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czwartek wierni
Kościoła katolickiego
przejdą w procesjach
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Środa-czwartek 19-20 czerwca 2019

Rok szkolny w tym roku został skrócony w całym kraju

Uczniowie zaczęli
wakacje, absolwenci
jeszcze walczą
Zbigniew Marecki

Dbaj oswoje oczy. W upalnedni
koniecznie postaw na dobre
okulary przeciwsłoneczne STRONA 9

Cennik Trzech
Fal to tąjemnica.
Ale będą zniżki

Mnster EdrtacpNarodową 12 czerw
ca podpisał nowefizagęrozporządzeniawsprawieoigdiizdif roku szkolne
go, skracającgo odwa cM.Dlatego to
dzisiaj wwiększościszkół odbędzie się
zakończenie rokuszkolnego.
W niektórych gimnazjach żegnano
jednak absolwentów już wczoraj.

Zgodnie z prawem 31sierpnia nastąpi
oficjalne zakończenie działalności
gimnazjów.
W szkołach samorządowych
w Słupsku wakacje w tym roku roz
pocznie 5947uczniów iabsolwentów
podstawówek i gimnazjów oraz 3832
uczniów i absolwentów szkółśrednich
i branżowych. Jednak jeszcze przez
kilka dni absolwenci klas ósmych
i gimnazjów nie będą się mogli oddać
słodkiemu lenistwuibeztroskięj zaba
wie, bo od 21do 25czerwca mają oni
czas nauzupełnienie wniosku o przy
jęcie do szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia szkołypodstawowej/gim

nazjum oraz o zaświadczenie o wyni
kach egzaminu ósmoklasisty/gimna
zjalnego.
5 lipca podane zostaną dopublicz
nej wiadomości przez komisjerekru
tacyjne listy kandydatów zakwalifiko
wanych i niezakwalifikowanych. Na
tomiast 12 lipca ogłoszone zostaną
przez komisje rekrutacyjnelisty kan
dydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Nabór uzupełniający wszkołach śred
nich potrwa od12 lipcado14 sierpnia.
Jeśli któryś z kandydatów zdecyduje
się odwołać od decyzji komisji rekru
tacyjnej, ma na to czasmiędzy 12 lipca
a 8 sierpnia. ©®
WIĘCEJ NA STR. 4

Seniorzy, niepełnosprawni
i osoby wykluczone mają mieć
duże zniżki w akwaparku. Radni
jednak jeszcze nad tym myślą

STR.3

Strony apelują
w procesie w sprawie
narkotyków
znalezionych
w piwnicy sąsiada

Opiekunowie poszli
na zakupy, a psy
w upał zostały
w autach. Straż
miejska interweniuje

STRONA 4

STRONA 13

Ostatni koniec roku szkolnego w Gimnazjum nr 6 przy ul. Zaborowskiej w Słupsku
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Druga strona

Pogoda w regionie
Dzisiaj

Barometr

27°C

1011,2 hPa

Wiatr

płd.-wsch.10 km/h
Uwaga przejściowe
zachmurzenia

17°C
Czwartek

26°C

Piątek

i3°c

20°C

4^

i2°c

Sobota

19°C

9°c

Uwaga: W Boże Ciało możliwe burze

AimaCzemy-Marecka

.

anna.marecka@polskapress.pl
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StOŃCE DAWKUJ
Z UMIAREM
Od redaktora

C

hociaż narzekamy
ostatnio na upały
(tak jak wcześniej
narzekaliśmy
na zimno - taka, wi
dać, naszanatura), to jednak
słonecznych dni chcielibyśmy
tego lata mieć jak najwięcej.
Bo słońcedobrze wpływa

na naszą psychikę,a i urodę
- jak wiadomo z pewnej zna
nej piosenki,„dziewczyny lu
bią brąz". Sęk jednak w tym,
żeby podczas opalania nie
przedobrzyć, bo wtedy uroda
zniknie: mocnaopalenizna
postarza, a także, co ważniej
sze, może być groźna. Nawet
śmiertelnie.
Dlatego w naszym dzi
siejszym dodatku Strona
Zdrowia aż dwie strony
poświęcamy wpływowi sło
necznych promieni na naszą
skórę oraz oczy. Wychodząc
z domu, nie zapominajmy
więc ani o kremach, ani o do
brych okularach przeciwsło
necznych.

Panu

Januaremu Senko
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Żony

"

składają
Zarząd i pracownicy PKS Bytów S.A.
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W czwartek wyruszą
procesje Bożego Ciała
KośdóikatoHdd
W czwartek wierni Kościoła
katolicki ego obchodzą Uro
czystość Najwiętszego Gała
iKrwi Chrystusa,czyli Boże
Gało. Tego dnia w całymkraju
odbywają się procesje zNaj
świętszym Sakramentem
do czterech ołtarzy.
W Słupsku w tymroku główna
procesja, którą poprowadzi bp
Krzysztof Zadarko, wyruszy
po mszy św. o godz. 10 w sank-*
tuarium św. Józefa przy ul.
Szczecińskiej.
Jednocześnie zkościoła Naj
świętszego Serca Jezusowego
po mszy św.o godz.11 wyruszy
największa wmieście procesja
Bożego Ciała. Przytej świątyni
usytuowany będzie pierwszy
ołtarz. II ołtarz będzie zbudo
wany przykościele św. Ottona,
ID ołtarz przykościele św. Jacka,
a zakończenieprocesji zaplano
wano przykościele Mariackim.
„Na trasie procesji prosimy
o udekorowanie okien. Zapra
szamy dzieci w strojach komu
nijnych na procesję w Boże
Ciało. Prosimyoprzygotowanie

Pani Marii Mackus
z powodu śmierci

Mamy

składa
Lech Feder wraz z pracownikami Kancelarii ELPOD

chorągwi i feretronów i o ak
tywne uczestniczenie wprocesjach w czasiecałej oktawyBo
żego Ciała" - czytamy na stro
nie internetowej parafii koś
cioła Mariackiego. Proboszcz
Zbigniew Krawczyk informuje
także, że można uzyskać od
pust zupełny za udział w uro
czystym śpiewie „Przed tak
wielkim Sakramentem".
Szczegóły dotyczące proce
sji Bożego Ciała w poszczegól
nych parafiach można znaleźć
na ich stronachinternetowych.
Początki święta Bożego
Ciała sięgają XIII wieku.Wtedy
w Mont-Cornillion niedaleko

