiejscowej Sekcji OT KOWR w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, sala 

przetargowa - pok. nr 5.

Powyższe ogłoszenie w pełnej treści będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 

Sekcji Zamiejscowej KOWR OT Poznań w Pile, we właściwym terytorialnie Urzędzie Gminy, właściwym terytorialnie 

sołectwie i we właściwej terytorialnie siedzibie Izby Rolniczej oraz na stronie internetowej KOWR OT Poznań  

www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu oraz warunkach sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść 

ogłoszenia można uzyskać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, pokój nr 17A, tel. 67 211 04 37. 

www.kowr.gov.pl
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Czwartek, 22.03.2018

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny OGRANICZONY w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Jabłonna, gm. Rakoniewice pow. grodziski, woj. wielkopolskie

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 91 t.j., zwana dalej jako „u.g.n.r.”) oraz przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej 
na terenie gminy Rakoniewice, powiat grodziski, woj. wielkopolskie – dla rolników indywidualnych w rozumieniu 
przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, mających miejsce 
zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej 
z tą gminą i spełnią warunki podane w dalszej części ogłoszenia, na podstawie wykazu podanego do publicznej 
wiadomości w dniu 21 lutego 2018 r. 
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości rolne położone w powiecie grodziskim, gminie Rakoniewice, obrębie 
Jabłonna, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
POZYCJA nr 1

Działka nr 32 o powierzchni 0,7800 ha, w tym użytki w klasach: RVI – 0,7800 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej – powiatowej.
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 32.400,00 zł Wadium: 3.200,00 zł Minimalne postąpienie: 400,00 zł

POZYCJA nr 2: 
Działka nr 85/1 o powierzchni 1,0848 ha, w tym użytki w klasach: RV – 0,2805 ha, RVI – 0,8043 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest drogą publiczną.
Na działce gruntu nr 85/1 zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków obszar AZP 56-21/25, które podlega ochronie i opiece bez względu na stan zachowania 
(art. 6, ust 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. t.j. Dz.U. 
2017 poz. 2187 ze zmianami). Terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa stanowią zabytek 
archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 3 pkt 4, 
art. 6, ust. 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. 2017 
poz. 2187 ze zmianami). Dla ochrony ww. stanowisk obszar całych nieruchomości objęto archeologiczną strefą 
ochrony konserwatorskiej.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (WWKZ) nie wnosi przeciwwskazań do sprzedaży ww. działki 
z zastrzeżeniem, iż nieruchomości powinny być użytkowane rolniczo, a wszelkie zmiany sposobu przekształcenia 
ich z celów rolnych na cele inwestycyjne wiązać się będą z koniecznością uprzedniego uzgodnienia z właściwym 
miejscowo Konserwatorem Zabytków na etapie prowadzonych postępowań na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 34.500,00 zł Wadium: 3.400,00 zł Minimalne postąpienie: 400,00 zł

POZYCJA nr 3
Działka nr 248/3 o powierzchni 0,3318 ha, w tym użytki w klasach: RV – 0,3318 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ustanowienie służebności drogi koniecznej zgodnie z art.145 
Kodeksu cywilnego na koszt i staraniem nabywcy.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 9.500,00 zł Wadium: 900,00 zł Minimalne postąpienie: 100,00 zł

POZYCJA nr 4
Działka nr 266/2 o powierzchni 0,5300 ha, w tym użytki w klasach: RV – 0,1600 ha, RVI – 0,3700 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest drogą publiczną.
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. 
Działka porośnięta młodym zadrzewieniem sosnowym.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 16.600,00 zł Wadium: 1.600,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł

POZYCJA nr 5
Działka nr 291/2 o powierzchni 0,1800 ha, w tym użytki w klasach: RVI – 0,1800 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest drogą publiczną.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 6.700,00 zł Wadium: 600,00 zł Minimalne postąpienie: 100,00 zł

POZYCJA nr 6
Działka nr 309 o powierzchni 0,2600 ha, w tym użytki w klasach: RVI – 0,2600 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest publiczną.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 11.600,00 zł Wadium: 1.100,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł

POZYCJA nr 7
Kompleks składający się z działki nr 310, 311 o łącznej powierzchni 0,2700 ha, w tym użytki w klasach: RVI – 0,2700 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Kompleks posiada dostęp do drogi, która nie jest publiczną.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 12.500,00 zł Wadium: 1.200,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł

POZYCJA nr 8
Kompleks składający się z działki nr 733/2, 733/3 o łącznej powierzchni 0,9427 ha, w tym użytki w klasach:  
ŁIV – 0,0800 ha, RIVa – 0,6629 ha, RV – 0,1048 ha, RVI – 0,0950 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest publiczną.
Na działce gruntu nr 733/2, 733/3 zlokalizowane są zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków obszar AZP 56-20/17, 18, które podlegają ochronie i opiece bez względu 
na stan zachowania (art. 6, ust. 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 r., t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187 ze zmianami). Terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego 
osadnictwa stanowią zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na 
stan zachowania (art. 3 pkt 4, art. 6, ust.1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 r. Dz.U. 2017 poz. 2187 zez mianami). Dla ochrony ww. stanowisk obszar całych nieruchomości objęto 
archeologiczną strefą ochrony konserwatorskiej.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (WWKZ) nie wnosi przeciwwskazań do sprzedaży ww. działki 
z zastrzeżeniem, iż nieruchomości powinny być użytkowane rolniczo, a wszelkie zmiany sposobu przekształcenia 

ich z celów rolnych na cele inwestycyjne wiązać się będą z koniecznością uprzedniego uzgodnienia z właściwym 
miejscowo Konserwatorem Zabytków na etapie prowadzonych postępowań na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 32.500,00 zł Wadium: 3.200,00 zł Minimalne postąpienie: 400,00 zł

POZYCJA nr 9
Działka nr 740 o powierzchni 0,3900 ha, w tym użytki w klasach: ŁV – 0,0200 ha, RIVa – 0,2200 ha, RIVb – 0,0200 
ha, RV – 0,0500 ha, RVI – 0,0300 ha, N – 0,0500 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest publiczną.
Na działce gruntu nr 740 zlokalizowane są zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków obszar AZP 56-20/17, 18, które podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania 
(art. 6, ust. 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. t.j. Dz.U. 
2017 poz. 2187 ze zmianami). Terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa stanowią zabytek 
archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 3 pkt 4, 
art. 6, ust.1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. 2017 
poz. 2187 ze zmianami). Dla ochrony ww. stanowisk obszar całych nieruchomości objęto archeologiczną strefą 
ochrony konserwatorskiej.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (WWKZ) nie wnosi przeciwwskazań do sprzedaży ww. działki 
z zastrzeżeniem, iż nieruchomości powinny być użytkowane rolniczo, a wszelkie zmiany sposobu przekształcenia 
ich z celów rolnych na cele inwestycyjne wiązać się będą z koniecznością uprzedniego uzgodnienia z właściwym 
miejscowo Konserwatorem Zabytków na etapie prowadzonych postępowań na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 13.800,00 zł Wadium: 1.300,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł

POZYCJA nr 10
Działka nr 749 o powierzchni 0,3200 ha, w tym użytki w klasach: ŁIV – 0,0200 ha, RV – 0,0500 ha, RVI – 0,2500 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest publiczną.
Na działce gruntu nr 749 zlokalizowane są zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków obszar AZP 56-20/19, 20, które podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania 
(art. 6, ust. 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. t.j.  
Dz.U. 2017 poz. 2187 ze zmianami). Terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa stanowią 
zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 
3 pkt 4, art. 6, ust. 1, pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. 
2017 poz. 2187 ze zmianami). Dla ochrony ww. stanowisk obszar całych nieruchomości objęto archeologiczną 
strefą ochrony konserwatorskiej.
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (WWKZ) nie wnosi przeciwwskazań do sprzedaży ww. działki 
z zastrzeżeniem, iż nieruchomości powinny być użytkowane rolniczo, a wszelkie zmiany sposobu przekształcenia 
ich z celów rolnych na cele inwestycyjne wiązać się będą z koniecznością uprzedniego uzgodnienia z właściwym 
miejscowo Konserwatorem Zabytków na etapie prowadzonych postępowań na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 10.300,00 zł Wadium: 1.000,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł

POZYCJA nr 11
Działka nr 780 o powierzchni 0,5200 ha, w tym użytki w klasach: ŁIV – 0,2500 ha, ŁV – 0,2700 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi, która nie jest publiczną.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 12.000,00 zł Wadium: 1.200,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł

POZYCJA nr 12
Działka nr 1338 o powierzchni 0,2400 ha, w tym użytki w klasach: RVI – 0,0800 ha, PsVI – 0,1600 ha.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00037551/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Działka posiada dostęp do drogi powiatowej – publicznej.
Cena nieruchomości brutto wynosi: 11.000,00 zł Wadium: 1.100,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Przeznaczenie: Brak planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice XIX/115/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. ze zmianami:

•  działka nr 32, 248/3, 266/2, 291/2, 309, 310, 311, stanowi grunt przeznaczony pod produkcję rolną, położony 
w strefie III – produkcyjno-przyrodniczej (rozwijanie działalności gospodarczej z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju i ochrony dóbr kultury),

•  działka nr 85/1 stanowi grunt przeznaczony pod produkcję rolną, położony w strefie II – przyrodniczo-
produkcyjnej (kształtowanie równowagi pomiędzy procesami przyrodniczymi a działalnością gospodarczą)  
i III – produkcyjno-przyrodniczej (rozwijanie działalności gospodarczej z zachowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju i ochrony dóbr kultury),

•  działka nr 733/2, 733/3, 740, 749, 780, 1338 stanowi grunt przeznaczony pod produkcję rolną, położony w strefie 
I – przyrodniczej – ochrona wybitnych wartości przyrodniczych, zachowanie procesów naturalnych nad 
gospodarczymi.

W dziale III KW nr PO1S/00037551/1 widnieją ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością 
•  (20) prawo każdoczesnego właściciela nieruchomości Jabłonna wykaz 234 do współużywania pompy stojącej 

w ogrodzie. Na podstawie zezwolenia z dnia 15.12.1915 r. wpisano na nieruchomości Jabłonna wykaz 42 dnia 
29.12.1915 r. przepisano dnia 17.10.1955 r.

•  (21) służebność gruntowa z umowy sądowej z 24.03.1885 r. na rzecz nieruchomości Jabłonna wykaz 313, wpisano 
na nieruchomości Jabłonna wykaz 9 dnia 20.03.1885 r., a przeniesiono do współodpowiedzialności do księgi 
wieczystej Jabłonna wykaz 72 dnia 12.10.1885 r. przepisano dnia 17.10.1955 r.

•  (22) na należącej do niniejszej nieruchomości parcela łąki obszaru 2 mórg musi właściciel pozostawić drogę 
dla właścicieli wszystkich łąk położonych po stronie południowej i zezwolić im na bezpłatne użytkowanie tej 
drogi, wpisano na podstawie kontraktu z 14.06.1843 r. na nieruchomości nr 27 i 196, a przeniesiono do wykazu 
82, przepisano dnia 17.10.1955 r.

• ( 23) służebność gruntowa z umowy kupna z 17.07.1897 r. na rzecz właścicieli nieruchomości Jabłonna wykaz 512, 

wpisano na nieruchomości Jabłonna wykaz 87, dnia 11.01.1899 r. przepisano dnia 17.10.1955 r.

ZSI.POZ.WKUR.4240.281.1.281.2018.KG 

www.kowr.gov.pl
ciąg dalszy na następnej stronie
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REKLAMA 008208552

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej w obrębie KOTUŃ gminie SZYDŁOWO powiat pilski woj. wielkopolskie,

w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 13:00 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 z późn. zm., zwana dalej „u.o.g.n.r.S.P”) oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, położonej na terenie gminy SZYDŁOWO powiat pilski woj. wielkopolskie, zgodnie z wykazem podanym 

do publicznej wiadomości w dniu 18.10.2017 r.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna położona w powiecie pilskim, gminie Szydłowo, obręb Kotuń, 

oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 401 i 119/2 o łącznej pow. 0,0157 ha, w tym użytki w klasach: 

PsIII-0,0094 ha i PsIV-0,0063 ha, zapisane w księdze wieczystej nr PO1I/00016516/2 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pile. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.400,00 złotych brutto.

Wadium wynosi 140,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi 20 zł

Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Brak możliwości rozłożenia 

ceny sprzedaży na raty.

Działki 401 i 119/2 nie mają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie 

z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo działki 

stanowią tereny ogródków działkowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, Zamiejscowej Sekcji OT KOWR w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła,  

sala przetargowa - pok. nr 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy 

wpłacić na konto KOWR w BGK nr 

63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 do dnia 04.04.2018r.

