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Toruń zorganizuje lekkoatletyczne ME?
Typowa hala do lekkiej atletyki – to
największy atut Torunia w rywalizacji
o organizację halowych mistrzostw Europy. Nasze miasto chce walczyć o tę imprezę wraz z trzema konkurentami – Glas-

DZIŚ W TORUNIU
Mistrzowie scenicznej improwizacji

gow, Mińskiem i Apeldoom. Rywale takich
warunków jak Toruń zaproponować nie mogą. Więcej o tym, jak Toruń chce walczyć
o halowe mistrzostwa Europy w 2019 r.
– torun.wyborcza.pl.

Klancyk z Warszawy uchodzi za mistrzów teatru improwizacji w Polsce.
Ich autorskie spektakle zawsze powstają
na bieżąco i bez przygotowania – zainspirowane są podpowiedziami publiczności

i utworami zaproszonych gości. Ar tyści
wystąpią na Forte Artus Festival w Dworze Artusa na Rynku Staromiejskim 6. Początek o godz. 19. Bilety kosztują 35 zł
i 25 zł (ulgowy).

FELIETON

NIEZWYKŁE BARWY JESIENNEJ KAMPANII WYBORCZEJ W TORUNIU
Kaczyński wskazuje owcę

MICHAŁ TOKARCZYK
GAZETA WYBORCZA

Kampania wyborcza w naszym
mieście nie powaliła z nóg i w zasadzie ograniczyła się do wywieszenia
plakatów kandydatów. Ich spotkania
z mieszkańcami były nudne i przewidywalne. Ciekawiej robiło się, gdy
w Toruniu gościli liderzy ugrupowań,
startujących do parlamentu. Oto najciekawsze momenty kampanii.

Kopacz: Ściemniać nie będę
Premier Ewa Kopacz przyjechała do
Torunia koleją. Potem spotkała się
z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego. – Przyznaję, że mój kontakt
z młodymi ludźmi ogranicza się do
sporadycznych spotkań, które zwykle ktoś organizuje. Najwięcej czerpię z doświadczeń mojej córki, która dała mi dobrą radę – nie ściemniać,
bo młodzież od razu to wyczuje. Obiecuję wam, że ściemniać nie będę – mówiła do uczniów.

– Widzę na sali osobę, która nie powinna się tu znaleźć. Nie jest tutaj zaproszona. Dzisiaj bezpodstawnie powołuje się na znak Prawa i Sprawiedliwości – mówił Jarosław Kaczyński
na konwencji PiS w Dworze Artusa.
Nie wymienił nazwiska, ale większość
zgromadzonych spojrzała na Łukasza Zbonikowskiego. Niegdyś lokalny lider PiS, popadł w niełaskę po domowej awanturze z żoną. Poseł uprzedził decyzję prezesa i sam odszedł
z partii, stracił też jej rekomendację
w wyborach. Mimo to kandydował
z listy PiS, bo było już za późno, by
wprowadzać na niej zmiany. W niedzielę po raz kolejny zdobył mandat.

Myrcha na drabinie
Wizyta liderki Zjednoczonej Lewicy
przebiegała z rozmachem dotąd niespotykanym jak na kandydatkę. Barbara Nowacka najpierw zwiedzała
wraz z Zaleskim budowaną salę kon-

certową na Jordankach, potem Starówkę, a następnie spotkała się
z mieszkańcami przed pomnikiem
Kopernika. Torunianie chętnie wykorzystali jej obecność w tym miejscu.
W zadawaniu pytań postanowili wyręczyć też dziennikarzy. Natomiast
do nietypowej sytuacji doszło, gdy
Nowacka spacerowała ul. Szeroką.
Minęła Arkadiusza Myrchę, otwierającego toruńską listę PO do Sejmu,
który na drabinie zawieszał akurat
swój plakat. Wywołało to niemałe poruszenie i rozbawienie wśród przechodniów. Jednak do wymiany poglądów czy też szybkiej debaty wyborczej nie doszło.