Chórzyści z regionu
pokazali klasę podczas
konkursu w Koszalinie
KoszalinSłupsk

Zbigniew Marecki

zbtgTiew.marecki@gp24.pl

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

Procesje Bożego Ciała idą
do czterech ołtarzy. Pierwsze
wyruszyły w XIII wieku

WBałtyddm KonkursieOiórów
Pomerania Cantat wzięłoudział
18 zespołów.Tym razemgrono
laureatów zdommowały chóry
ze Słupska iKoszafina.
W minioną sobotę w ramach5.
edycji festiwalu, który tym ra

zem odbyłsię wKoszalinie (or
ganizowany jest w Koszalinie
i Słupsku), odbył się koncert
inauguracyjny w sali koncerto
wej Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w Koszali
nie. W niedzielę przed połud
niem zespoły konkurowały
w znakomitej sali koncertowej
Filharmonii Koszalińskiej,
w którejtego samego dnia ogło
szono wyniki i odbył się kon

Zbigniew Marecki

cert galowy. Grono laureatów
zdominowały chóry miast or
ganizatorów: zeSłupska znala
zły się w nim Academia
Musica Kantele, a z KoszalinaKoszalin Canta. Inne zespoły
z regionu zdobyły następujące
nagrody: w kategorii chórów
seniorów - dyplomy srebrne:
chór Oberih z Miastkaoraz chór
Frontowe Drogi z Koszalina;
dyplom brązowy: chór Potik
z Koszalina; w kategorii otwar
tej wiekowo: chór Dominanta
z Mścic. Jury przyznało też
Laury Moniuszkowskie za naj
lepsze wykonanie utworu Mo
niuszki - m.in. chórowi
Academia Musica ze Słupska.

©®

1983

Przywódcy iszefowie rządów ów
czesnych10 krajów członkow
skich Wspólnot Europejskich pod
pisali Deklarację Stuttgarcką.Pod
kreślono w niej koniecznośćusta
nowienia Unii Europejskiej.

1991

Ostatni żołnierze ArmiiCzerwo
nej opuścili Węgry.

CYTATY Z TWITTERA

AntoniMacierewicz,PiS

Tusk twierdzi, żeArabski niejest
odpowiedzialny za tragedię
smoleńską, choćsąd wydał wyrok
na przestępczedziałania szefa kan
celarii PDT.Równocześnie Tusk
przyznał, żewiedziałodziałaniach
swego podwładnego.A więc pub
licznie przyznał,że jestwspół
winny. Cona to prokuratura?

Janusz Piechociński.PSL

W 2018 rokukobiety przed40.ro
kiem życiazarabiały średnioolOOO
złotych mniejniż mężczyźni.Naj
wyższe wynagrodzenia otrzymy
wały w województwiemazowie
ckim, a najmniejzarabiały miesz
kanki województwa lubelskiego.

Jadwiga Bartoszek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 czerwca 2019 r.
o godz. 10.40. Msza żałobna odprawiona zostanie
w dniu pogrzebu o godz. 7 3° w kościele św. Józefa.
Rodzina

WALUTY Z 18.06.2019

Wyrazy szczerego współczucia Panu Ordynatorowi
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej WSS w Słupsku
dr. n. med. Michałowi Tabiszewskiemu
z powodu śmierci

USD
EUR
CHF
GBP

Mamy

składają koleżanki i koledzy
z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
ul. Henryka Pobożnego 19
teł. 59 848 8100

Liege (Belgia) młoda zakonnica I—
augustiańska Julianna otrzy
Bogumiła
mała wiatach 1209-11objawie
Rzeczkowska
nia, podczas których PanJezus
bogumila.rzeakowska@gp24.pl
prosił o ustanowienie święta
Bożego Ciała. Zwierzyła się z
tego objawienia spowiedni
KALENDARIUM
kowi. Ten jednak odrzucił jej
postulat. 20 lat później, gdy 19 czerwca
Julianna była już przełożoną 1669
klasztoru, ponownie przeka Michał Korybut Wiśniowiecki zo
zała tę prośbę archidiakonowi stał wybrany na króla Polski.
katedry w Liege. Za jego na 1900- Została zarejestrowana
mową miejscowy biskup Ro Fundacja Nobla.
bert w roku 1246 ustanowił
święto Bożego Ciała dla swej 1963
diecezji. Choć nowa forma po Po trzydniowej misji na statku
bożności była odrzucana przez Wostok 6 powróciła na Ziemię
część duchownych, to ostatecz pierwsza kosmonautka Walentina
nie legat papieski - dominika Tierieszkowa.
nin Hugon z Saint-Cher - po
chwalił pomysł i polecił (1253) 1963
wprowadzenie święta w diece Rozpoczął się IKrajowy Festiwal
zjach podległych jego jurysdyk Piosenki Polskiej w Opolu.
cji. WPolsce pierwsza procesja
Bożego Ciała przeszła ulicami 1967
Krakowa w roku 1320. Tworze Podczas przemówienia na kon
nie się tej nowej formy eucha gresie związków zawodowych
rystycznego kultu należy wi w Warszawie Władysław Go
dzieć w kontekście zagrożeń mułka nazwał Żydów mieszkają
nękających ówczesnych ludzi: cych w Polsce „piątą kolumną".
epidemii i wojen.

Z bólem serca zawiadamiamy, ze 14 czerwca 2019 r.
odeszła w wieku 70 lat
śtp

HMiaa

Chórzyści, którzy uczestniczyli w koszalińskiej edycji Bałtyckiego Konkursu Chórów
„Pomerania Cantat", byli zachwyceni warunkami w nowej filharmonii w Koszalinie

33097 (+)
4.2631 +)
33099 (+)
4,7736 ()

(+) wzrostceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-)spadek cen w stosunku
do notowania poprzedniego