Powyższe ogłoszenie w pełnej treści będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT 

w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej KOWR OT Poznań w Pile, we właściwym terytorialnie Urzędzie Gminy, właściwym 

terytorialnie sołectwie i we właściwej terytorialnie siedzibie Izby Rolniczej oraz na stronie internetowej KOWR OT 

Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy, warunkach przetargu oraz warunkach dzierżawy (w tym 
postanowień projektu dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść 
wykazu można uzyskać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie KOWR 
OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, pokój nr 17, tel. 67-211 04 35. 

www.kowr.gov.pl
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

położonej w obrębie Bojanice, gm. Krzemieniewo pow. leszczyński, woj. wielkopolskie

Zgodnie z wykazem opublikowanym w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 18 października 2017 r. przedmiotem 

sprzedaży jest nieruchomość rolna, oznaczona w ewidencji gruntów jako:

- działka nr 270/10 położona w obrębie Bojanice, gmina Krzemieniewo o pow. 1,2518 ha; w tym użytki w klasie: 

RVI – 1,1132 ha, ŁIV – 0,1363 ha, W – 0,0023 ha, zapisana w księdze wieczystej KW PO1Y/00016982/2 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy WKW w Gostyniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43.900,00 zł brutto

Wadium wynosi - 5.000,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi - 500,00 zł

Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Informuje się o możliwości 

rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 

nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo nr IX/55/2015 z dnia 27 października 2015 r. oznaczona jest 

jako obszar rolny.

Działka gruntowa, niezabudowana, teren ze spadkiem, miejscami podmokły, posiada dostęp do drogi publicznej. 

Działka nieużytkowana, porośnięta samosiejkami olchy bez wartości użytkowej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, ul. Główna 21.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001, najpóźniej w dniu 

5.04.2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). 

Ogłoszenie w pełnej treści wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 

SZGZ w Starym Bojanowie, właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej 

miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu 

umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) jak również pełną treść ogłoszenia 

o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00 – 14.00, w siedzibie 

KOWR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, tel. 65 518 55 64.

www.kowr.gov.pl
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•  (24) służebność gruntowa na rzecz nieruchomości Jabłonna wykaz 6 i 143 wynikające z § 6 umowy  

z 25.01.1877 r. wpisano na nieruchomości Jabłonna wykaz 93 dnia 6.03.1895 r. przepisano dnia 17.10.1955 r.

•  (25) prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Jabłonna wykaz 22, 24, 55 i 76, wpisano na 

podstawie uznania właścicieli z dnia 23.11.1847 i 10.02.1848 r. na nieruchomości Jabłonna wykaz 322, a przeniesiono 

do wykazu Jabłonna 167 dnia 16.03.1883 r. przepisano dnia 17.10.1955 r.

•  (26) służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Jabłonna wykaz 220 i 335, 

wpisano na podstawie § 6 umowy przekazania z 11.06./14.06.1894 r. w księgach wieczystych Jjabłonna wykaz 220 

i 335, dnia 9.06.1896 r. przepisano dnia 17.10.1955 r.

•  (27) służebność drogi na rzecz nieruchomości Jabłonna wykaz 328 na podstawie kontraktu z 22.04.1879 r. 

wpisano w księdze wieczystej Jabłonna wykaz 399 w dniu 9.12.1886 r. przepisano dnia 16.11.1955 r.

•  (28) prawo drogi na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Jabłonna wykazy 22, 24, 55 i 76, wpisano 

na podstawie uznania z 23.11.1847 r. i 18.02.1848 r. na nieruchomości Jabłonna wykaz 22 w dniu 15.02.1879 r. 

przepisano dnia 16.11.1955 r.

•  (29) służebność na rzecz nieruchomości Jabłonna wykaz 313 określona w umowie sądowej z 24.03.1885 r. 

wpisano w dniu 25.03.1885 r. na nieruchomości Jabłonna wykaz 9, a przeniesiono do księgi wieczystej Jabłonna 

wykaz 666 w dniu 27.11.1941 r. przepisano dnia 16.11.1955 r.

•  ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym co do działki numer 350/2

Przedmiotowe ograniczenia nie dotyczą przedmiotowych nieruchomości.

Działka nr 85/1, 733/2, 733/3, 740, 749 obciążona jest bezumownym użytkowaniem. Kupujący w umowie sprzedaży 

oświadczy, że „Kupujący jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem. 

Samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie 

wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu”.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, ul. Fredry 12 (sala przetargowa – wejście od ul. Fredry).

Uwaga: W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 

ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, 

w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Osoby 

zamierzające brać udział w przetargu zobowiązane są złożyć do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 14.30 w siedzibie 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków, o których mowa 

w pełnej treści ogłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez osoby zakwalifikowane jest wpłacenie wadium w podanej wyżej 

wysokości i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty oraz dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić na 

konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 do dnia 23.04.2018 r. 

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR w Poznaniu, właściwego 

miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej miejscowo izbie rolniczej i na stronie 

internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 742.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Głos Wielkopolski 

Czwartek, 22.03.2018

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych 

 w obrębie Nowa Wieś, gminie Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie, w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00

Zgodnie z wykazem opublikowanym w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 18 października 2017 r. przedmiotem sprzedaży 
jest nieruchomość rolna, położona w obrębie Nowa Wieś, gm. Przemęt, oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
Przetarg nr 1 -  działka nr 101 o pow. 0,2400 ha, w klasie użytków: ŁIV – 0,2400 ha, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta nr PO1E/00054136/8 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.
Cena nieruchomości wynosi: 4.300,00 zł brutto. 
Wadium: 500,00 zł.
Minimalne postąpienie: 100,00 zł. 
Przetarg nr 2 -  działka nr 678 o pow. 1,1200 ha, w klasie użytków: RVI – 0,9500 ha, Lz-RVI – 0,1700 ha, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00052450/1 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.
Cena nieruchomości wynosi: 24.400,00 zł brutto. 
Wadium: 3.000,00 zł.
Minimalne postąpienie: 300,00 zł. 
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2016 r. dla działek położonych w obrębie 

ewidencyjnym Nowa Wieś określono kierunki:
- tereny rolnicze, łąki i pastwiska dla działki oznaczonej nr. 101,
- w części grunty leśne, w części tereny rolnicze, łąki i pastwiska dla działki oznaczonej numerem 678.

Ceny sprzedaży zawierają koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Ceny nieruchomości zostały obniżone o 20% w stosunku do pierwszego przetargu.
Ceny sprzedaży podlegają zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Informuje się o możliwości 
rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania 
Zasobem w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, gmina Śmigiel (budynek pałacu).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001, najpóźniej w dniu 
5.04.2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). 
Ogłoszenie w pełnej treści wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 
SZGZ w Starym Bojanowie, właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej 
miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, tel. 65 518 55 64. 

www.kowr.gov.pl
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny OGRANICZONY w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 

na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie: ŻUŁAWKA, gmina: Wyrzysk powiat: PILSKI, woj. wielkopolskie
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm., zwana dalej jako „u.g.n.r.”) oraz przepisów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie 
gminy: Wyrzysk, powiat: pilski, woj. wielkopolskie – dla rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 
ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, mających miejsce zamieszkania w gminie, w której 
położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą i spełnią warunki podane 
w dalszej części ogłoszenia, na podstawie wykazu podanego do publicznej wiadomości w dniu: 14.02.2018 r. 
1.  Obręb Żuławka – działka nr 15/3 o pow. 0,7200 ha, w tym: ŁV – 0,7200 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

nr PO2H/00012272/7 przez Sąd Rejonowy w Chodzieży V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.
Cena nieruchomości wynosi: 10.050,00 zł brutto, Wadium: 1.000,00 zł, Postąpienie: 200,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Informuje się o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wyrzysk przyjętym uchwałą nr XXXVI/329/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. ww. działka znajduje 
się w strefie przyrodniczej w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej, otwartych łąk, pastwisk, wód powierzchniowych. 
2.  Obręb Żuławka – działka nr 16 o pow. 1,0600 ha, w tym: ŁV – 0,7300 ha, W/ŁV – 0,0300ha, LZ/ŁVI – 0,2000 ha,  

N – 0,1000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO2H/00012272/7 przez Sąd Rejonowy 
w Chodzieży V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Cena nieruchomości wynosi: 14.500,00 zł brutto, Wadium: 1.400,00 zł, Postąpienie: 200,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Informuje się o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
KOWR zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego.
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wyrzysk przyjętym uchwałą nr XXXVI/329/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. ww. działka znajduje 
się w strefie przyrodniczej w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej, otwartych łąk, pastwisk, wód powierzchniowych.
3.  Obręb Żuławka – działka nr 17 o pow. 1,0400 ha, w tym: ŁV – 0,5800 ha, W/ŁV – 0,0100 ha, N – 0,4500 ha, dla 

której prowadzona jest księga wieczysta nr PO2H/00012272/7 przez Sąd Rejonowy w Chodzieży V Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Cena nieruchomości wynosi: 14.300,00 zł brutto, Wadium: 1.400,00 zł, Postąpienie: 200,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Informuje się o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
KOWR zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego.
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wyrzysk przyjętym uchwałą nr XXXVI/329/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. ww. działka znajduje 
się w strefie przyrodniczej w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej, otwartych łąk, pastwisk, wód powierzchniowych. 

4.  Obręb Żuławka – działka nr 236 o pow. 1,5200 ha, w tym: ŁV – 1,4500 ha, W/ŁV – 0,0700 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr PO2H/00012272/7 przez Sąd Rejonowy w Chodzieży V Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Cena nieruchomości wynosi: 17.900,00 zł brutto, Wadium: 1.700,00 zł, Postąpienie: 200,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Informuje się o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
KOWR zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego.
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wyrzysk przyjętym uchwałą nr XXXVI/329/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. ww. 
działka znajduje się w strefie przyrodniczej w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej, otwartych łąk, pastwisk, 
wód powierzchniowych. 
5.  Obręb Osiek nad Notecią – działka nr 666/2 o pow. 0,3100 ha, w tym: grunty orne w klasie RIVa – 0,3100 ha,  

dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO2H/00022796/9 przez Sąd Rejonowy w Chodzieży V 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Cena nieruchomości wynosi: 16.900,00 zł brutto, Wadium: 1.700,00 zł, Postąpienie: 200,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Informuje się o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wyrzysk przyjętym uchwałą nr XXXVI/329/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. ww. 
działka znajduje się w strefie przyrodniczej w obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej, otwartych łąk, pastwisk, 
wód powierzchniowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na 
raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu WRSP oraz wysokości oprocentowania rozłożonej 
na raty należności – KOWR może rozłożyć spłatę należności na raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat, jeżeli przed 
zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości wpłaci co najmniej 10% ceny i przedłoży zabezpieczenie 
spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności – na 
wniosek nabywcy złożony w terminie 7 dni od daty przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, pok. nr 5.
W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju 
rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której 
położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Osoby zamierzające 
brać udział w przetargu zobowiązane są złożyć, w terminie do dnia 6.04.2018 r. do godz. 14.30, dowody 
potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pełnej treści ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie w pełnej treści zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń: KOWR OT w Poznaniu, KOWR OT 
w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile, właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, 
we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu 
można uzyskać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie KOWR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, tel. 67/ 211 04 38.

www.kowr.gov.pl
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Głos Wielkopolski 
Czwartek, 22.03.2018

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie: ŻUŁAWKA, gminie: WYRZYSK, powiat: pilski, woj. wielkopolskie,

w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 z późn. zm., zwana dalej „u.o.g.n.r.S.P”) oraz przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, położonych na terenie gminy: WYRZYSK, powiat: pilski, woj. wielkopolskie, zgodnie z wykazem podanym do 
publicznej wiadomości w dniu 14.02.2018 r.
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone w powiecie pilskim, gminie Wyrzysk, obrębie ŻUŁAWKA, 
oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1.  Działka numer 125/1 o powierzchni 1,0300ha, w tym: ŁIV – 0,7800 ha, Lz/ŁVI - 0,2500 ha. Nieruchomość zapisana 

w księdze wieczystej nr PO2H/00012272/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Wyrzysku.

Cena nieruchomości wynosi: 86.400,00 brutto, Wadium: 9.000,00 zł, Minimalne postąpienie: 900,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
Przeznaczenie: Brak planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk ww. działka znajduje się w strefie zurbanizowanej w strukturze 
przestrzennej gminy, stanowiąc obszary rozwoju ośrodków osadniczych i innej zabudowy.

