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Słupsk

- Starsze osoby wyrzucają przez okna resztki jedzenia. Przez to mamy w bloku szczury
- twierdzi czytelniczka z Zatorza
Akcja Redakcja, str. 6

Pomóż zadebiutować
60 młodym artystom

Konsultacje społeczne:
boisko w Sycewicach
Kobylnica
Mieszkańcy gminy mogą
do 27 lutego zgłaszać swoje
uwagi na temat przyszłego
wyglądu boiska piłkarskiego
w Sycewicach.

A Potrzeba 10 tysięcy złotych na książkę z ich rysunkami
Słupsk
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Do 27 lutego na terenie gminy
Kobylnica odbywają się konsultacje dotyczące projektu modernizacji boiska piłkarskiego
w Sycewicach. Prowadzone są
w formie papierowej lub elek-

FOT. KRZYSZTOF GŁOWINKOWSKI

„Zaczarowana chusta Ojca Wiatrów. Baśnie wędrujące wokół
Bałtyku” to tytuł najnowszej
książki Jolanty Nitkowskiej.
- Zebrałam w niej baśnie
dziewięciu krajów nadbałtyckich, tak piękne, że miały moc
przekraczania granic - mówi
słupska baśniopisarka. - Pracowałam nad tym osiem lat. Okazuje się, a widać to właśnie
w tych baśniach, że kultury krajów nad Bałtykiem mają wiele
wspólnego. Pierwsze to morze
i pokora wobec tego żywiołu.
Następnie ogromna moc przyrody i duża rola kobiet, które
były równorzędnymi partnerkami mężczyzn długo przed feminizmem. No i mamy w tych
baśniach pochwałę uczciwości,
rzetelności, prostego życia
zgodnego z naturą oraz kult
pracy - coś, czego nie ma w kulturze Południa, a co jest typowe właśnie dla Północy.
Rok temu, przy okazji innego projektu, zdarzyło się pani
Jolancie odwiedzić słupskie Liceum Plastyczne im. S.I. Witkiewicza. Zachwyciła się podczas tej wizyty pracami uczniów i wtedy wpadła na pomysł, żeby wykorzystać ich talenty, pomysłowość i kreatywność we własnej książce. Zaproponowała, żeby stworzyli ilustracje do jej 21 baśni.

b W Herbaciarni w Spichlerzu Richtera można obejrzeć wystawę rysunków, które mają znaleźć się
w książce. Można też je kupić - zrzucając się tym samym na wydanie baśni
- Uznałam, że te talenty trzeba pokazać światu, a wydanie
książki będzie debiutem dla ludzi, z których, jak sądzę, wielu
stanie się w przyszłości znanymi artystami - tłumaczy Jolanta Nitkowska.
Szkoła od razu się zgodziła.
- Organizacją tego przedsięwzięcia zajęła się Julita Rzep-

W słupskiej
młodzieży
drzemie olbrzymi
potencjał
twórczy

ka, a merytorycznie pracowała
z uczniami Maria Karpińska
- mówi Monika Stępniak, dyrektor LP. - Pani Jolanta uczestniczyła w zajęciach, rozmawiała z uczniami o baśniach, mówiła, czym się charakteryzują
książkowe ilustracje.
Prace trwały kilka miesięcy.
- Okazało się, że chociaż
dzieli mnie z młodzieżą kilka
pokoleń, znajdujemy wspólny
język - dodaje pisarka.
Ostatecznie 60 uczniów liceum stworzyło aż 66 ilustracji
do zbioru nadbałtyckich baśni.
Tak duża liczba ilustratorów
spowodowała jednak, że kolejne wydawnictwa nie chciały się
podjąć wydania książki. Dlate-

go jej autorka, nie chcąc stracić
ani jednego rysunku, postawiła na projekt społeczny.
- Liczę na ludzi dobrej woli.
W tej grupie jest już słupska
drukarnia BOXPOL, która wyda książkę. I Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich w Słupsku, które udostępniło nam
konto. Bo trzeba na ten zbiór
baśni z ilustracjami uczniów
po prostu zebrać pieniądze.
Chodzi o 10 tysięcy złotych
- mówi Jolanta Nitkowska.
Każdy, kto chce umożliwić
debiut 60 uczniom LP, może
wpłacić pieniądze na konto
w BGŻ: 49160014621029442060000001 z dopiskiem „darowizna na druk baśni”. a ¹