Wydarzenia

03

- Na pytanie, jakie są teraz
stawki i jak będą wyglądały te
preferencyjne, nie udzielono
nam odpowiedzi - relacjonuje
radny Paweł Szewczyk (PO). Za miesiąc otwieramy akwapark, a my nie znamy cennika.
Dlatego nikt z członków komi
sji nie poparł tego projektu
w tym kształcie.
Nie ulega wątpliwości, że
preferencyjne wejścia finanso
wane przez miasto to forma
dotowania akwaparku. Osta
tecznie koszty jegofunkcjono
wania będą większe od wpły
wów z biletów.
Spółka Trzy Fale, czyli za
rządca akwapakru,cennika nie
ujawnia. Jak nas zapewniono,
ma byćkonkurencyjną niespo
dzianką dla klientów w porów
naniu do cen biletów obowią
zujących w akwaparku w Ko
szalinie czy Redzikowie.
Mowa o granicy ok. 18 zł
od osoby za godzinę pływania.
Za to stawki preferencyjne
ustalane przed ratusz mają
mieścić się w przedziale1-5 zł
za wejście. Różnicę pokrywać
będzie ratusz,który tego typu
usługę już zresztą wykupił.
Umowę podpisano do 2031

roku. Na jaką kwotę? - Miasto
wykupiło usługi społeczne
poza wakacjami i feriami
od poniedziałku do piątku mówi Grzegorz Juszczyński,
prezes spółki Trzy Fale. - Sza
cujemy, że koszt roczny to
około 1,5 min zł. Pieniądze są
zapisane w budżecie miasta.
Pozostałe kwoty spółka musi
zarobić w godzinach popołud
niowych, w wakacjei ferie. Im
więcej zarobi, tym mniej mia
sto dopłaca.
Dodajmy, że roczny koszt
funkcjonowania słupskiego
akwaparku
szacuje
się
na około 9 min zł. Projekt
uchwały, zanim stanie nasesji,
będzie procedowany jeszcze
przez komisję finansów. Jej po
siedzenie ma odbyć się
w Trzech Falach.
Przypomnijmy, żeotwarcie
słupskiego akwaparku zapla
nowano na 12 lipca, podczas
gdy inwestycjapowinna zostać
udostępniona mieszkańcom
już siedem lat temu. W obiek
cie przy ul. Grunwaldzkiej
trwają ostatnie prace przygoto
wawcze. Akwapark w praktyce
jest gotowy do przyjęcia pierw
szych klientów.©®

Głos Dziennik Pomorza
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Społeczna integracja na basenie Trzech Fal.
Uchwała jest, głosów za na razie jednak brak
•WilWłP^yAlek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Wiadomo jut ktomoże zapła
cić zdecydowanie mniej zaką
piel w basenie słupskiego
akwaparku. Kwota zniżkizna
na jest w przybliżeniu, choć
sam cennik usług TrzechFal
wciąż pozostaje finansową ta
jemnicą.
Ratusz chce,aby preferencyjne
ceny za wstęp do słupskiego
parku wodnego ustalał prezy
dent miasta. Chodzi o tak
zwane usługi społeczne, w ra
mach których ze zniżek korzy
stać będą między innymi senio
rzy, a za które dopłacać będzie
urząd. Projekt uchwały w tej
sprawie staniena najbliższejse
sji rady miasta.
Zgodnie z zamysłem z wy
branych świadczeń opiekuń
czych, rehabilitacyjnych, spor
towych lubedukacyjnych sko
rzystają osoby mającepowyżej

Spółka Trzy Fale na razie nie ujawnia swojego cennika. Ratusz liczy na zgodę rady miasta
na wprowadzenie cen preferencyjnych w ramach tzw. usług społecznych
60. roku życia. Podobnie nie
pełnosprawni, osoby zagro
żone chorobami cywilizacyj
nymi oraz wykluczone. Rów
nież instytucjei podmioty non
profit, które znajdują się na liś
cie partnerów miasta. Ratu
szowi urzędnicy właśnie roz
poczęli z nimi rozmowy w tej
sprawie.

i—

—

W projekcie uchwały zapi
sano, że preferencyjne stawki
zamierza się wprowadzić od
l września na10 miesięcy. Będą
obowiązywać w dni powszed
nie dogodź.16.
Konkretów jest więcej.Wy
liczono, że w tym czasie z tak
zwanych osobowejść można
by skorzystać 80 tys. razy

w przypadku basenu rekrea
cyjnego i30 tys.dla basenu re
habilitacyjnego. Dla strefy
fitness liczba tawynosi 35 tys.,
a dla sauny17 tys. Jednak nig
dzie nie padają realne kwoty.
Właśnie z tego powodu oma
wiany wczoraj na komisji
spraw społecznych pomysłnie
zyskał akceptacji.

Hotel Kiston - Kistowo 26,83-320 Sulęczyno
Lei. 607 300 500, www.kist0n.pl

—

H OTEL & SPA

Nowa jakość, nozca kubatura, nom możliwości!
NOWA SALA BANKIETOWA NA 300 OSÓB - NOWE SKRZYDŁO - HOTEL POMIEŚCI TERAZ AŻ 200 OSÓB!
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Więzienie za narkotyki znalezione
w piwnicy sąsiada. Strony apelują
Bogumiła
Rzeczkowska
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl

f

We wtorek przed Sądem
Okręgowym w Słupsku rozpo
czął się proces odwoławczy
w sprawie Bartosza K. Proku
ratura chce podwyższenia ka
ry. Obrona twierdzi,że policja
zebrała dowody z przekrocze
niem procedur.
Bartosz K. został skazany nie
prawomocnym wyrokiem na2
lata więzienia i 2tysiące złotych
grzywny za to, że uczestniczył
w obrocie znaczną ilością am
fetaminy (1120,72g), ziela ko
nopi (124,3lg)i kokainy(l,46g).
W październiku 2017 roku
policja znalazła narkotyki i sub
stancje odurzające w piwnicy
domu przy ul. Moniuszki
w Słupsku. Bartosz K. nie jest
właścicielem tegopomieszcze
nia, jednak toon został areszto
wany, oskarżony i nieprawo
mocnie skazany, na podstawie
dowodów DNA.
Od wyroku odwołała siępro
kuratura, żądając trzech i
pół rokuwięzienia. Tymczasem
obrona domagasię uniewinnie
nia, twierdząc, że policja niele
galnie zebrała dowody, ponie
waż nie miała nakazu przeszu