2.  Działka numer 140/1 o powierzchni 0,8700 ha, w tym: ŁIV – 0,3600 ha, Br/ŁIV – 0,0700 ha, ŁV – 0,3800 ha, Lz/
ŁVI – 0,0400 ha, N – 0,0200 ha. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO2H/00012272/7 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Chodzieży Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Cena nieruchomości wynosi: 73.100,00 brutto, Wadium: 7.500,00 zł, Minimalne postąpienie: 800,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
Przeznaczenie: Brak planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk ww. działka znajduje się w strefie zurbanizowanej w strukturze 
przestrzennej gminy, stanowiąc obszary rozwoju ośrodków osadniczych i innej zabudowy.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK. nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej 
na dzień przed dniem przetargu.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.anr.gov.pl i w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Pile, we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym 
miejscowo sołectwie oraz we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej i na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu 
można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie KOWR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile ul. Motylewska 7, tel. 67 211 04 38.

www.kowr.gov.pl
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ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny ograniczony w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej gmina Wyrzysk, powiat pilski, woj. wielkopolskie,
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm., zwana dalej „u.g.n.r.) oraz przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Wyrzysk, powiat pilski woj. wielkopolskie – dla rolników indywidualnych 
w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, 
mających miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu  
lub w gminie graniczącej z tą gminą i spełnią warunki podane w dalszej części ogłoszenia, na podstawie wykazu 
podanego do publicznej wiadomości w dniu 14 lutego 2018 r. 
Przedmiotem dzierżawy są niezabudowane nieruchomości rolne położone w gm. WYRZYSK oznaczone w ewidencji 
gruntów jako:
OBRĘB WYCIĄG
1.  Działka nr 74/7 o pow. 2,2800 ha, w tym: łąki trwałe (Ł) – 1,1800 ha w klasach: ŁV – 0,8400 ha, ŁVI – 0,3400 ha,  

oraz Lz/ŁVI – 1,100 ha, zapisana w KW PO2H/00012477/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży,  
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Działka znajduje się poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk zatwierdzonym uchwałą 
nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. działka znajduje się w strefie przyrodniczej 
stanowiącej obszary rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także przestrzeni otwartych łąk pastwisk, wód 
powierzchniowych. 
Roczny czynsz wywoławczy wynosi 1,00 dt pszenicy. Wadium: 200,00 zł. Postąpienie: 1,00 dt
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 4 października 2027 roku na cele rolne.
OBRĘB ŻUŁAWKA
2.  Działka nr 200/4 o pow. 2,9800 ha, w tym: łąki trwałe (Ł) – 1,2200 ha w klasie: ŁV – 1,2200 ha, W/ŁV – 0,1100 ha, 

Lz/ŁVI – 0,7300 ha oraz N -0,9200 ha, zapisana w KW PO2H/00012272/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Chodzieży, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Działka znajduje się poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk zatwierdzonym uchwałą 
nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. działka znajduje się w strefie przyrodniczej 
stanowiącej obszary rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także przestrzeni otwartych łąk pastwisk, wód 
powierzchniowych. 
Roczny czynsz wywoławczy wynosi 1,00 dt pszenicy. Wadium: 200,00 zł. Postąpienie: 1,00 dt
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 4 października 2027 roku na cele rolne.
3.  Działka nr 372 o pow. 2,8900 ha, w tym: łąki trwałe (Ł) – 1,8500 ha w klasach: ŁV – 1,7400 ha, ŁVI – 0,1100 ha, 

W/ŁV – 0,1600 ha, W/ŁVI – 0,0300 ha, W - 0,0500 ha, Lz/ŁVI – 0,2300 ha oraz N – 0,5700 ha, zapisana w KW 
PO2H/00012272/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Wyrzysku.

Działka znajduje się poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk zatwierdzonym uchwałą 

nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. działka znajduje się w strefie przyrodniczej 
stanowiącej obszary rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także przestrzeni otwartych łąk pastwisk, wód 
powierzchniowych. Działka nie posiada dojazdu.
Roczny czynsz wywoławczy wynosi 1,00 dt pszenicy. Wadium: 200,00 zł. Postąpienie: 1,00 dt
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 4 października 2027 roku na cele rolne.
4.  Działka nr 408/5 o pow. 2,7400 ha, w tym: łąki trwałe (Ł) – 1,6700 ha w klasach: ŁV – 0,4800 ha,  

ŁVI – 1,1900 ha, oraz N – 1,0700ha, zapisana w KW PO2H/00012272/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Chodzieży, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Działka znajduje się poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk zatwierdzonym uchwałą 
nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. działka znajduje się w strefie przyrodniczej 
stanowiącej obszary rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także przestrzeni otwartych łąk pastwisk, wód 
powierzchniowych. Działka nie posiada dojazdu.
Roczny czynsz wywoławczy wynosi 1,00 dt pszenicy. Wadium: 200,00 zł. Postąpienie: 1,00 dt
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 04 października 2027 roku na cele rolne.
5.  Działka nr 469 o pow. 2,4600 ha, w tym: łąki trwałe (Ł) – 0,1900 ha w klasie: ŁV – 0,1900 ha, oraz Lz/ŁVI  

– 2,2700 ha, zapisana w KW PO2H/00012272/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, V Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku.

Działka znajduje się poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk zatwierdzonym uchwałą 
nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r. działka znajduje się w strefie przyrodniczej 
stanowiącej obszary rozwoju leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także przestrzeni otwartych łąk pastwisk, wód 
powierzchniowych. 
Roczny czynsz wywoławczy wynosi 1,00 dt pszenicy. Wadium: 200,00 zł. Postąpienie: 1,00 dt
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 04 października 2027 roku na cele rolne.

Przetarg ograniczony ustny na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości rolnej zostanie przeprowadzony w dniu 
26 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Sekcji 
Zamiejscowej w Pile, przy ulicy Motylewskiej 7, w sali/pokoju nr 5.
Uwaga! w przetargach mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu 
ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, 
w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Osoby 
zamierzające brać udział w przetargu zobowiązane są złożyć, w terminie do dnia 6.04.2018 r., godz. 14.30 dowody 
potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pełnej treści ogłoszenia. 
Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (przez osoby zakwalifikowane) w podanej 
wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić na konto KOWR w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 do dnia 
25.04.2018 r.
Niniejsze ogłoszenie w pełnej treści zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń: KOWR OT w Poznaniu, KOWR OT 
w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile, właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, we właściwym miejscowo sołectwie 
oraz we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej, na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KOWR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, tel. 67-211 04 38.

www.kowr.gov.pl
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Głos Wielkopolski 

Czwartek, 22.03.2018

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

położonej w powiecie wągrowieckim, gmina Skoki, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z wykazem opublikowanym w gazecie „Głos Wielkopolski” z dnia 31.01.2018 r. przedmiotem sprzedaży 

jest nieruchomość gruntowa położona w powiecie wągrowieckim, gminie Skoki, obręb Rościnno, oznaczona 

w ewidencji gruntów jako działka nr 159/1 o pow. 1,2600 ha, w tym użytki w klasach: R-IVa – 0,1200 ha,  

R-IVb – 1,1400 ha, zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00049633/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 174.200,00 złotych brutto.

Wadium wynosi 17.400,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 1.800,00 zł

Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 

nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Skoki zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. ww. działki 

został wyznaczony kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz 

działalności rolniczych i nierolniczych.

Dojazd dogodny z drogi gminnej gruntowej. Działka w całości użytkowana.

Nieruchomość obciążona jest bezumownym użytkowaniem, w związku z czym kupujący w umowie sprzedaży 

oświadczy że: „Kupujący jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym 

użytkowaniem. Samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości 

w posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego 

z tego tytułu”.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie KOWR OT Poznań, Sekcja Zamiejscowa 

Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, sala nr 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto KOWR 

Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 w dniu 6.04.2018 r.

Wadium może być również wniesione w czekach potwierdzonych przez bank, które należy zdeponować 

najpóźniej w dniu 6.04.2018 r. do godz. 14.00 w kasie KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12, pokój 319.

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, SZGZ w Pile, 

właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, właściwym miejscowo sołectwie oraz właściwej miejscowo Izbie Rolniczej 

i na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu oraz warunkach sprzedaży (w tym 

postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również 

pełną treść ogłoszenia można uzyskać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00 

w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, pokój nr 17A, tel. 67-211 04 37.

www.kowr.gov.pl

ZSI.POZ.WKUR.4240.278.1.278.2018.IMA

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

położonej w powiecie wągrowieckim, gmina Skoki, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z wykazem opublikowanym w gazecie „Głos Wielkopolski” z dnia 31.01.2018 r. przedmiotem sprzedaży 

jest nieruchomość gruntowa położona w powiecie wągrowieckim, gminie Skoki, obręb Rejowiec, oznaczona 

w ewidencji gruntów jako działka nr 101/1 o pow. 0,5300 ha, w tym użytki w klasie: R-VI-0,5300 ha, zapisana jest 

w księdze wieczystej nr PO1B/00050094/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 

w Wągrowcu. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.600,00 złotych brutto.

Wadium wynosi 6.000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 700,00 zł

Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 

nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Skoki zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010r. ww. działki 

został wyznaczony kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych oraz 

działalności rolniczych i nierolniczych.

Dojazd dogodny z drogi gruntowej. Działka w części użytkowana, w części zachwaszczona. Na działce składowisko 

gruzu i materiałów budowlanych. Nieruchomość obciążona jest bezumownym użytkowaniem, w związku z czym 

kupujący w umowie sprzedaży oświadczy że: ”Kupujący jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy 

sprzedaży bezumownym użytkowaniem. Samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu 

objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami 

wobec sprzedającego z tego tytułu”.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie KOWR OT Poznań, Sekcja Zamiejscowa 

Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, sala nr 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto KOWR 

Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 w dniu 5.04.2018 r.

Wadium może być również wniesione w czekach potwierdzonych przez bank, które należy zdeponować 

najpóźniej w dniu 5.04.2018 r. do godz. 14:00 w kasie KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12 pokój 319.

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, SZGZ w Pile, 

właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, właściwym miejscowo sołectwie oraz właściwej miejscowo Izbie Rolniczej 

i na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu oraz warunkach sprzedaży (w tym 

postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również 

pełną treść ogłoszenia można uzyskać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00 

w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej w Pile, ul. Motylewska 7, pokój nr 17A, tel. 67 211 04 37.

www.kowr.gov.pl

ZSI.POZ.WKUR.4240.277.1.277.2018.IMA

REKLAMA 008208588

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Wroniawy, gm. Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie

Zgodnie z wykazem opublikowanym w Głosie Wielkopolskim z dnia 25 października 2017 r. przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 
rolna, oznaczona w ewidencji gruntów jako:
-  działka nr 1125/5 położona w obrębie Wroniawy, gmina Wolsztyn, o pow. 1,2778 ha, w tym użytki w klasie: ŁIV – 1,1569 ha, W-ŁIV – 

0,0539 ha, ŁV – 0,0670 ha, zapisana w księdze wieczystej KW PO1E/00025988/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy WKW w Wolsztynie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.000,00 zł brutto Wadium wynosi: 3.000,00 zł  Minimalne postąpienie wynosi: 300,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż 
w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Informuje się o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. 
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego 

na rysunku w studium: tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszary chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu 
Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, ul. Główna 21.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001, najpóźniej w dniu 5.04.2018 r. (liczy się data wpływu 
środków na konto KOWR). Ogłoszenie w pełnej treści wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 
SZGZ w Starym Bojanowie, właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej miejscowo izbie 
rolniczej i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu 
można uzyskać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie KOWR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, tel. 65 518 55 64.

www.kowr.gov.pl

ZSI.POZ.WKUR.4240. 289.1.289.2018.JCz
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REKLAMA 008208591

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Kłoda, 

gminie Rydzyna, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie, w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00

Zgodnie z wykazem opublikowanym w ,,Głosie Wielkopolskim” z dnia 25 października 2017 r. przedmiotem 
sprzedaży jest nieruchomość nierolna niezabudowana, położona w obrębie Kłoda, gmina Rydzyna, oznaczona 
w ewidencji gruntów jako: działki nr 709/5, 833/5 o pow. 1,3003 ha oraz 1/3 części dz. 833/9 o pow. 0,3473 ha, 
w klasie użytków: RIVa, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr PO1L/00014695/9 dla działki nr 709/5 i 833/5 
oraz nr PO1L/00057613/4 dla działki nr 833/9 przez Sąd Rejonowy w Lesznie.
Cena nieruchomości wynosi: 612.600,00 zł brutto. Wadium wynosi: 62.000,00 zł. Minimalne postąpienie: 7.000,00 zł.
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Cena nieruchomości została obniżona o 40% w stosunku do pierwszego przetargu.
Brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
Przeznaczenie: brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 czerwca 2013 r. wykazane są pod 
tereny wielofunkcyjnej zabudowy w zwartych jednostkach osadniczych.
Uwaga: 
1.  Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, 

zespół stanowisk nr 8, objętych ochroną konserwatorskim i ujętych zarówno w gminie, jak i w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, stanowiące pozostałości osadnictwa z okresu neolitu, wczesnej epoki brązu, kultury 
łużyckiej, kultury przeworskiej, wczesnego średniowiecza, średniowiecza i okresu nowożytnego.

2. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
3.  Nieruchomość o regularnym kształcie, teren płaski. Brak utrudnień w zabudowie. Nieruchomość posiada dobre 

możliwości inwestycyjne. 
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania 
Zasobem w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, gmina Śmigiel (budynek pałacu).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej w dniu 
4.04.2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). 
Ogłoszenie w pełnej treści wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 
SZGZ w Starym Bojanowie, właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej 
miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać w siedzibie Sekcji 
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Starym Bojanowie, ul. Główna 21 tel. 65 518 55 64. 

www.kowr.gov.pl

ZSI.POZ.WKUR.4240.286.1.286.2018.JCz

REKLAMA 008208589

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej
położonej w obrębie Boruja, gm. Siedlec pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie

Zgodnie z wykazem opublikowanym w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 25 października 2017 r. przedmiotem 
sprzedaży jest nieruchomość rolna, oznaczona w ewidencji gruntów jako:
-  działka nr 37/2 położona w obrębie Boruja, gmina Siedlec o pow. 1,7325 ha; w tym użytki w klasie: RV – 0,2900 ha,  

ŁIV – 0,1500 ha, PsIV – 0,3750 ha, PsV – 0,3275 ha, LsV – 0,5900 ha zapisana w księdze wieczystej  
KW PO1E/00025979/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy WKW w Wolsztynie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.400,00 zł brutto. Wadium wynosi - 4.000,00 zł 
Minimalne postąpienie wynosi - 400,00 zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Cena nieruchomości została 
obniżona o 20% w stosunku do pierwszego przetargu. Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu 
zawarcia umowy sprzedaży. Informuje się o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. 
Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej 
nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalonego uchwałą nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. teren działki wchodzi 
w skład kompleksu oznaczonego jako: w części łąki, w części lasy oraz użytki rolne.
Uwaga: 
1.  Działka nie posiada geodezyjnie wydzielonego dostępu z drogi publicznej. Ustanowienie drogi koniecznej 

zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego, możliwe jest staraniem i na koszt nabywcy. 
2.  W dziale III KW nr PO1E/00025979/7 zapisane jest ograniczone prawo rzeczowe serwitut drogowy. 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, ul. Główna 21.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001, najpóźniej w dniu 
5.04.2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). 
Ogłoszenie w pełnej treści wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, 
SZGZ w Starym Bojanowie, właściwego miejscowo urzędu gminy, we właściwym miejscowo sołectwie, właściwej 
miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży (w tym postanowień projektu 
umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść ogłoszenia 
o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie 
KOWR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej w Starym Bojanowie, ul. Główna 21, tel. 65 518 55 64.

www.kowr.gov.pl

ZSI.POZ.WKUR.4240. 290.1.290.2018.JCz

REKLAMA 008208594

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

położonej w obrębie RACIĘCICE, gm. Sompolno, pow. koniński, woj. wielkopolskie, zgodnie z wykazem podanym do publicznej wiadomości w dniu 18.10.2017 r.

1.  Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość rolna, opisana w ewidencji gruntów jako  

obręb RACIĘCICE, gm. Sompolno, działki nr 162/6 i 132 o łącznej pow. 1,6000 ha, w tym: RIIIb – 0,0100 ha,  

RIVa – 0,2000 ha, RV – 0,0400 ha, PsVI – 0,5500 ha, N – 0,8000 ha, dla których brak jest oznaczenia nr KW.

Przeznaczenie: Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sompolno, uchwalonym uchwałą nr XXXI/246/05 z dnia 20.05.2005 roku Rady Gminy Sompolno, 

nieruchomości te predysponowane są pod tereny upraw polowych.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: 1,50 dt pszenicy.

Minimalne postąpienie wynosi: 0,50 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 500,00 zł.

2.  Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość rolna, opisana w ewidencji gruntów jako obręb 

OSTRÓWEK, gm. Sompolno, działki nr 32, 71, 47 i 168 o łącznej pow. 4,9200 ha, zapisane w KW nr KN1K/00018457/8, 

KN1K/00037611/5, KN1K/00000583/1 oraz KN1K/00030186/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kole.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 4,9200 ha, z czego: grunty orne - 0,8600 ha, łąki - 1,8300 ha, lasy  

- 0,0100 ha, nieużytki - 2,2200 ha

Klasy gruntów ornych i ich powierzchnia: VI – 0,8600 ha

Klasy użytków zielonych i ich powierzchnia: V – 0,0800 ha, VI – 1,7500 ha

Przeznaczenie: W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sompolno, uchwalonym uchwałą nr XXXI/246/05 z dnia 20.05.2005 roku Rady Gminy Sompolno, działki nr 32, 71 i 47 

predysponowane są pod tereny trwałych użytków zielonych, natomiast działka nr 168 pod tereny upraw polowych. 

Uwaga: działka nr 32 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 1,00 dt pszenicy.

Minimalne postąpienie wynosi: 1,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 500,00 zł.

Nieruchomości wydzierżawione zostaną do dnia 31 października 2026 roku na cele rolne.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń 

publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat 

melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu - Sekcja Zamiejscowa Maliniec w Koninie, 

ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK numer 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001, 

najpóźniej do dnia 3.04.2018 r. Decyduje wpływ środków na konto KOWR. W tytule należy podać: „wadium 

w przetargu na dzierżawę – działka/i numer ……….. o powierzchni ……….. ha, obręb ……….., gmina ……………” 

i okazanie dowodu wpłaty Komisji Przetargowej oraz dowodu tożsamości. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy, warunkach przetargu oraz warunkach dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść 

ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00 – 14.00, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Maliniec w Koninie, tel. 63 242 41 21 wew. 19.

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej Maliniec w Koninie, Urzędu Miejskiego Sompolno, właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej i sołectwie wsi 

Racięcice i wsi Ostrówek oraz opublikowany w gazecie „Głos Wielkopolski” i na stronie internetowej KOWR OT Poznań www.kowr.gov.pl od dnia 21.03.2018 r.

www.kowr.gov.pl
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Dariusz Kowalczuk  

Jeśli potrzebujesz prze-
stronnego i wygodnego auta 
rodzinnego, to piąta genera-
cja Opla Combo nie powinna 
zawieść twoich oczekiwań. 

O  ile pierwsze generacje ko-
jarzyły się z małym autem 
użytkowym, zaadaptowa-
nym do pełnienia także funk-
cji pojemnego samochodu 
rodzinnego, o tyle nowa ge-
neracja przede wszystkim 
stawia na pełnienie roli funk-
cjonalnego auta familijnego, 
a dopiero później na to, któ-
rym – gdy zajdzie taka po-
trzeba – przewieziemy mnó-
stwo rzeczy. Europejski ry-
nek kombivanów rośnie 
w błyskawicznym tempie. 
Tylko w latach 2014-2017 
przyrósł o 26 % do liczby bli-
sko 250 tysięcy sztuk. W tym 
samym okresie w naszym 
kraju zainteresowanie wer-
sjami dostawczymi wzrosło 
o 21%, a osobowymi o 46%. 
I właśnie w ten ostatni rynek 
celuje Opel. – Chcemy wyko-
rzystać ten potencjał prezen-
tując nowego Opla Combo 
Life, który idealnie wpisuje 
się w model funkcjonalnego, 
nowoczesnego auta rodzin-
nego – powiedział Wojciech 
Osoś z Opel Poland.   

Opel Combo Life to jeden 
z trójki bliźniaczych modeli 
(Citroen Berlingo i Peugeot 
Partner), zbudowanych na  
płycie podłogowej EMP2 o sto-
sunkowo dużym rozstawie osi 
(w zależności od wersji 2,79 
i 2,98 m). Wersja krótka ma 
4,40 m długości, a długa – 4,75 
metra i mogą być one wyposa-
żone w jedno lub dwoje prze-
suwnym tylnych drzwi. Obie 
wersje mają wysokość 1,8 me-
tra i będą dostępne dla pięciu 
lub siedmiu pasażerów. Wersja 
5-miejscowa w wersji krótkiej 
ma pojemność bagażnika 597 
litrów (po złożeniu foteli – 2126 
litrów), a wersja długa, odpo-
wiednio – 850 i imponujące 
2693 litry. Jeśli mamy zamiar 
przewozić przedmioty o dłu-
gości do  trzech metrów, 
wtedy możemy złożyć oparcie 
przedniego fotela. W obu wa-
riantach konfigurację siedzeń 
w drugim rzędzie można do-
stosować do indywidualnych 
preferencji. Klienci mają 

do wyboru standardową tylną 
kanapę dzieloną w proporcji 
60/40 lub trzy pojedyncze fo-
tele. 

Jak przystało na auto ro-
dzinne, każde z siedzeń wy-
posażone jest standardowo 
w osobny punkt mocowania 
Isofix, co pozwala na zainsta-
lowanie trzech fotelików 
obok siebie.  

Skoro Combo Life ma być 
autem rodzinnym, to prioryte-
towo potraktowano kwestie 
bezpieczeństwa. Spośród 
wielu rozwiązań znajdziemy 
tu m.in.: system wykrywający 
objawy senności kierowcy, ka-
merę cofania obejmująca kąt 
180 stopni, wyświetlacz pro-
jekcyjny (head up), adapta-
cyjny tempomat z funkcją wy-
krywania pieszych, system au-
tomatycznego hamowania 
awaryjnego, podgrzewane: fo-
tele, kierownicę i szybę przed-
nią. 

Kierowcy docenią także 
funkcje Flank Guard, wspo-

magającą użytkownika pod-
czas manewrów parkingo-
wych i opcjonalny system 
kontroli trakcji IntelliGrip – 
zapewniający optymalną 
trakcję w trudnych warun-
kach. 

Combo Life jest też wypo-
sażony w najnowsze systemy 
multimedialne, kompaty-
bilne z Apple CarPlay i Andoid 
Auto. Multimedia obsługi-
wane są poprzez efektowny 
8-calowy kolorowy ekran do-
tykowy. Porty USB w pierw-
szym i drugim rzędzie umoż-
liwiają doładowanie smar -
fonów i tabletów, a gniazdko 
230V pomoże zasilić dodat-
kowy sprzęt elektroniczny 
(laptopa, kamerę, ładowarkę 
baterii). 

Nowy Opel Combo Life 
wyposażony będzie w silniki 
benzynowe 1.2 turbo o mocy 
110 lub 130 KM oraz wysoko-
prężny 1.5 o mocy 75, 100 lub 
130 KM. Jednostki te będą 
współpracować z pięcio- lub 
sześciobiegową przekładnią 
manualną. Po raz pierwszy 
w tym segmencie samocho-
dów dostępna będzie również 
ośmiobiegowa skrzynia auto-
matyczna. 

Produkcja nowego modelu 
ruszy już na wiosnę, a w lecie 
rozpocznie się przyjmowanie 
zamówień. Do salonów Opel 
Combo Life powinien trafić 
na jesieni tego roku. 

Na chwilę obecną nie-
znana jest jeszcze cena piątej 
generacji samochodu. 

Opel Combo Life. Premiera 
nowego auta rodzinnego 
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Piąta generacja Opla Combo będzie wyposażona w silniki benzynowe 1.2 turbo o mocy 110 lub 130 KM oraz wysokoprężny 1.5 o mocy 75, 100 lub 130 KM

Produkcja nowego 
modelu ruszy już 
na wiosnę, a w lecie 
rozpocznie się przyj-
mowanie zamówień. 
Do salonów Combo 
Life powinien trafić 
jesienią 

Wszystko o samochodach

REKLAMA 008172803

Zapraszamy: 

  kompleksowa obsługa ogumienia (sprzedaż 

opon, wymiana, naprawa, przechowywanie)

  sprzedaż, wymiana tarcz 

i klocków hamulcowych

  wymiana fi ltrów i oleju

  naprawa zawieszenia

  sprzedaż i naprawa 

tłumików

  klimatyzacja 

samochodowa

  wymiana rozrządu

ul. Lechicka 100, 61-619 Poznań 
tel. 61 826 34 41, 608 437 803
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Motoryzacja

SAMOCHODY OSOBOWE- KUPIĘ

ABSOLUTNE skup aut, 602-406-979

AUTO każde kupię!, tel. 601-70-77-42

SKUP Toyot i Mercedesów 668480004

UŻYTKOWE KUPIĘ

KUPIĘ każdego Mercedesa: Sprintera, 

Kaczkę, 124 i 190. Każdy stan. Tel. 

514-359-062

INNE

KUPIĘ stary samochód lub motocykl, 

min. 40-letni. Może być niekompletny 

lub uszkodzony, 609-499-555.

Opłata emisyjna zawarta w cenie paliw 
Rząd zamierza wprowadzić 
nową opłatę doliczaną do każ-
dego litra benzyny i oleju na-
pędowego. Sprawdzamy o ile 
więcej kierowcy mogą zapła-
cić za tankowanie.  