Słupsk
450 odblasków na tornistry
i ulotek na temat bezpieczeństwa na drodze trafiło do uczniów ze Słupska i trzech
podsłupskich miejscowości
Anna Czerny-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl

Słupski klub Soroptimist International zorganizował akcję
rozdawania uczniom odblasków i edukowania ich w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

- To inicjatywa ogólnopolska
klubów SI, której patronuje kierowca rajdowy Michał Kościuszko, a w naszym regionie
wspiera ją komendant policji
w Słupsku - mówi Halina
Polonis, prezydentka słupskiego klubu.
Odblaski z logo SI wraz
z ulotkami zawierającymi zasady poruszania się po drogach trafiły do dzieci ze szkół
podstawowych w Pobłociu,
Gogolewku i Głobinie, do SP2
w Słupsku, a także do słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego
działającego na Akademii Pomorskiej w Słupsku. a ¹

FOT. SI SŁUPSK

Soroptymistki rozdawały odblaski uczniom

b Uczestników Uniwersytetu Dziecięcego AP obdarowała
odblaskami Natalia Kurhalyuk

tronicznej poprzez przyjmowanie głosów na liście poparcia
oraz uwag i opinii na formularzu zgłaszania uwag i opinii, dostępnych: w Biurze Obsługi Interesanta UG w Kobylnicy
i na stronie: www.kobylnica.pl
w zakładce Konsultacje społeczne.
Wypełniony list oraz/albo
formularz należy: umieścić
w urnie znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta UG,
przesłać pocztą na adres UG,
Kobylnica, ul. Główna 20,
76 - 251 Kobylnica lub e-mailem
na adres: kobylnica@kobylnica.pl. a ¹

REKLAMA007162147

KM 326/10
OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan (tel. (59) 862 29 15)
ogłasza, że: dnia 27.03.2017 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Lęborku, mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
lokal mieszkalny usytuowany na poddaszu budynku składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju o pow. 57,18 m2; do lokalu przynależy piwnica; do lokalu przysługuje udział związany
z własnością lokalu 24/100 - SL1L/00024315/8, położonego: Popowo 27/3, 84-312 Cewice, nr KW
24963 [NKW: SL1L/00024963/5]. Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 900,00 zł, najpóźniej w dniu licytacji.
Szczegółowe informacje na stronie - www.licytacje.komornik.pl.
REKLAMA007165353

Prezydent

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości
(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 4
stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Lokal mieszkalny nr 4, położony na II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 o pow. 133,25 m2
wraz z udziałem 1767/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania
wieczystego działki gruntu nr 466/2 o pow. 331 m2 w obrębie 6.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00026624/7.
206.700 zł w tym:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
cena lokalu: 			
192.800 zł,
cena udziału 1767/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 13.900 zł,
wadium: 			
20.700 zł,
postąpienie nie mniej niż: 		
2.070 zł.
Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi
25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej
części gruntu wynosi 1% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry
do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być
aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala
się do dnia 9.07.2109 roku.
Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 4 znajduje się na obszarze miasta, na którym
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne” na terenie
o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami (01.10. MW,U). Budynek znajduje się
w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne”. Zgodnie z treścią
uchwały XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska przedmiotowa nieruchomość
znajduje się na obszarze rewitalizacji.
Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 7.03.2017 r. o godzinie 14ºº.
Przetarg odbędzie się 21.03.2017 r. o godz. 1100 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac
Zwycięstwa 3 (II piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.03.2017 roku
na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie
zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem
59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
w trybie właściwym dla ogłoszenia.

informacji

tel. +48 59 84 88 330
urzad@um.slupsk.pl

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