Adwokat Bartosz Fieducik złożył wniosek, by sąd zwrócił się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pyta
niem o interpretację przepisów dotyczących wykorzystania przeciwko obywatelom dowodów zebranych z naruszeniem prawa
kania piwnicy, w której znale
ziono dowody przestępstwa.
Sytuacja przedstawiała się
tak: najpierw policjanci weszli
„na blachę", czyli bez jakiego
kolwiek nakazu (przepisy to
dopuszczają). W pomieszcze
niach należących do oskarżo
nego niczego nie znaleźli. Nar

kotyki natomiast znajdowały
się w cudzej piwnicy.
Później funkcjonariusze wy
stąpili do prokuratury z wnio
skiem o zatwierdzenie przeszu
kania, czyli o wydanie nakazu
rewizji po fakcie(tak dzieje się
po przeszukaniu bez nakazu).
Jednak we wniosku do proku

ratury nieujęto piwnicy,w któ
rej znaleziono dowody. Nie
sporządzono teżprotokołu z jej
przeszukania.
To, zdaniem Bartosza
Fieducika, obrońcy oskarżo
nego, jest wystarczającym po
wodem, by sąd zwrócił się
do Trybunału Sprawiedliwości

Wrócą do zmienionych szkól
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

1września, gdypo wakacjach
uczniowie wrócą do szkół,
część z nkh będzienieco
zmieniona. Także w Słupsku.
Już wiadomo, że na przykład
słupski ekonomik, który obec
nie funkcjonuje w budynku
przy ul.Partyzantów, od wrześ
nia będzie działał w gmachu
kończącego właśnie działal
ność Gimnazjum nr 2 przy ul.
Sobieskiego.
Z kolei do budynku po
ekonomiku wprowadzi się
Szkoła Branżowa„Rzemiosło",
którą założył Cech Rzemiosł
Różnych i prowadzi ją obecnie
w budynku Zakładu Doskona
lenia Zawodowego przy ul.
Szczecińskiej.
Zmiany nastąpią także
w zespoleszkół, który tworzyły

Podczas zjazdu absolwentów ekonomik symbolicznie już
przeprowadził się do Gimnazjum nr 2 przy Sobieskiego
IV LO i Gimnazjum nr 6. To
ostatnie, podobnie jak i inne
gimnazja, całkowicie zniknie
z mapy oświatowej miasta.
Od września w tym miejscu
funkcjonował będzie Zespół

Szkół Sportowych, który będą
tworzyć IV LO oraz szkoła spor
towa. Przed kilku dniami za
kończył się konkurs na dyrek
tora tej placówki.Komisjakonkursowa zarekomendowała

powierzenie tego stanowiska
od l września Jolancie Banaszkiewicz. Kandydatka była je
dyną osobą, która wystarto
wała w tym konkursie. Do tej
pory kierowała IV LO i Gimna
zjum nr 6.
W czasie wakacji w budyn
kach oświatowych zaplano
wano - jak zwykle - szereg re
montów, które w mniejszym
lub większym stopniu odmienią nieco wnętrza placówek
szkolnych.
Poza tym od września
w szkołach średnich i branżo
wych spotkają się dwaroczniki
klas pierwszych, złożonych
z uczniów, którzy ukończyli
gimnazja i klasy ósme w refor
mowanych szkołach podsta
wowych. To spowoduje, że
uczniowie będą się uczyćwed
ług innych programów, a w nie
których szkołach lekcje będą
się kończyćpóźniej niżdotych
czas. ©®

Unii Europejskiej o interpreta
cję przepisówdotyczących wy
korzystania przeciwko obywa
telom dowodów zebranych
z naruszeniem prawa lub w wy
niku popełnienia przestępstwa.
Sąd nie uwzględnił tego
wniosku, wygłoszono więc
mowy końcowe.

Słupsk

- Dzisiaj moja rola to nie
tylko obrona oskarżonego K.,
ale przede wszystkim obrona
zasad demokratycznego pań
stwa prawa - mówił adwokat
Bartosz Fieducik. - I nie ma
przesady wtym,co mówię,po
nieważ dowody zgromadzone
przez policję zostały zebrane
w sposób urągający wszelkim
regułom. Policjanci z wielolet
nim doświadczeniem,eksperci
w swojej dziedzinie, popełnili
szereg niedociągnięć.Brakuje
nakazu przeszukania pomiesz
czenia, w którym znaleziono
narkotyki. Toprzeszukanie nie
zostało zatwierdzone przez
prokuratora. Co więcej, brakuje
protokołu z przeszukania tego
pomieszczenia.
Adwokat dodał, że zostało
złożone doniesienie o możli
wości popełnienia przestęp
stwa niedopełnienia obowiąz
ków przez funkcjonariuszypo
licji. Postępowanie toczy się,
choć najpierw prokuratura od
mówiła jego wszczęcia, twier
dząc, żepolicjanci nie przeszu
kiwali piwnicy z narkotykami.
- To ja pytam: jeżeli nieprze
szukiwali, to w jakimtrybie oni
znaleźli sięw tympomieszcze
niu? - przemawiał obrońca.
Mimo zapowiedzi sąd nie
ogłosił wczoraj wyroku.Zamie
rza przesłuchać policjanta,
który sporządzał protokół
z przeszukania pomieszczeń
należących Bartosza K. ©®

WYBIERAM SŁUPSK!

Teraz ORDONÓWNY

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Słupska
ogłasza
przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Słupsk

DZIAŁKI BUDOWLANE -miejsce na Twój DOM!
Przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość
niezabudowana położona w obrębie 8 miasta Słupska przy ul. Ordonówny i ulicy
Grechuty, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SUS/00034211/8
- nieruchomość składająca się z działki nr 235 o powierzchni 4294 m2 i działki
nr 236 o powierzchni 1969 m2;
cena wywoławcza - 400.000,- zł, wadium - 40.000,- zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny
VAT.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica
Mieszkaniowa Zachód" na terenie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej (14.MN).
Przetarg odbęuzie się w dniu 28.08.2019 r. o godz. 10°° w sali nr 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.08.2019 r.
na konto: Miasto Słupsk, mBank SA Nr 081140 1153 0000 2175 42001011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku obok pok. 215, opublikowana na stronie internetowej www.slupsk.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami
w pok. 215, tel. 59 848 84 72.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
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Mama Jakuba A.
i mama zamordowanej
Kristiny to kuzynki

70. urodziny prezesa PiS.
Odwiedził grób brata bliźniaka

Marcin Rybak
redakqa@poiskatimes.pl

Kacper Rogadn

Zabójca 10-letnięj Kristiny
z Mrowin był jejrodziną. Ma
ma zamordowanej Kristiny
i mama22-letniego Jakuba A.
to kuzynki,które wychowały
się w Mrowinach izawsze były
ze sobą blisko związane. To
dlatego Jakub A. bywał w do
mu dziewczynki.Był też zako
chany w matce Kristiny, a de
facto swojej ciotce.