Petru na Torqwayu
Ryszard Petru zNowoczesnej na spotkanie ztoruńskimi sympatykami wybrał miejsce mało przestronne – jedną
z sal konferencyjnych w Młynie Wiedzy. Wydawało się, że jego wizyta nie
będzie należeć do ciekawych, ale
wpewnym momencie lider Nowoczes-

nej stanął za sterami Torqwaya. Obsługa pojazdu skonstruowanego przez torunian, aporuszanego za pomocą mięśni sprawiła mu na początku niemały
kłopot. Gdy objechał salę, przeganiając zdrogi sympatyków ikandydatów,
mówił: – Więc tak to się robi.

Plakat w trybie wyborczym
Kandydatka PiS do Senatu Maria
Mazurkiewicz tak bardzo chciała zostać senatorką, że na swoich plakatach wyborczych umieściła nieprawdziwe hasło „Jedyny kandydat do
Senatu”. Sprawą w trybie wyborczym zajął się sąd okręgowy w Toruniu na wniosek innego kandydata
– Krzysztofa Czerpiuka z KNP. Orzeczenie było druzgocące dla PiS i jego kandydatki: sąd nakazał usunąć
i zniszczyć plakaty z napisem „Jedyny kandydat do Senatu”.

Szydło o północy
Najbardziej niespodziewana wizyta
w naszym mieście. Ostatniego dnia

ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

Zaleski na wieczorze PiS-u
Prezydent Torunia Michał Zaleski pojawił się w niedzielę na wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości
w pubie Jadwiga na Rynku Staromiejskim. Przyszedł razem z radnym sejmiku PiS Przemysławem Przybylskim. Stał w gronie wiwatujących
działaczy partii Kaczyńskiego, ale
specjalnego entuzjazmu po ogłoszeniu wyników nie okazywał. – Jestem
przekonany, że jeśli zwycięska partia samodzielnie stworzy rząd, to zadba o dobry i równomierny rozwój
całego kraju – mówił prezydent Torunia. – Postara się, by mieszkańcom
większych i mniejszych miast żyło
się lepiej. Z PiS współpracuję od wielu lat i wiem, że ta partia wywiązuje
się z obietnic.
Więcej – torun.wyborcza.pl

KREDYT ZAUFANIA SPŁACONY W TERMINIE
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ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej
nieruchomości rolnej pochodzącej po zlikwidowanym PGR Więcbork, którą zamierza sprzedać.
Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość rolna położona w województwie Kujawsko-Pomorskim, powiat sępoleński,
obręb Sitno działki nr 185/1, 185a, 186, 187, 287/15 oraz Skoraczewo działka nr 229/1 gmina Sośno o powierzchni ogólnej
104,7396 ha (w tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: RIVa-32,4645 ha, RIVb-44,0290 ha, RV-17,3065 ha,
PsV-0,6100 ha, PsVI-0,6800 ha, ŁV-0,0900 ha, W-RIVb-0,0100 ha, W-PsVI-0,0200 ha, Br-RIVb-1,3480 ha, N-3,7076 ha,
Lzr-RVI-2,5640 ha, Lzr-RV-0,2000 ha, LsVI-1,7100), zapisane w księgach wieczystych KW BY2T/00022636/8,
BY2T/00027521/4, oraz BY2T/00027560/9, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Sępólnie Krajeńskim.
W dziale III KW BY2T/00022636/8 prowadzonej dla działki nr 287/15 położonej w Sitnie zapisana jest nieodpłatna
i bezterminowa służebność gruntowa polegającą na prawie przejścia i przejazdu drogą objęta niniejszą księgą wieczystą na rzecz
każdoczesnych właścicieli działki nr 287/14.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami i budowlami tj Stodoła o nr inw. 21/0028, chlewnia z obory o nr inw. 21/0030,
chlewnia – stajnia o nr inw. 21/0032, elektryfikacja o nr inw. 21/0058, waga wozowa o nr inw. 21/0157, wiata murowana
bez nr inw.
Cena sprzedaży wynosi 3.219.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych).
Cena sprzedaży obejmuje również wartość używanych budynków i budowli w kwocie 167.700,00 zł
oraz wartość drzewostanu w kwocie 11.400,00 zł.