Opłata ma wynieść 8 groszy 
netto za litr i zasili m.in. pow-
stający Fundusz Niskoemisyj-
nego Transportu. Środki z tego 
funduszu mają wspierać roz-
wój rynku i infrastruktury pa-
liw alternatywnych w transpor-
cie. Do Funduszu Niskoemisyj-
nego Transportu miałoby trafić 
15 proc. wspływów z opłaty 

emisyjnej, natomiast 85 proc. 
do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Obowiązek wniesienia op-
łaty emisyjnej ciążyłby na  pro-
ducencie, albo importerze paliw 
silnikowych lub na podmiocie 
dokonującym nabycia wew-
nątrzwspólnotowego. Dla kie-
rowców nowa opłata będzie 
oznaczać wzrost miesięcznych 
wydatków na paliwo o 2 proc. 

Skutki wprowadzenia nowej 
opłaty emisyjnej na detaliczny 
rynek paliw komentuje dok-
tor Jakub Bogucki – analityk 

rynku paliw e-petrol.pl. „Zapro-
ponowane w projekcie doty-
czące opłaty emisyjnej rozwią-
zanie może, niestety, odbić się 
na kieszeni tankujących. 
Wprawdzie obowiązek uiszcze-
nia opłaty dotyczy producentów 
i importerów paliw, ale koszt po-
noszony nie będzie musiał być 
przez nich finansowany i osta-
tecznie może wiązać się po-
dwyższeniem ceny dla odbiorcy 
ostatecznego, czyli kierowcy. 
Mamy do czynienia ze zmianą, 
którą trudno oceniać pozytyw-
nie z konsumenckiego punktu 
widzenia”. 

Rynek  
Toyota rezygnuje 
z silników Diesla 
Ostatnie silniki wysokoprężne 
zniknąć mają z europejskich cen-
ników do końca bieżącego roku 
W najbliższych latach Diesle po-
zostaną jedynie w cennikach mo-
deli o terenowym  i użytkowym 
charakterze. Specjaliści JATO 
Dynamics podkreślają, że sytua-
cja na rynku samochodów z silni-
kami Diesla jest o wiele bardziej 
dramatyczna, niż mogłoby się to 
wydawać. Pojazdy te stanowiły 
w 2017 roku 43,8 proc. łącznej 
liczby rejestracji. To najniższy wy-
nik od 2003 roku. 

W SKRÓCIE Mandaty 
Mandat za brudne tablice 
rejestracyjne 
Jeśli na tablicy rejestracyjnej za-
lega błoto lub śnieg w takim 
stopniu, że jest ona nieczytelna, 
wówczas mamy do czynienia 
z popełnieniem wykroczenia 
za który grozi mandat. Ile zapłaci-
my? Jeśli nie jest to „nasz dzień” 
i policjant zakwalifikuje nasze 
wykroczenie do złamania przepi-
sów wynikających z art 60 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym (zabrania się zakrywania 
świateł oraz urządzeń sygnaliza-
cyjnych, tablic rejestracyjnych 
lub innych wymaganych tablic), 
wtedy mandat może wynieść na-
wet  500 zł. 

REKLAMA 008140652

REKLAMA 008194330

Profesjonalny Auto-Detailing 

Polerowanie lakieru 

Powłoki kwarcowe-ceramiczne 

Myjnia 

Stworzone z pasji do motoryzacji!

Kontakt: 730-800-313, ul. Bukowska 82/84 Poznań, www.diamondcardetailing.pl 

REKLAMA 008186372
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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne?  Telefonicznie:  800 472 852    42 647 28 52
Przez internet: www.gloswielkopolski.pl
W Biurze Reklamy:

Biuro Ogłoszeń: ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, 
tel. 61 8694 41 43; e-mail: drobne@glos.com

NASZE BIURA
W WIELKOPOLSCE 

CHODZIEŻ
ul. Wojska Polskiego 8
czynne pon-pt 8.00-16.00
tel. 67-282-0202
e-mail: reklama.chodziez@glos.com 

GNIEZNO
ul. 3 Maja 1
czynne pon-pt 9.00-17.00
tel. 61-424-3636
e-mail: reklama.gniezno@glos.com  

GRODZISK WIELKOPOLSKI
ul. Szeroka 1
czynne pon-pt 9.00-17.00
tel. 61-444-7685
e-mail: reklama.grodzisk@glos.com  

KALISZ
ul. Górnośląska 10
czynne pon-śr 8.00-16.00, 
                czw-pt 9.00-17.00
tel. 62-757-5566
e-mail: reklama.kalisz@glos.com 

KOŚCIAN
ul. Piłsudskiego 44/4
tel. 502-499-009
e-mail: reklama.k0scian@glos.com  

KROTOSZYN
ul. Piastowska 31
czynne pon-pt 8.00-16.00
tel. 62-725-3600
e-mail: reklama.krotoszyn@glos.com  

MIĘDZYCHÓD
ul. Rynek 1C/4
czynne pon-pt 9.00-17.00
tel. 95-748-5303
e-mail: reklama.miedzychod@glos.com 

NOWY TOMYŚL
ul. Komunalna 2
czynne pon-pt 9.00-17.00
tel. 61-442-0033
e-mail: reklama.nowytomysl@glos.com 

OBORNIKI
ul. Rynek 11A
czynne pon-pt 8.00-16.00
tel. 61-296-0032
e-mail: reklama.oborniki@glos.com  

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. 23 Stycznia 4/3
czynne pon-pt 8.00-16.00
tel. 62-735-4676
e-mail: reklama.ostrow@glos.com

PIŁA
ul. Wojska Polskiego 26
czynne pon-pt 9.00-17.00
tel. 67-212-2067 
e-mail: reklama.pila@glos.com  

PLESZEW
ul. Słowackiego 14
czynne pon-pt 8.00-16.00
tel. 62-742-4008
e-mail: reklama.pleszew@glos.com 

SZAMOTUŁY
ul. Dworcowa 12 
czynne pon-pt 9.00-17.00
tel./fax 61-292-6077
e-mail: dzien@glos.com 

ŚREM
ul. Grunwaldzka 1,
czynne pon-pt 8.00-16.00
tel. 61-283-0780
e-mail: reklama.srem@glos.com

WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 2D/4
czynne pon-pt 9.00-17.00
tel. 67-262-8283 
e-mail: reklama.wagrowiec@glos.com

Nieruchomości

 MIESZKANIA - SPRZEDAM 

 JEDNOPOKOJOWE 

  ALE  okazja! Centru 179tys 797 664 116 

 DWUPOKOJOWE 

  ALE  okazja! Rataje 245 tys 797 664 116 

 TRZYPOKOJOWE 

  ALE  okazja! Rataje 269 tys 797 664 116 

 MIESZKANIA - KUPIĘ 

 JEDNOPOKOJOWE 

  ABSOLUTNIE  gotówką! 797 664 116 

 DWUPOKOJOWE 

  ABSOLUTNIE  gotówką! 797 664 116 

 TRZYPOKOJOWE 

  ABSOLUTNIE  gotówką! 797 664 116 

 MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 

 JEDNOPOKOJOWE 

  KAWALERKA  tania. Tel. 785-602-407 

 GARAŻE 

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

Handlowe

 FOTO, KSIĄŻKI 

  ALBUM,  książki, płyty muzyczne. 
Skup. Dojeżdżamy. Gotówka. 
509-675-586. 

 MATERIAŁY BUDOWLANE 

  STYROPIAN  -producent -z dostawą
 Tel. 52/331-62-48 

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

  ABSOLUTNIE  atrakcyjna pożyczka 
dla każdego, bez BIK. 516-499-987 

    
  AŻ  do 10tys chwilówki 508-811-929 

  BŁYSKAWICZNA  i tania chwilówka 
do 1500 zł, 616792930, 533203020 

Brak gotówki? Tel. 503-838-028

  KREDYT  50 000 zł rata 549 zl 
730809809 

  KREDYT  50 000 zł rata 549 zł 
730809809 

  NA  Oświadczenie do 30tys. 602278705 

  NOWA  pożyczka bez BiK 601 702 226 

Potrzebujesz gotówki zadzwoń do 
"Złotówki" 535-933-977

  POŻYCZKI  Fast Cash Sp. z o.o. Poznań 
i najbliższe okolice tel: 503176605 

  SZUKASZ  pożyczki z komornikiem na 
telefon? 703-803-199 (7,69/min) 

 

 008066236

POŻYCZKA do 1000 ZŁ

NATYCHMIAST
TEL. 513 132 599

POŻYCZKI POD ZASTAW 
TEL. 793 404 528

Dojeżdżamy do klienta!

 

 INNE 

Sprzedam pracownię 
cukierniczą z 3 cukierniami, 
produkującą i sprzedającą 
wyroby cukiernicze na rynku 
poznańskim od ponad 20 lat. 
Oferta obejmuje całość czynnej 
firmy, w tym m.in. majątek 
ruchomy, 
nazwę i logo oraz bazę zakupowo-
sprzedażowych. Nowa atrakcyjna 
cena. 
Kontakt - tel. 609-448-614

Praca

 ZATRUDNIĘ 

Blacharza/Dekarza lub 
pomocnika tel. 781098740

  ELEKTRYK  - niemieckie warunki, 
darmowe zakwaterowanie 
i samochody. Kontakt: 882 068 115, 
882 95 07 41, 77 427 05 43. 

  INSTALATORA  wod- kan -co -gaz 

zatrudnię 601-782-689 

  MALARZ  - TAPECIARZ - 

OCIEPLENIOWIEC niemieckie 

warunki, darmowe zakwaterowanie 

i samochody. Kontakt: 882 06 81 15, 

882 95 07 41, 774270543. 

  NIEMCY-  murarze, cieśle, elektrycy, 

spawacze, ślusarze. 730 011 300 

  NIEMIECKA  firma budowlana zatrudni 

murarzy, cieśli, drogowców. Praca 

stała, na niemieckich warunkach; 

Tel. 506-820-639, 77 4570819. 

  OPIEKUNKI  do Niemiec tel. 

535 340 311

www.ambercare24.pl dzisiaj 70 ofert! 

  PRACA  dla Opiekunów 
w POLSCE z zamieszkaniem 
u podopiecznego. Wymagane 
kilkuletnie doświadczenie w opiece.  
Promedica24.              
Zadzwoń 514 781 071 

    
Przyjmę ślusarzy, mechaników, 
monterów, spawaczy. tel. 
602 307 276, 516 976 606

ZATRUDNIĘ Kasjera Walutowego. 
Wymagania: kurs walutowy, 
dyspozycyjność, niekaralność, 
osoba niepaląca 796 773 774

 

 005126811

 

 INNE 

Osoby do sprzątania pojazdów 
w Poznaniu. Tel.61/222 60 50

Zdrowie

 CHIRURGIA 

  LASERAMI:  żylaki, brodawki, blizny, 
znamiona, tatuaże, odciski, włosy,
606-855-813, www.lasermedic.pl 

 GINEKOLOGIA 

  12H  A - Z Farm. Ginekolog 515-401-755 

  A  - Z Ginekolog, USG, tel 602-397-280 

 ZABIEGI 

  MASAŻE,  Rehabilitacja. Możliwy 
dojazd. Tel. 782-194-954 

Usługi

 AGD RTV FOTO 

  LODÓWKI  61/865-20-83 u klienta. 

Telewizory - naprawa u klienta,
tel. 602116108

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  CYKLINA  lakier układ 509-39-59-90 

  CYKLINOWANIE  bezpyłowe 
664975416 

Dachy 781098740

  MALARKA,  szpachel, 515-550-833 

  WYWÓZ  wszystkiego, 693-103-363 

 INSTALACYJNE 

  DOMOFON  kamery alarm 533868402 

 MONTAŻOWE 

  ROLETY  bramy żaluzje plisy Serwis 
61/8171839 www.dudzikbronislaw.pl 

  ROLETY  zewnętrzne-serwis, 
moskitiery, okna PCV, plisy tel. 
61 8302-824 

  ŻALUZJE  rolety tanio 61/86-77-495 

    
 PORZĄDKOWE 

  KARCHER  szybko schnący, 604162643 

  MYCIE  okien 602-511-358 

 PRZEPROWADZKI 

  "AR-FIZ"  Tanio fachowo 794-066-703 

  PRZEPROWADZKI  tanio, 791-710-819 

 TRANSPORTOWE 

  ABSOLUTNIE  tani wywóz 501-223-965 

Turystyka

 AGROTURYSTYKA 

 WIELKANOC  na wsi Puszcza Notecka 
tel. 509495093 www.brokowo.pl

 KRAJ 

 INNE 

  CIECHOCINEK-  
pensjonat-54/283-31-52, 603-476-476 
www.kujawianka.net 

Matrymonialne

  FOTOKATALOG  Pań. 61/832-52-27 

Towarzyskie

  APETYCZNE  25, 30, 40, 511-503-418 

Różne

  KASA  za "stare" książki 609643399 

  WRÓŻKA  61/820-88-74 

WIELKANOC na wsi Puszcza Notecka 
tel. 509495093 www.brokowo.pl

 

R E K LA M A  038019492

REKLAMA 008180374

OGŁOSZENIE O LICYTACJI GARAŻU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski (tel./fax 61/424 53 51) ogłasza, że: dnia 9.04.2018 r. o godz. 
9.15 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie, mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9, w sali nr 49, budynek B, odbędzie się 
druga licytacja garażu stanowiącego: udział nr 8 stanowiący ½ garażu – segmentu nr 3 o pow. użytkowej 15,51 m2 w budynku 
garażowym parterowym na działce gruntu w użytkowaniu wieczystym
położonego: 62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 37, dla którego Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW 37547 [NKW: PO1G/00037547/9].