Twitter-. @krogadn

Mama Kristiny,pani Agnieszka,
była po rozwodzie.Przez wiele
lat mieszkała w Irlandii, gdzie
związała sięz obywatelemCzech
i urodziła mu trójkę dzieci
(Kristina była najstarszym).
Do Polski,do rodziców, wróciła
półtora roku temu,już porozwo
dzie. Chciała zostaćtu na stałe.
Kończyła budować dom jedno
rodzinny na działce dziadków.
Zaraz popowrocie odnowiła
też rodzinne relaq'e, m.in.
z mieszkającymi we Wrocławiu
rodzicami Jakuba A. Chłopak,
choćbyłkilkanaście latmłodszy,
zakochał się w kobiecie. Często
bywał unich w domu, pomagał
pani Agnieszce przy budowie
domu, zabierałjej dziecido kina.
Z naszych informacji wy
nika, że pani Agnieszka odrzu
ciła jego uczucie, a Kristina go
nie akceptowała.Być możedla
tego w głowie 22-latka zrodziła
się choramyśl.
Feralnego dnia Jakub A.
przyjechał do Mrowin. Musiał

Wiki ś&arni
Uroczystą mszą w katedrze
na Wawelu Jarosław Kaczyń
ski uczcił dzień urodzin swoich
izmarłego brata bliźniaka,
prezydenta Lecha Kaczyń
skiego. W Krakowie pojawili
się najważniejsi politycy Pra
wa i Sprawiedliwości.
Jakub A. do zbrodni
przygotowywał się od maja
czekać na Kristinę wracającą ze
szkoły na drodze prowadzącej
do domu. Dziewczynka wsiadła
do jego samochodu. Oprawca
wywiózł dziewczynkę do lasu,
tam zamordował i zostawił.
Ciało ułożył w taki sposób, by
ślady wskazywały na napaść
pedofila. Chciał w ten sposób
zmylić policjantów.
Mariusz Pindera z Prokura
tury Okręgowej wświdnicy po
informował, że w sobotę zgło
siła się osoba, którą Jakub A.
miał namawiaćdo popełnienia
zbrodni. 22-latek miał się
do niej przygotowywać już
od maja. Jeszcze dziś do sądu
wpłynie wniosek do tymcza
sowy areszt dla mężczyzny.
Jakub A. usłyszał wczoraj
od prokuratury zarzut podże
gania innejosoby dozabójstwa.
©®

Nocna prohibicja
od1września
przez cały rok

Jacek Cichocki
przed komisją ds. VAT

Były szef MSW, KPRMi Komitetu
Stałego Rady Ministrów Jacek
Cichocki zeznawał we wtorek
przed sejmową komisją śledczą
ds. VAT. - Nie miałem wrażenia,że
ktoś chce celoworozszczelnić sy
stem podatkowy,pomagać ma
fiom VAT-owskim - przekonywał.
- W działaniach dotyczących
przestępstw związanych z intere
sem finansowym państwa wspie
raliśmy ministra finansów ijego
służby - podkreślał Cichocki
w trakcie przesłuchania. W ponie
działek przed komisją zeznawał
były premier Donald Tusk. C/UP)

W Krakowie od1września przez
rok będzie obowiązywałanocna
prohibicja. Odpółnocy do go
dziny 5.30 rano alkoholu nieku
pimy w sklepach siedmiusieci. To
ok.50-60sklepów, głównie
w centrum miasta. Co ważne,
sieci dobrowolnie zgłosiłysię
do takiego porozumienia.To roz
wiązanie zostało zaproponowane
przez Krakowską Kongregację Ku
piecką.

(AIP)

Polacy skazani
za terroryzm

19-letni Polak Michał Sz.i mający
polskie korzenie18-letni Oskar
D.-K. zostali skazani na kary wię
zienia (cztery lata ipółtora roku)
za zachęcanie do zamordowania
księcia Harry'ego, którymiał wg
skazanych „zdradzić rasę" po
przez małżeństwo z Meghan
Markle. Sąd wydał wyrok na pod
stawie przepisów ozwalczaniu
terroryzmu, (AIP)
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18 czerwca1949roku w Warsza
wie na świat przyszli Jarosław
i Lech Kaczyńscy. W dniu swo
ich 70. urodzin prezes Prawa
i Sprawiedliwości - jak w po
przednich latach - odwiedził
grób zmarłego w katastrofie
smoleńskiej brata,który jest po
chowany na Wawelu. W mszy
świętej w intencji Lecha Ka
czyńskiego wzięli udział naj
ważniejsi politycy PiS. Już we
wtorek rano zapowiedziano
obecność prezydenta Andrzeja
Dudy i premiera Mateusza
Morawieddego.
Jarosław Kaczyński jest
współzałożycielem i - od 2003
roku - prezesem Prawa i Spra
wiedliwości. Wedługpolityków
tej partii z najbliższych kręgów
Jarosława Kaczyńskiego, pre
zes PiS nigdy nie obchodził
hucznie swoich urodzin. Zwy
kle 18 czerwca na Nowo
grodzką w stolicy przyjeżdżają
najbardziej zaufani politycy

Ustawa antylichwiarska.
Rząd przyjął projekt

Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy antylichwiarskiej.
- Chcemy ograniczyć tedrakoń
skie patologie,które występują
na rynku - powiedziałpremier
Mateusz Morawiecki. Zmiany
w prawie mają chronić Polaków
przed plagą lichwiarzy inaduży
ciami firm pożyczkowych. - Ofia
rami lichwiarskich pożyczek by
wają ludzie niedoinformowani,
a my chcemy usunąć tepułapki
zakładane na obywateli -dodał.
Polska dołączy do krajów,które
walczą z lichwą. Są wśród nich Au
stria iKanada, gdzie zaudzielanie
lichwiarskich pożyczek można
trafić na 5 latdo więzienia.
W Niemczech kary za lichwę się
gają 10 latpozbawienia wolności,
a w USA - nawet 20lat. Jak za
pewniał premier, projektustawy
zakłada, że oprocentowanienie
będzie mogło przekraczać10
proc. odsetek oraz45 proc. kosz
tów dodatkowych. - Takustawa
jest skonstruowana, bynie można
jej byłoobejść - dodał.
(AIP)