7 gminom, które w maju dołączyły do trwającego od 2014 roku projektu
„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele
przyrodnicze” udało się nadgonić napięty harmonogram prac. Decyzja Marszałka
o włączeniu gmin Inowrocław, Czernikowo, Fabianki, Lipno, Zbójno, Osie i Skępe
do kończącego się w październiku projektu była wyrazem wiary w pełne
zaangażowanie nowych partnerów. Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, który koordynuje całe przedsięwzięcie i na bieżąco monitoruje
postępy, zwraca uwagę na fakt, że te gminy miały najmniej czasu na opracowanie
dokumentacji przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót ziemnych
i na samą rekultywację, jednak poziom zaawansowania prac wskazuje na terminowe
zakończenie. W wyniku rozszerzenia jedynego tego rodzaju kompleksowego projektu
w Polsce całkowita powierzchnia terenów objętych rekultywacją wzrosła do 32,4 ha.
Na odzyskanych obszarach powstaną ścieżki edukacyjne dla mieszkańców.
REKLAMA
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO
PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński
(tel. 54 231 29 10, fax 54 232 03 32) ogłasza, że: dnia 27.11.2015 r. o godz. 13.50
w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20
w sali nr A 13 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego
położonego:
87-800 Włocławek, Żytnia 53/25
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Włocławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa (Adres spółdzielni: 87-800 Włocławek, ul. Wronia 1a, Włocławek)
stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
znajdującego się na VIII piętrze w 11-piętrowym budynku wielorodzinnym,
o pow. użytkowej 39,80 m kw.,

Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31 października 2018 roku.
Dla ww. nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki 185/1, 185A, 186, 187 229/1
znajdują się w strefie funkcjonalno-przestrzennej II oznaczonej jako osadniczo-rolnicza, a działka nr 287/15 znajduje się w strefie
funkcjonalno – przestrzennej II oznaczonej jako osadniczo-rolnicza, tereny zainwestowane. Działki leżą na terenie na którym
dopuszcza się możliwość lokalizacji generatorów energii odnawialnej. Zgodnie z dodatkową informacją UG, Rada Gminy przystąpiła
w dniu 14 listopada 2014 roku uchwałą Nr XLII/295/14 do sporządzenia zmiany studium dla terenu gminy. Na chwilę obecną
nie zostały podjęte działania związane ze zmianą dotychczasowej funkcji nieruchomości. Rada Gminy Sośno przystąpiła uchwałą
w dniu 24 czerwca 2010 roku oraz uchwałą z dnia 14 listopada 2014 roku do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z projektami teren działki nr 287/15 przeznaczony jest pod teren zabudowy zagrodowej, w części tereny
rolnicze, w pozostałej części tereny rolnicze ze strefą oddziaływania elektrowni wiatrowej.
Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1014), pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego
spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r.
Pełną treść wykazu opublikowano min. w internecie na stronie www.anr.gov.pl.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w dni robocze w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości
Rolnych w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38, tel. 52 52 50 842 w godz. 730 – 1500.
www.anr.gov.pl
REKLAMA

kampanii wyborczej Beata Szydło
po sta nowi ła ob je chać pięć wo je wództw. Na Rynku Staromiejskim
pojawiła się dokładnie o północy.
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dla którego Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1W/00063468/2].
Suma oszacowania wynosi 104 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 69 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, tj. 10 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona
w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Ochrony Środowiska SA o. Włocławek
77 1540 1069 2001 8718 2692 0001
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość
w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 oraz przeglądać w kancelarii
komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.
REKLAMA
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