Suma oszacowania wynosi 7.720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5.146,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 772,00 zł.

Komornik Sądowy

REKLAMA 038137710

Opiekunka Seniorów 
- Praca w Niemczech.

Oferujemy: 

Ubezpieczenie i składki ZUS od śr. krajowej, 
pełną organizację wyjazdu i pobytu. 
Kursy językowe także od podstaw. 

Teraz WIOSENNY BONUS DO 350 EURO! 

Szczegóły promocji w regulaminie  
w oddziałach i na stronie www.promedica24.pl

Promedica24, zadzwoń: 519 690 456,

506 289 113, 507 061 877

REKLAMA 008194896

NAGROBKI

www.nagrobki- granitex.pl          

Bogucin 
ul. Gnieźnieńska 90 

M: 606-944-490

Poznań 
ul. Mogileńska 42

Tel. 61 849-49-86

REKLAMA 008213956

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski (tel./fax 61 424 53 51) ogłasza, że: dnia 9.04.2018 r. 
o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie, mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9, w sali nr 49, budynek B, 
odbędzie się: pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości, stanowiącej: działka nr 387/1 i 386 o pow. łącznej 
0,0412 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym szeregowym 3-kondygnacyjnym (segment skrajny - część lewa obiektu 
bliźniaczego) z poddaszem, położonej: 62-240 Trzemeszno, ul. Kopernika 52, dla którego Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V 
Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 56899 i 49935 [NKW: PO1G/00056899/0 i PO1G/00049935/3].
Suma oszacowania wynosi 317.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 31.700,00 zł  
w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy
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Wieczny odpoczynek w cichej krainie, 
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 marca 2018 r.
zmarł nasz kochany Tata, Teść, Dziadek i Pradziadek

śtp

Cyryl Kapturzak
lat 92

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie  
w poniedziałek, 26 marca 2018 r. o godz. 13.00  

w kościele pw. św. Jerzego przy ul. Swoboda w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu
o godz. 15.05 na cmentarzu Junikowo.

W smutku pogrążona

Rodzina

 008216125

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że nagle w dniu 14.03.2018 r. odszedł od nas 
ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek 

śtp

Zbigniew Pawlak 
lat 85 

wieloletni, oddany swoim pacjentom 
lekarz medycyny 

Pogrzeb odbędzie się 26.03.2018 r. o godz. 11.10 
na cmentarzu junikowskim. 

Msza św. odprawiona zostanie w kościele św. Trójcy 
dnia 3.04.2018 r. o godz. 18.30. 

W smutku pogrążona 
Rodzina

 008218690

W dniu 16 marca 2018 roku odszedł do Boga nasz drogi
Mąż, Tata, Teść, Dziadek i Pradziadek

śtp

Mieczysław Kufel
mgr ekonomii, dyplomowany biegły księgowy, 
więzień obozu koncentracyjnego w Potulicach. 

Przeżył 90 lat.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 
27 marca 2018 r. o godz. 10.00 
w kościele pw. św. Wawrzyńca.

Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12.30 
na cmentarzu Junikowo.

W smutku pogrążona

Żona z Rodziną

 008214599

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 15 marca 2018 roku, 
zmarł w wieku 60 lat

Andrzej Jankowski
Pogrzeb 27 marca 2018 roku o godz. 11.00 

na cmentarzu Górczyńskim.
Msza św. 27 marca 2018 roku o godz. 17.45 

w Farze Poznańskiej.

Pogrążeni w smutku 

Brat z Kasią i Ewa z Rodziną

 008220911

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 marca 2018 roku
odszedł kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

śtp

Jerzy Sill
Msza św. pogrzebowa 23.03.2018 r. o godz. 11.30 w Borówcu.

Pogrzeb po mszy św. o godz. 13.00 w Kórniku.
W smutku pogrążona Rodzina

 008221348

Odszedłeś tak nagle,
że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

Z wielkim bólem zawiadamiamy, 
że dnia 18 marca 2018 r., odszedł nasz najukochańszy 

Mąż, Tatuś, Dziadek, Szwagier i Teść

śtp

Zdzisław Józefiak
lat 65

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie we wtorek, 
27 marca 2018 r. o godz. 8.00 w kościele 

św. Marka Ewangelisty na os. Czecha w Poznaniu.
Pogrzeb tego samego dnia o godz.10.10 

na cmentarzu Junikowo.

W smutku pogrążona
Rodzina

 008219780

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, 

że dnia 19 marca 2018 r. w wieku 92 lat, 
odeszła kochana Żona, 

Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia

ŚTP

Eugenia Jaśko
Pogrzeb odbędzie się w środę, 

28 marca 2018 r. o godz. 10.10 na cmentarzu Junikowo.

Pogrążona w żalu 

Rodzina

 008222314

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 marca 2018 r. 
zmarła nasza Bratowa i Ciocia

śtp Gabriela Gawlak-Kica
Pogrzeb odbędzie się dnia 23 marca 2018 roku o godz. 12.30

na cmentarzu Górczyńskim.
Pogrążeni w smutku

Ania, Marysia z Rodzinami

 008221341

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 19.03.2018 r. zmarł 

nasz kochany Tata, Teść, Dziadek i Pradziadek

śtp

Prof. dr hab.

Jerzy Kozeński
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 27 marca br.

o godz. 8.50 na cmentarzu junikowskim.

W smutku pogrążona

Rodzina

 008220321

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 21 marca 2018 roku odeszła od nas w wieku 86 lat 

nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia 

śtp

Wacława Buczyńska 
nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, 

wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce, 
działacz społeczny 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 
w piątek, 23 marca 2018 roku o godz. 13.00 
w kościele pw. św. Mikołaja w Wierzenicy, 

po czym pogrzeb na cmentarzu parafialnym. 

W smutku pogrążona 
Rodzina

 008217757

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 marca 2018 r. 
w wieku 70 lat, zmarł nasz Drogi Brat, Szwagier i Wujek

śtp Zbigniew Horemski
Pogrzeb odbędzie się 26 marca o godz. 12.30 

na cmentarzu Junikowo.

Siostry Dzinka i Hanka z Rodzinami

 008221329

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,  
że w dniu 20 marca 2018 r., zmarł

nasz były długoletni Pracownik, Kolega i Przyjaciel

śtp

Jerzy Sill
Ostatnie pożegnanie Zmarłego  

nastąpi w piątek, 23.03.2018 r. o godz. 13.00  
na cmentarzu w Kórniku.

Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dyrekcja, pracownicy oraz zakładowe organizacje 
związkowe HOCHTIEF Polska Oddział w Poznaniu
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 008216495

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.03.2018 roku 
odeszła od nas, w wieku 103 lat, 

nasza kochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia, 
Parafianka z Puszczykowa

śtp

Eleonora Pawłowska 
z domu Kłaczyńska 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 
dnia 23.03.2018 roku o godz. 11.00 

w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza 
przy ul. Nowina 1. 

Pogrzeb po mszy św. na miejscowym cmentarzu. 

W smutku pogrążona 
Rodzina

 008220166

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...

Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.

Ks. J. Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 18 marca 2018 roku zmarł, 

przeżywszy 84 lata

śtp

Jan Pokorski
Ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek, 

wieloletni Mistrz Zegarmistrzowski, 
oddany pracy i ludziom. 

Szanowany i ceniony w branży transportowej specjalista 
oraz zasłużony społecznik. 

Pozostanie w naszej pamięci 
jako wzór do naśladowania.

Msza żałobna zostanie odprawiona 
w piątek, 23 marca 2018 roku o godzinie 11:00

 w Kościele Parafialnym pw. NMP Matki Kościoła 
w Poznaniu przy ul. Kołłątaja 42. 

Pogrzeb odbędzie się o godzinie 12.15 
na Cmentarzu Komunalnym

 przy ul. Armii Poznań 51A w Luboniu.

Pogrążona w żałobie
 Rodzina

 008219848

„Mama zawsze odchodzi za wcześnie”

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, 
że dnia 18 marca 2018 r., odeszła od nas

nasza ukochana Mama, Teściowa i Babcia

śtp

Janina Pietz 
z domu Płótniak

Pogrzeb odbędzie się dnia 23.03.2018 r. o godz. 12.00 
na cmentarzu górczyńskim.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 
tego samego dnia o godz. 10:00 

w kościele pw. Świętej Rodziny w Poznaniu.

Pogrążone w smutku 
Córki z Rodzinami

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

 008218600

Panu

Maciejowi Urbańskiemu
Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Szpitala w Puszczykowie
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

z powodu śmierci

Ojca
kondolencje i wyrazy szczerego współczucia

składa

Zarząd Szpitala w Puszczykowie

 008220203

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
(ks. Jan Twardowski)

Z głębokim żalem żegnamy

śtp

Bernadetę Bilską
naszą koleżankę, wieloletnią główną księgową 

Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu

Rodzinie
wyrazy współczucia

składają

Dyrekcja, koleżanki i koledzy, pracownicy 
Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu

 008219397

Z głębokim żalem zawiadamiam, 

że w dniu 14 marca 2018 roku, zmarła

śtp

Jadwiga Tyczewska

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek, 

23 marca 2018 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Jana Vianneya.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00 

na cmentarzu parafialnym przy ul. Lutyckiej.

Pogrążony w smutku 

Mąż z Rodziną

 008217571

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 20.03.2018 r., 

opatrzony sakramentami świętymi, zmarł
Nasz kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

śtp

Henryk Szablewski 
lat 84

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 
w piątek, 23.03.2018 r. o godz. 13.00 w kościele 
pw. św. Jerzego przy ul. Swoboda w Poznaniu,

pogrzeb o godz. 14.30 na cmentarzu parafialnym 
w Przeźmierowie.

Pogrążona w smutku 
Rodzina

 008221482

Naszej Drogiej Koleżance

Annie Maciołek

składamy wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

Koleżanki i Koledzy

z Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 008219380

 Panu

Krzysztofowi Błaszczykowi
Wicekuratorowi Oświaty

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
składają

Wielkopolski Kurator Oświaty i pracownicy Kuratorium

 008221337

Wielbi dusza moja Pana,
bo uczynił mi wielkie rzeczy.

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, 
że dnia 18 marca 2018 roku odszedł do Pana 

nasz kochany Mąż, Tata, Teść, Dziadek i Pradziadek

śtp

Leon Reinholz
muzyk, lat 90

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona
 we wtorek 27 marca 2018 roku o godz. 12.00 

w kościele św. Jerzego, ul. Swoboda. 
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.50 

na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

W smutku pogrążona
Żona z Rodziną

 008219857

Z wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. 

Kazimierza Urbańskiego
Członka Honorowego

Polskiego Towarzystwa Leśnego
wspaniałego człowieka, leśnika i nauczyciela

Rodzinie
składamy

wyrazy głębokiego współczucia

Przyjaciele
 z Polskiego Towarzystwa Leśnego

 008221349

Pani dr Dorocie Kaczmarek
z powodu śmierci

Ojca
serdeczne wyrazy współczucia

składają Dyrekcja i Współpracownicy  
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 

im. E. i J. Zeylandów
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 008221487

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku, 
zawiadamiamy, że w dniu 19 marca 2018 roku

odszedł od nas nieodżałowanej pamięci

śtp

Prof. dr hab. 

Wacław Jarmołowicz
 prof. zw. UEP

emerytowany, długoletni, wielce zasłużony nauczyciel 

akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

dziekan i prodziekan Wydziału Ekonomii, 

wieloletni kierownik Katedry Makroekonomii i Badań 

nad Gospodarką Narodową,

przewodniczący senackich i wydziałowych komisji.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

oraz wieloma innymi odznaczeniami 

regionalnymi i branżowymi.

W Zmarłym Uczelnia straciła
 jednego z grona swych zacnych Profesorów, 
aktywnego działacza, wybitnego naukowca,

wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej 
oraz oddanego młodzieży studenckiej dydaktyka.

Pamięć o nim pozostanie na zawsze wśród nas!

Rektor, Senat i Społeczność 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 008221159

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci

naszego Kolegi

dr. hab. Marinka Zekicia
znakomitego Slawisty, Znawcy kultury bałkańskiej,

Autora wielu cenionych publikacji,

wybitnego Wychowawcy młodzieży akademickiej,

niezapomnianego Przyjaciela.

Rodzinie i Bliskim

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, pracownicy i studenci

Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM

 008221332

Elżbiecie i Patrykowi Szkudlarek

oraz całej Rodzinie

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

Ojca i Dziadka

składają

Zarząd i pracownicy

firmy Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska sp. z o.o. sp. k.

 008221560

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śtp

prof. dr. hab. 