Od 2010 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości co roku spędza
urodziny na Wawelu, przy grobie brata, Lecha Kaczyńskiego
AROSłAW KACZYŃSKI

W POLITYCE OD PONAD
TRZYDZIESTU LAT
Prezes Prawa
i Sprawiedliwości w okresie
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej był działaczem
opozycji, a w pierwszych
częściowo wolnych wyborach
w 1989 roku został wybrany
na senatora. Jarosław
Kaczyński był następnie
posłem siedmiu kadencji
Sejmu. W latach 2006-2007
był prezesem Rady
Ministrów, natomiast w 2010
roku kandydatem na urząd
prezydenta Polski
(przegrał w drugiej turze
z Bronisławem
Komorowskim).

z kwiatami i życzeniami. Nie
ma jednak mowy o żadnych
uroczystościach.
Od 2010 roku, kiedy w kata
strofie smoleńskiej zginął brat
bliźniak Jarosława Kaczyń
skiego - prezydentRP LechKa
czyński - prezes Prawa i Spra
wiedliwości odwiedza w dniu
urodzin grób brata, który spo
czywa na Wawelu. Wyjątkiem
był rok 2018, kiedy Kaczyński
w Krakowie nie mógł się poja
wić z powodu złegostanu zdro
wia. W tym roku znów pojawił
się przy grobie brata.
Msza z okazji 70.urodzin śp.
Lecha Kaczyńskiego rozpo
częła sięo godzinie19-30 w ka
tedrze na Wawelu.Uroczystość
miała charakter otwarty -każdy
mógł w niej uczestniczyć. Na
bożeństwu w intencji tragicz
nie zmarłegoprezydenta prze

wodniczył
abp
Marek
Jędraszewski, który wygłosił
homilię.
- Chcemy wspólnie pomod
lić się w intencjach tragicznie
zmarłego prezydenta - mówi!
przed rozpoczęciem mszy Mi
chał Drewnicki z krakowskiego
PiS, rzecznik Urzędu Marszał 
kowskiego Województwa Ma
łopolskiego.
Po mszy w krypcie Marii
i Lecha Kaczyńskich delegacja
Prawa i Sprawiedliwości zło
żyła kwiaty.
W dniu urodzin Jarosła
wowi Kaczyńskiemu życzenie
złożyli inni politycy.
- Życzę panu prezesowi ko
lejnego wyborczego sukcesu
na jesieni. Do zwycięstwa po
trzeba ciężkiej pracy, więcuzu
pełnieniem niech będą życze
nia sił i dobrego zdrowia! - po
wiedział marszałekSenatu Sta
nisław Karczewski w „Super
Expressie".
*
- Spokojnej emerytury, od
poczynku, oderwania się
od polityki - takie życzenia zło
żyła z kolei Katarzyna
Lubnauer, przewodnicząca
partii Nowoczesna.
Życzenia przysłał również
Saulius Skvemelis, premier Li
twy.
„Wysoko cenimy osobisty
wkład Pana we wzmacnianie
braterskich stosunków Polski
i Litwy. Jest Pan zawsze jest mile
widziany na Litwie, w Wilnie,
jako szczególnie bliski i drogi
gość" - napisałSkvernelis do Ka
czyńskiego. ©®

Zmarł ll-miesięczny Szymon.
Lekarze odłączyli go od aparatury
Jakub Oworuszko

H-miesięczny Szymon,który
od pięciumiesięcy przebywał
w Szpitalu Dziecięcymprzy uL
Niekłańskiej w Warszawie, nie
żyje-został odłączony odapa
ratury podtrzynwjąceŚ życie.
TOcą decyzję, wbrew wofi rodzi
ców miefi podjąć lekarze.Spra
wa wywołuje wiele emocji
Chłopiec zmarł we wtorek.Hi
storię jego choroby ileczeniare
lacjonowała
w
mediach
społecznościowych rodzina.
16 stycznia chłopiec został
zaszczepiony w Radomiu prze
ciwko pneumokokom. Cztery
doby później dostał gorączki.
W ocenie lekarza podwyższona
temperaturabyła czymś natural
nym. Wieczorem 21 stycznia
dziecko dostało drgawek i trafiło

Przed stołecznym szpitalem
odbywały się protesty
do szpitala. Lekarze podejrze
wali zapalenie mózgu. Dziecko
w stanie krytycznym zostało
przetransportowane helikopte
rem do stołecznego szpitala
przy ul. Niekłańskiej w Warsza
wie. Wnocy zaczęłyzanikaćjego
funkcje życiowe,dziecko reani
mowano. Wówczas lekarzemieli
stwierdzić śmierćmózgu i zale-

ciii rodzicom, by pożegnali się
z synem.Matka nie zgodziła się
jednak na odłączenie good apa
ratury. Pomiędzy rodziną a leka
rzami trwał długi spór. Wczoraj
lekarze podjęli decyzję o odłą
czeniu dzieckaod aparatury.
W sprawę zaangażował się
minister zdrowia, który wraz
z lekarzami podkreślał, że
do choroby dzieckanie przyczy
niła się szczepionka. Według
przeciwników szczepień to właś
nie
ona
doprowadziła
do śmierci.
- Rodzice są zdruzgotani -po
wiedział we wtorek pełnomoc
nik rodziny, którego cytuje
polsamews.pl. Mieli oninie wie
dzieć, o której zbierzesię konsy
lium, które podejmie decyzję ws
dziecka. Rodzice złożyli zawia
domienie do prokuratury.Histo
rię chłopca śledziłow intemecie
tysiące osób, zbieranopieniądze
na jego leczenie. ©®
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Świat

Tramp: Usuniemy
miliony nielegalnych
imigrantów z Ameryki
viwssy9ą&Mi
Kazimierz Sikorski
redakcja@pobkatimes.pl