Wacława Jarmołowicza
wieloletniego pracownika 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Dziekana Wydziału Ekonomii w latach 1993-1999

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy 

wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan i pracownicy 
Wydziału Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 008216451

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego długoletniego i cenionego pracownika 
oraz życzliwego Kolegi

Marka Żabickiego

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy

Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu

 008222125

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Prof. zw. dr. hab. 

Wacława Jarmołowicza
Dyrektora  

Instytutu Finansów Wydziału Finansów i Bankowości,
członka Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Wraz z Profesorem straciliśmy  
wspaniałego Mentora naukowego,

cenionego Nauczyciela akademickiego,  
lubianego Współpracownika i Przyjaciela.

Rektor i Władze  
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
oraz Wydziału Finansów i Bankowości

REKLAMA 015213674



POGRZEBY

Biuro Usług Pogrzebowych Kuźniewski
Poznań, ul. Wielka 12  –  24h
61 852 36 28, 502 033 655

Zamów nekrolog. E-mail: nekrologi@glos.com

 008218846

Naszej Koleżance

Katarzynie Szpak oraz Jej Bliskim
składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
Koleżanki i Koledzy z pracy
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Piłka nożna 
 

Po krótkich urlopach, które pił-
karze Lecha Poznań otrzymali 
po wygranym meczu z Lechią 
Gdańsk,  wczoraj rozpoczęły się 
przygotowania do kolejnego 
pojedynku o ligowe punkty 
z krakowską Wisłą . Po raz pie-
rwszy od 100 dni, z kolegami 
na boczne boisko stadionu 
przy Bułgarskiej wybiegł Ma-
ciej Makuszewski. Skrzydłowy 
doznał poważnej kontuzji 10 
grudnia. Pięć dni później prze-
szedł w Rzymie operację. Trzy 
miesiące trwała jego rehabilita-
cja. Teraz „Maki” chce zrobić 
kolejny krok, by odzyskać 
formę, pomóc Lechowi w fazie 
finałowej zdobyć mistrzostwo 
Polski i pojechać na Mundial 
do Rosji.   

Maciej Makuszewski na grę 
o ligowe punkty będzie musiał 
jeszcze trochę poczekać, ale jest 
już na pewno na dobrej drodze, 
by wrócić do składu.  Kiedy 
wczoraj wychodził z szatni 
na pierwszy od ponad trzech 
miesięcy  trening z drużyną, był 
uśmiechnięty i pełen energii.  
Bardzo cieszył się, że po tyta-
nicznym wysiłku, który towa-
rzyszył rehabilitacji, znów mógł 
pobiegać z kolegami.  

Na przedpołudniowych za-
jęciach zabrakło bowiem piłek. 

Piłkarze przez 45 minut praco-
wali nad kondycją , drugą część 
zajęć mieli w siłowni, dopiero 
na popołudniowy trening 
Nenad Bjelica zaplanował zaję-
cia z futbolówkami.  

–Już sama obecność w sza-
tni pozytywnie mnie nakręca. 
Brakowało mi spotkań z kole-
gami, wyjścia na trening, walki 
i atmosfery zajęć. To zupełnie 
inna praca, niż na siłowni, gdy 
trzeba przerzucać ciężary. Mu-
siałem ją wykonać, żeby wy-
biec na boisko. Cieszę się jed-
nak, że już na nim jestem  – wy-
znał „Maki” na stronie inte-
rnetowej klubu.    

Podczas długiej rehabilitacji 
miał bowiem zajęcia głównie 
w klinice Rehasport z fizjote-

rapeutką Agnieszką Prusińską 
i trenerem przygotowania fi-
zycznego Józefem Napierałą. 
Teraz przez najbliższe dwa ty-
godnie też będzie miał jeszcze 
dodatkowe zajęcia, bo ćwicze-
nia, w których jest kontakt z ko-
legami, nie są jeszcze wskazane.  

Kiedy można więc spodzie-
wać się, jego powrotu na ligowe 
boiska? Trudno to oszacować, 
może będzie to miesiąc, może 
troszeczkę dłużej. Sam piłkarz 
też ostrożnie ocenia swoje 
szanse, mimo, że jest bardzo po-
zytywnie nastawiony i zdeter-
minowany, by zrealizować swój 
cel, którym jest oczywiście wy-
jazd na Mundial.   

Znacznie mniej czasu 
na dojście do optymalnej formy 

będą na szczęście potrzebowali 
kontuzjowani w starciu 
z Lechią Mario Situm i Jasmina 
Buricia. Chorwat i Bośniak wy-
jechali z Poznania, ale jak za-
pewnia szef sztabu medycz-
nego prof. Krzysztof Pawlaczyk 
są pod opieką fizjoterapeutów 
i w przyszłym tygodniu naj-
pierw będą mieli indywidualne 
zajęcia i w zależności od tego 
jak będą się czuli, będą ćwiczyć 
z coraz większymi obciąże-
niami. Być może będą do dy-
spozycji trenera Bjelicy na mecz 
z „Białą Gwiazdą” (2 kwietnia 
w Krakowie o 18) 

Przed tym spotkaniem 
Kolejorz sprawdzi swoją formę 
w sparingu z Chrobrym Głogów 
(sobota, 24 marca o 13).  ¹

Maciej Makuszewski wznowił 
treningi po 100 dniach przerwy

Maciej Lehmann 

sport@glos.com
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Maciej Makuszewski  bardzo cieszył się, że może już trenować z kolegami z drużyny

Gdyby wygrali ze Spójnią, play-off byłby na wyciągnięcie ręki 

Koszykówka 
Radosław Patroniak 

sport@glos.com 

 
Lider pierwszej ligi koszykarzy, 
Spójnia Stargard w tym sezonie 
przegrywa bardzo rzadko. 
W środę w hali City Zen w Po-
znaniu mogła ponieść dopiero 
trzecią porażkę w sezonie. Osta-
tecznie goście jednak wyszli 
z opresji i przerwali zwycięską 
serię poznaniaków. 

Biofarm o włos od sensacji 
Bardzo blisko sprawienia sen-
sacji byli walczący o pierwszą 
ósemkę koszykarze Biofarmu 
Basket Poznań. Podopieczni 
Przemysława Szurka stoczyli 
bardzo wyrównany bój z lide-
rem I ligi, Spójnią Stargard. 

Poznaniacy świetnie spisy-
wali się zwłaszcza w pierwszej 
połowie, kiedy zmusili rywali 
do rzutów z nieprzygotowa-
nych pozycji. Sami z kolei 
szybko rozgrywali akcje i czę-

sto trafiali do kosza po kon-
trach. Warto podkreślić, że go-
spodarze dobrze sobie radzili 
również w strefie podkoszowej 
mimo nieobecności niedyspo-
nowanego Adama Metelskiego. 

Dobrze funkcjonująca ma-
szyna delikatnie zacięła się jed-
nak po przerwie i to spowodo-
wało, że przyjezdni zaczęli wie-
rzyć w pozytywne zakończenie 
swojej wizyty w stolicy Wielko-
polski. Jeszcze trzy minuty 
przed końcem poznaniacy byli 
jednak na prowadzeniu. O ich 
porażce zadecydowały dwie 
trójki, pochodzącego z Nowego 
Tomyśla, Dawida Bręka (brata 
kontuzjowanego zawodnika 
Biofarmu, Mateusza). W ostat-
niej sekundzie bohaterem wie-
czoru mógł zostać Filip Struski, 
ale nie zdołał zakończyć akcji 
rozpaczy rzutem. 

Poznańscy koszykarze na-
dal mają dużą szansę na fazę 
play-off, ale w pozostałych 
trzech kolejkach nie mogą so-

bie już pozwolić na potknięcie. 
Ekipa Przemysława Szurka za-
gra jeszcze z Notecią w Ino-
wrocławiu, z Siarką Tarnobrzeg 
u siebie (31 marca, godz. 15) 
i z Pogonią w Prudniku. 
 
Awans Lidera i Pomarańczarni 
Słabo spisują się w ostatnich 
meczach ekstraklasy koszy-
karki Ostrovii. Tym razem po-
dopieczne Wadima Czeczuro 
bardzo wysoko przegrały 
na własnym parkiecie z wyżej 
notowanym Basketem Gdynia.  

Z kolei w I lidze koszykarek 
po heroicznym boju zwycię-
stwo odniosły zawodniczki Li-
dera Swarzędz. Ekipa Anny 
Talarczyk długo nie mogła być 
pewna wygranej, ale w koń-
cówce zagrała skuteczniej 
i awansowała do II rundy play-
off. Natomiast w derbach Wiel-
kopolski trzecie spotkanie 
na swoją korzyść rozstrzygnęła 
Pomarańczarnia MUKS Po-
znań. ¹  

BLK: Ostrovia – Basket Gdynia 55:88 (17:21, 

14:28, 8:18, 16:21) 

Ostrovia: Lewis 22, Jones 14, Jasnowska 11, 
Ruljowa 5, Nowicka 2, Jaworska 1. 
I liga koszykarzy:  

Biofarm Basket Poznań – Spójnia Stargard 

72:74 (14:11, 19:17, 16:23, 23:23)   

Biofarm: Struski 16, Wieloch 12, Kurpisz 11, 

Fiszer 11, Czyż 8, Konopatzki 5, Samsonowicz 5, 
Gruszczyński 2, Smorawiński 2. 
I liga koszykarek: Lider Swarzędz – Basket 

Aleksandrów 75:68 (19:23, 16:20, 22:14, 18:11) 

Najwięcej dla Lidera: Szloser 17, Tyszkiewicz 15.  
Pomarańczarnia MUKS – Tęcza Leszno 64:50 

(15:11, 17:10, 18:18, 14:11) Najwięcej: dla MUKS: 
Szarzyńska 16, dla Tęczy: Walentowska 16.
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Rozgrywający Biofarmu, Piotr Wieloch zdobył 12 punktów i był 
mocnym punktem poznaniaków w starciu z liderem I ligi

Skoki narciarskie 
Dzisiaj o godz. 11 
kwalifikacje w Planicy 
Planica to ostatni przystanek se-
zonu Pucharu Świata w skokach 
narciarskich. Na mamucie skoczni 
zostaną rozegrane trzy konkursy – 
dwa indywidualne (w piątek 
i w niedzielę) oraz drużynowy (w 
sobotę (dzisiaj o godzinie 11 kwalifi-
kacje do piątkowego konkursu). 
Polaków będą reprezentować ci, 
którzy robią to przez zdecydowaną 
cześć sezonu. Stefan Horngacher 
(na zdjęciu) powołał Kamila 
Stocha, Dawida Kubackiego, Ste-
fana Hulę, Macieja Kota, Piotra Żyłę 
i Jakuba Wolnego. Przy okazji Pu-
charu Świata, zawodnicy będą ry-
walizować w turnieju „Planica 
Seven”. To nowy cykl. Do jego kla-
syfikacji będą liczyć się wszystkie 
skoki konkursowe i kwalifikacyjne 
(w sumie będzie ich siedem). Sko-
czek, który uzyska najwyższą 
łączną notę, otrzyma dodatkowe 
20 tysięcy franków szwajcarskich. 
Dodajmy, że 30-letni Stoch, który 
w miniony weekend zapewnił so-
bie zwycięstwo w Pucharze Świata 
(drugi raz w karierze),  jest rekordzi-
stą skoczni w Planicy. Rok temu 
uzyskał 251,5 metra.  (AIP) 

Piłka nożna 
Skorża w Emiratach 
Maciej Skorża został selekcjone-
rem reprezentacji olimpijskiej Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. 
46-letni trener ma z kadrą ZEA U-
23 awansować na mistrzostwa Azji 
oraz igrzyska olimpijskie w Tokio, 
które odbędą się za dwa lata. 
W 2018 roku reprezentacja Ma-
cieja Skorży wystąpi na Igrzyskach 
Azjatyckich, które w sierpniu orga-
nizować będzie Indonezja.  Skorża 
ostatnio pracował w Pogoni Szcze-
cin, wcześniej był trenerem m.in. 
Legii Warszawa, Lecha Poznań, Wi-
sły Kraków czy saudyjskiego 
Ettifaq FC.  Ostatnio sporo mówiło 
się o przejęciu przez Skorżę sterów 
Zagłębia Lubin.  (AIP)
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Piłka nożna 
Messi kończy z kadrą? 
Lionel Messi zakończy karierę re-
prezentacyjną? As Barcelony przy-
znał w programie telewizyjnym 
“La Cornisa”, że jeśli Argentyna nie 
wygra mundialu w Rosji, poważnie 
rozważy rezygnację z gry w ka-
drze. Wraz z nim na podobny krok 
mogą zdecydować się także inni 
piłkarze z tego pokolenia. – Czu-
jemy, że jeśli nie wygramy tych mi-
strzostw, jedynym wyjściem bę-
dzie odpuszczenie gry w drużynie 
narodowej – powiedział Messi. – 
Mistrzostwa Świata zbliżają się 
wielkimi krokami, ale na ten mo-
ment wszystkie emocje i presję 
związaną z mundialem odkładam 
na razie na bok – dodał gwiazdor 
Barcelony. (AIP)

Enea PTPS 
nie składa 
broni w LSK 
Siatkówka 
Radosław Patroniak 

sport@glos.com 

 
Siatkarki Enei PTPS nie składają 
broni w walce o pierwszą 
czwórkę LSK. Pilanki w zale-
głym meczu ograły Budowla-
nych Łódź 3:2 i zmniejszyły 
stratę w tabeli do środowego ry-
wala do trzech „oczek”. 