Prezydent Donald Trump za
powiedział. że władzeamery
kańskie zaczną w przyszłym
tygodniu usuwać miliony imi
grantów przebywającychnie
legalnie w Stanach Zjednoczo
nych.
- Wprzyszłym tygodniurozpocz
niesięproces usuwaniamilionów
cudzoziemców, którzy nielegal
nie trafili doStanów Zjednoczo
nych - napisałna Twitterze DonaldTrump,odnoszącsiędziałań,
które ma podjąćagenęjads.egze
kwowania prawaimigracyjnego
icelnego.Zostaną oniusunięci tak
szybko, jak siętylko pojawią -do
dał onielegalnych przybyszach
amerykański prezydent.
Trump nie przedstawił jed
nak szczegółów planowanej
operacji. Wielu powątpiewa
w możliwośćusunięcia tak du
żej liczby ludzi. Szacuje się, że
w tej chwili 12 milionów imi
grantów przebywa w Stanach
Zjednoczonych nielegalnie,
głównie są to przybysze z Mek
syku i Ameryki Środkowej.
Na mocy porozumienia za
wartego wcześniej w tym mie
siącu Meksyk zgodził sięzabrać
imigrantów z Ameryki Środko
wej ubiegających się o azyl
w Stanach Zjednoczonych, do
póki ichsprawy nie zostaną roz
patrzone w amerykańskich są
dach. Porozumienie, które obej
mowało zobowiązanie Mek

syku do rozmieszczenia oddzia
łów Gwardii Narodowej,by za
trzymały one imigrantów
z AmerykiŚrodkowej przeddo
tarciem do granicy USA, po
wstrzymało groźbę Trumpa,
aby uderzyćwmeksykański im
port cłami.
Dla Meksyku groźbaamery
kańskich karnychceł byłabypo
tężnym ciosem dla całej gospo
darki, amiały one- zgodniez za
powiedziami Donalda Trumpa
- rosnąćopięćprocentzkażdym
miesiącem aż do października
tego roku.
Trump oznajmił również
wswoimtweecie, żeGwatemala
„przygotowuje siędo podpisa
nia
bezpiecznej
trzeciej
umowy". Wiceprezydent StanówZjednoczonych Mike Pence
zasugerował wubiegłym tygod
niu, żeGwatemala może przyj
mować osoby ubiegające się
o azyl od sąsiadów jako tak
zwany bezpieczny kraj trzeci.
Szczegóły planu nie zostały po
dane do wiadomościpublicznej,
a Gwatemala nie potwierdziła
rozmów, które urzędnicy ame
rykańskiego Departamentu
Stanu prowadzili niedawno
w tym kraju.
Jednak zdaniem jednej
z amerykańskich grup praw
człowieka oświadczenieStanów
Zjednoczonych
dotyczące
tego, że Gwatemala jest w stanie
chronić uchodźców, podczas
gdy jej obywatele uciekają
przed przemocą miejscowych
sił porządkowych, jest „po pro
stu niedorzecznością".©®
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USA oskarża Iran o atak
na tankowce.Groźba konfliktu
Kazimiera Sfcorski

Miski Wschód
Kolejne napięcie naBliskim
Wschodzie, gdzie winowajcą
znów jest Iran.Ameryka
oskarża Teheran o niedawny
atak na dwa tankowce w Zato
ce Omańskiej orazgroźbę
zamknięcia cieśniny Ormuz,
co dla eksporterów ropy było
by potężnym ciosem.
W tej sytuacji Waszyngton
zdecydował się wysłać dodat
kowe1000 żołnierzy naBliski
Wschód. To odpowiedź
na wrogie działania Iranu oświadczył pełniący obo
wiązki sekretarza obrony USA
Patrick Shanahan.
Shanahan: Musimy zapewnić
bezpieczeństwo
Dodał on, że Stany Zjedno
czone nie dążą do konfliktu
z Iranem, ale podjęto działa
nia, by zapewnić bezpieczeń
stwo amerykańskiego perso
nelu wojskowego pracującego
w tym regionie oraz chronić
interesy Stanów Zjednoczo
nych. ZdaniemShanahana sy
tuacja jest klarowna, bo z da
nych wywiadu wynika, że to
właśnie Iran dokonuje groź
nych ataków,które mogą spra
wić, że konflikt rozleje się
na cały region.

PiS chce z trzynastej emerytury
zrobić ustawowe świadczenie
Kacper Rogadn
Twitter: @krogadn

-Jeśli będzie rządzićPiS, trzy
nasta emerytura w każdym
następnym rokubędzie wy
płacana-zapowiedział wice
premier Jacek Sasin w Jedynce Polskim Radki.Po wygra
niu wyborów partia rządząca
-zdaniem Sasina-zmieni trzy
nastą emeryturę w ustawowe
świadczenie.
Trzynasta emerytura to jedna
z pięciu obietnic, stanowiących
tzw. piątkęKaczyńskiego, czyli
zapowiedzi pięciu programów,
które zostaną wdrożone przez
partię rządzącą. Jarosław Ka
czyński ogłosił swoją „piątkę"
w kampanii przed wyborami
do ParlamentuEuropejskiego,
co - zdaniem wieluanalityków
- miało duży wpływ na zna

czące zwycięstwo PiS w majo
wych wyborach.
Trzynasta emerytura przy
sługuje wszystkim emerytom
- bez wyjątku. Taką informację
orosił 26 marca po posiedze
niu rządu premier Mateusz
Morawiecki. W sumie pienią
dze przysługują więc 9 800 000
emerytów i rencistów. Od po
czątku „Emerytura Plus" miała
być jednorazowym świadcze
niem pieniężnym dla emery
tów i rencistów w wysokości
najniższej emerytury,czyli1100

zł brutto. Teraz Prawo i Spra
wiedliwość zapowiada jednak,
że powygraniu jesiennych wy
borów wprowadzi trzynastą
emeryturę coroku.
- Jeśli będzie rządzić PiS,
trzynasta emeryturaw każdym
następnym rokubędzie wypła
cana. My zdecydowaliśmy się,
aby w tym roku to było świad
czenie wprowadzone na ten
rok z zamiarem, że chcemy je
zmienić w ustawowe świadcze
nie od roku przyszłego
- oświadczył wicepremier Jacek
Sasin w Jedynce Polskim Ra
diu.
- To będzie rzeczywiście
uzależnione od tego, czy bę
dziemy moglidalej sprawować
władzę. Nie chcemy zaciągać
obowiązku w sytuacji, kiedy
nie wiemy,czy będziemy w ko
lejnej kadencji rządzić- dodał
Sasin.