Zaległe starcie LSK o pierw-
szą czwórkę rozpoczęło się 
od słabej gry pilanek. Szybko 
na ratunek musiała więc zostać 
wezwana najlepsza atakująca 
miejscowych, Dajana Boskovic. 
Efekty roszad w składzie dały 
o sobie znać w drugiej partii, 
kiedy wreszcie podopieczne Ja-
cka Pasińskiego zaczęły przebi-
jać się przez blok łodzianek. 

„Falowanie” w grze Enei 
PTPS znów pojawiło się w trze-
cim secie. Na szczęście mimo 
porażki pilanki nie poddały się 
w czwartej partii i doprowadziły 
do tie-breaka, wktórym niepo-
dzielnie panowały na parkiecie. 

Ciekawostką był występ 
na pozycji libero pochodzącej 
z Piły Martyny Grajber. Zazwy-
czaj przyjmująca Budowlanych 
nie zagrała rewelacyjnie, ale też 
nie  musiała wstydzić się swoich 
zagrań. ¹ 

 

LSK: Enea PTPS Piła – Grot Budowlani Łódź 

3:2 (18:25, 25:20, 22:25, 25:20, 15:8) 

Enea PTPS: Trnic, Różycka, Kwiatkowska, 
Stencel, Babicz, Wilk, Łysiak (libero) oraz 
Boskovic, Walker, Szubert, Urban. 
Budowlani: Cutura, Polańska, Kąkolewska, 
Twardowska, Grobelna, Vincourova, Grajber 
(libero) oraz Witkowska, Muszyńska, Polak.
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Piłka nożna
 

W piątek reprezentacja Ada-
ma Nawałki zmierzy się z Ni-
gerią w pierwszym z czterech 
meczów towarzyskich 
przed mistrzostwami świata 
w Rosji. W środę z dziennika-
rzami spotkali się piłkarze: 
Wojciech Szczęsny, Thiago 
Cionek i Michał Pazdan oraz 
szef banku informacji Hubert 
Małowiejski. 

Małowiejski to człowiek odpo-
wiedzialny za rozpracowywa-
nie przeciwnika. O ile zdobycie 
informacji o piłkarzach z Nige-
rii występujących na co dzień 
w najlepszych ligach europej-
skich (m.in. Premier League, 
Ligue 1, 1. Bundesliga, Serie 
A i rosyjska Premier Liga) nie 
jest najtrudniejszym zadaniem, 
o tyle scharakteryzowanie tych, 
którzy grają w Chinach, Repub-
lice Południowej Afryki czy 
w Nigerii – już tak. 

– Nie możemy mówić o żad-
nym stopniowaniu ani procen-
cie podobieństwa reprezenta-
cji Nigerii do kadry Senegalu, 
z którą zmierzymy się na mun-
dialu. Nawet ustawienie 4-2-3-
1 i 4-3-3 w wykonaniu obu tych 
drużyn wygląda nieco inaczej. 
Dobierając rywali szukaliśmy 
silnych przeciwników, bo tylko 
tacy wystąpią na mistrzo-
stwach i możliwie jak najbar-
dziej zbliżonych stylowo 

do tych, z którymi będziemy 
grać w Rosji  – powiedział 
Hubert Małowiejski. 

Wiadomo już, że Adam 
Nawałka nie będzie miał do dy-
spozycji wszystkich piłkarzy po-
wołanych na najbliższe mecze. 
Uraz wykluczył ze zgrupowania 
Damiana Kądziora, a Bartosz 
Bereszyński z Sampdorii na  
pewno nie zagra z Nigerią. 
Na środowych zajęciach brako-
wało też Sławomira Peszki. 

– Bartosz przyjechał na zgru-
powanie z urazem i trenuje in-
dywidualnie. Już teraz można 
powiedzieć, że jego występ 
w meczu z Nigerią jest wyklu-
czony. Zostaje jednak z nami, 

jest poddawany różnym zabie-
gom i być może będzie mógł za-
grać z Koreą Południową 
w Chorzowie. Sławek Peszko 
z kolei ma infekcję i mamy na-
dzieję że szybko dojdzie do sie-
bie i wznowi treningi – zdradził 
Hubert Małowiejski. 

Na dwumecz z Nigerią i Ko-
reą Południową selekcjoner po-
wołał aż czterech bramkarzy. 
Poza stałymi bywalcami takimi 
jak Łukasz Fabiański, Wojciech 
Szczęsny i Łukasz Skorupski, 
w gronie wyróżnionych znalazł 
się Bartosz Białkowski z angiel-

skiego Ipswich Town. To dobry 
znajomy Wojciecha Szczęs-
nego. 

– Z Bartkiem Białkowskim 
poznaliśmy się jakieś 10 lat 
temu, kiedy graliśmy jeszcze 
w reprezentacjach młodzieżo-
wych. Wtedy uważałem, że 
może być bramkarzem na lata 
dla kadry. Los potoczył się jed-
nak tak, że to ja byłem w tej ka-
drze tak długo, a on powołania 
doczekał się dopiero teraz – rzu-
cił słynący z charakterystycz-
nego poczucia humoru Woj-
ciech Szczęsny. 

– Jego przykład pokazuje, że 
każdy kto dobrze gra, ma szansę 
wskoczyć do reprezentacji. To 
że broni w Championship (drugi 
poziom rozgrywkowy w Anglii 
– przyp. PJ) nie ma znacze-
nia. Czy bardzo się zmienił 
od czasu kiedy ostatni raz byli-
śmy na jednym zgrupowaniu? 
Tak, jest lepszy – nie szczędził 
komplementów koledze bram-
karz Juventusu. 

Białkowski w kadrze ma ry-
walizować o miejsce na mun-
dial z Łukaszem Skorupskim. 
Walka o bluzę z numerem 1 po-

winna rozegrać się pomiędzy 
Szczęsnym a Fabiańskim, ale 
były bramkarz Legii Warszawa 
i Arsenalu Londyn jest daleki 
od takich deklaracji.  

– Myślę, że nierozsądne by-
łoby mówienie w marcu o tym 
kto będzie numerem 1 
w czerwcu. Przecież po drodze 
może wydarzyć się jeszcze 
dużo rzeczy. Spadki formy, 
kontuzje, to normalne w spor-
cie – podkreślił „Szczena”. 

Kolejny raz poruszony zo-
stał temat ustawienia, w jakim 
Polacy rozpoczną piątkowy 

mecz. Z gości obecnych na kon-
ferencji taki wariant jest nowoś-
cią tylko dla Michała Pazdana. 

– Patrząc na treningi i ostat-
nie mecze kadry faktycznie 
można zauważyć, że doskona-
limy się w tym wariancie. Ja 
jeszcze nigdy w nim nie gra-
łem, ale nie sądzę, by dostoso-
wanie się do tego systemu za-
jęło mi wiele czasu. Wiem jak 
trzeba się przesuwać w takim 
ustawieniu – zapewnił stoper 
Legii Warszawa. 

– Ja na co dzień gram w ta-
kim ustawieniu w klubie. We 
Włoszech to normalne. Ważne, 
żeby w miarę możliwości jak 
najszybciej organizować się 
w obronie. Gra tą formacją 
zwiększa nasze możliwości. Te-
raz możemy zarówno zacząć 
mecz tak ustawieni jak i przejść 
do tego systemu w trakcie gry – 
zauważył obrońca włoskiego 
SPAL. 

We wtorek z pytaniem o grę 
z trójką stoperów i dwoma wa-
hadłowymi mierzył się Łukasz 
Fabiański. Dziś pytanie to usły-
szał Szczęsny, który tak jak 
golkiper Swansea stwierdził, że 
jemu nie robi to żadnej różnicy, 
ale dodał, że jego zdaniem ka-
dra powinna grać w tym usta-
wieniu. 

– Takie jest moje zdanie, ale 
nie wiem, czy byłoby to najlep-
sze rozwiązanie dla tej repre-
zentacji. To pokaże przyszłość 
– podsumował Szczęsny. 

W czwartek zarówno Polacy 
jak i Nigeryjczycy będą treno-
wali na Stadionie Wrocław. Po-
czątek piątkowego meczu 
o godz. 20.45. 
¹

Kumpel Szczęsnego wrócił do kadry

Z Bartkiem Białkowskim 
poznaliśmy się jakieś 10 
lat temu. Wtedy uważa-
łem, że może być bram-
karzem na lata dla kadry 
Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny (z prawej) zapewnia, że hierarchia w bramce reprezentacji nie jest jeszcze ustalona
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Piotr Janas 

sport@glos.com

Rozbawione nigeryjskie Super Orły krążyły nad stadionem 
Piłka nożna 

Piotr Janas 

sport@glos.com 

Reprezentacja Nigerii spokoj-
nie przygotowuje się do piąt-
kowego meczu z Polską 
na Stadionie Wrocław. Podo-
pieczni niemieckiego trenera 
Gernota Rohra trenowali na  
stadionie przy ul. Oporowskiej 
i choć problemy ich nie omija-
ją, to pozostają w wyśmieni-
tych nastrojach.  

Zdekompletowana – taka jest 
kadra „Super Orłów” na mecz 
z Polską. Trzech piłkarzy powo-
łanych przez Gernota Rohra 
na dwumecz z Polską we Wroc-
ławiu i Serbią w Londynie nie 
dotarło na zgrupowanie. 

Największym problemem 
może być nieobecność jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych 
nigeryjskich piłkarzy Jona Obi 
Mikiela. Była gwiazda Chelsea 
Londyn obecnie gra w chiń-
skim Tianjin Teda, lecz ma 

problem z odnowieniem poz-
wolenia na pracę w Państwie 
Środka. To sprawiło, że na razie 
nie może opuszczać kraju i we 
Wrocławiu na pewno się nie 

pojawi. To samo dotyczy wy-
stępującego w egipskim Al-Ahli 
napastnika Juniora Ajayi, który 
miał problem z otrzymaniem 
wizy. Z Polską nie zagra także 

pomocnik hiszpańskiego Las 
Palmas Oghenekaro Etebo. Wy-
pożyczony z portugalskiego CD 
Feirense 22-latek zmaga się 
z kontuzją. 

Reprezentacja Nigerii śpi 
w hotelu Radisson Blu. Tak jak 
Polacy trenują na płycie głów-
nej stadionu przy ul. 
Oporowskiej. Pierwsze zajęcia 
odbyli we wtorek, a wczoraj 
wybiegli na murawę około go-
dziny 16. Mimo wyżej wymie-
nionych problemów humory 
reprezentantom „Super Orłów” 
dopisywały. Po krótkiej roz-
grzewce zawodnicy rozgrywali 
wewnętrzną grę na całej dłu-
gości i szerokości boiska. Nie 
sposób było jednak odgadnąć, 
kto szykowany jest do meczu 
z Biało-Czerwonymi, bowiem 
obie jedenastki były wymie-
szane i bardzo wyrównane.  

Po jednej ze stron wyróżniali 
się Alex Iwobi z Arsenalu Lon-
dyn i Victor Moses z Chelsea 
Londyn, a po drugiej Kelechi 
Iheanacho z Leicester City 
i Ahmed Musa z CSKA Moskwa. 
Trener Rohr dał wiele swobody 
swoim piłkarzom w rozgrywa-
niu akcji, przez co ci często szu-
kali pojedynków jeden na jeden 

z obrońcami i nad wyraz często 
wchodzili w dryblingi. 

Pod koniec tej sesji treningo-
wej Moses, Iheanacho i Leon 
Balogun (obrońca niemieckiego 
FSV Mainz) próbowali strzałów 
z rzutu wolnego, bitego z około 
20 metrów od bramki. Jeśli jed-
nak do piątku nie nastawią 
swoich celowników, to polscy 
bramkarze i kibice mogą spać 
spokojnie. 

Co prawda po treningu za-
wodnicy nie byli zbyt chętni 
do udzielania wywiadów, ale 
za to chętnie... zapozowali 
do wspólnego zdjęcia z pracow-
nikami Śląska Wrocław. Ni-
geryjczycy pozostawili po sobie 
bardzo pozytywne wrażenie 
na Oporowskiej, ale teraz liczyć 
się będzie już tylko to, co wyda-
rzy się w piątek na Stadionie 
Wrocław. 

Dziś wieczorem pierwszy 
trening nigeryjczyków na tym 
obiekcie i oficjalna konferencja 
prasowa trenera Gernota 
Rohra. ¹
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Reprezentacja Nigerii bardzo poważnie podchodzi do piątkowego meczu z Polską we Wrocławiu