©®

Dwa ataki na tankowce spowodowały wzrost napięcia na linii
Iran - USA
Są również podejrzenia, że
to oddziały irańskiej milicji
działające w Iraku ostrzelały
niedawno rakietami amery
kańską bazę wojskową poło
żoną na północ od Bagdadu.
Na szczęście nie byłoofiar. Po
dobne napięcie w tym rejonie
wystąpiło w maju tego roku,
wtedy Ameryka też oskarżyła
Iran o atakowanie tankowców
i innych jednostek. Iran sta
nowczo zaprzeczał i nadal za
przecza, by miał cokolwiek
wspólnego z terrorystycznymi
atakami,a ostatnie amerykań
skie oskarżenia nazwał „bez
podstawnymi".
Pompeo: Niechcemy wojny
z Iranem ale...
Będziemy
uważnie
monitorować sytuację i odpo
wiednio
dostosowywać

do niej poziom naszych wojsk
w regionie - zapewnia
Shanahan.
Wcześniej w podobnym to
nie wypowiadał się amery
kański sekretarz stanu Mike
Pompeo. Przyznał, że Stany
Zjednoczone nie chcą wojny
z Iranem, ale dodał, że Wa
szyngton „rozważa pełną
gamę opcji". W tej gamie, jak
wielu sądzi, kryje się użycie
siły.
Czy Iran zwiększy zapasy plu
tonu?
Napięcie w rejonie jest dodat
kowo podsycane pojawiają
cymi się informacjami Tehe
ranu, że jego zapasy wzboga
conego uranu za kilka dni
(mowa o 27 czerwca)przekro
czą poziom ustalony w poro
zumieniu nuklearnym z 2015

roku. Wtedy toIran zgodził się
na zawarcie przełomowej
umowy ze światowymi potę
gami (w tym ze Stanami Zjed
noczonymi), aby ograniczyć
rozwój swojego programu nu
klearnego. Teheran zgodziłsię
ograniczyć
wzbogacanie
uranu, który jest wykorzysty
wany do produkcji paliwa re
aktorowego, ale także broni ją
drowej, oraz inne środki w za
mian za zniesienie sankcji.
W ubiegłym roku Donald
Trump zrezygnował jednak
z porozumienia nuklearnego,
wróciły surowe sankcje
na Iran. Spowodowało to nie
mal paraliż irańskiej gospo
darki, któraopiera się na ropie
naftowej, Iran zaś zareagował
zmniejszeniem swoich zobo
wiązań nuklearnych.
Teheran wystarczająco silny,
by zablokować cieśninę?
Wielu analityków zachodnich
zadaje sobie teraz pytanie, czy
Iran jest w stanie zablokować
eksport ropy naftowej przez
cieśninę Ormuz. Teheran jest
wystarczająco silny militarnie,
by to zrobić - oświadczył szef
sztabu generalnego irańskich
sił
zbrojnych
generał
Mohammad Bakeri,cytowany
przez agencję Fars.
Cieśnina Ormuz tonajważ
niejsza trasa transportu ropy
naftowej z Zatoki Perskiej.
Transportowana jest przez nią
jedna piąta światowego zuży
cia tego surowca.

©®

Poseł PiS przeprasza. Przekręcił
sens słów Donalda Tuska
Andrzej Brzuszkiewicz

Łukasz Sdire&er. poseł PiS,
przeprosił za opublikowanie
na TWittera zmanąxiłowanej
wypowiedzi Donalda TUska.
W poniedziałek były premier
zeznawał przedsejmową komi
sją śledczą ds. VAT. Posiedzenie
zamieniło się w słowną po
tyczkę między byłym premierem aposłami PiS.Donald Tusk
odpowiadając na jedno z pytań
przewodniczącego komisji
Marcina Horałyz PiS stwierdził:
- Jeśli pyta pan mnie jako
premiera, czy ja lub mój rząd
był zainteresowany, żeby jak
najwolniej wprowadzićlegislaęję, która skutecznie wyelimi
nuje wyłudzenia, to musiał
bym touznać zazwykłą imper
tynencję.

Łukasz Schreiber przeprosił
i usunął swój prst z Twittera
- Nie było nikogo bardziej
zainteresowanego z oczywi
stych względów,szybkim wye
liminowaniem wyłudzeń VATowskich, bo od tego zależały
możliwości finansowe także
mojego rządu - dodał były pre
mier.
Tymczasem na swoim
Twitterze Łukasz Schreiber po

seł PiS, sekretarz stanu w Kan
celarii PrezesaRady Ministrów,
opublikował film, na którym
widać tylko część wypowiedzi
Donalda Tuska. Jego słowa
Schreiber przytoczyłteżwpoście: „Mój rząd był zaintereso
wany, żeby jak najwolniej
wprowadzić legislację, która
skutecznie wyeliminuje wyłu
dzenia".
Część dziennikarzy iinnych
użytkowników Twittera skry
tykowała Łukasza Schreibera
za manipulację.
W odpowiedzi na te głosy,
poseł PiS skasował swój post
i przeprosił za niego.
- Usunąłem poprzedni wpis
dot. komisji ds. VAT, gdyż film
był, tak jakmi państwoprzeka
zaliście, fragmentem wypowie
dzi. Przepraszam, nie było to
zamierzone i celowedziałanie
z mojej strony - napisał
na Twitterze. ©®
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IKZE - trzeci filar ubezpieczeń
AKTUALNY ROCZNY
LIMIT WPŁAT
NA INDYWIDUALNE
KONTO ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO
Zgodnie z obwieszczeniem
ministra rodziny, pracy
i polityki społecznej z dnia
30 października 2018 roku
w sprawie wysokości
kwoty wpłat
na indywidualne konto
zabezpieczenia
emerytalnego w roku 2019
wysokość kwoty wpłat
na indywidulane konto
zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE)
w roku 2019 wynosi
5718 zł.

Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym

IKZE - indywidualne konta
zabezpieczenia emerytalne
go to jedna z form dobrowol
nego odkładania dodatko
wych pieniędzy na przyszłą
emeryturę w ramach tzw.
III filaru.
Jakie instytucje
mogą oferować
Indywidualne Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego
Otóż mogą to być:
•
fundusze inwestycyjne,
•podmioty prowadzące
działalność małderską, a więc
domy maklerskie i banki pro
wadzące działalność makler
ską,
• zakłady ubezpieczeń
na życie;
•
banki,
•dobrowolne fundusze
emerytalne, utworzone przez
powszechne towarzystwo
emerytalne.
IKZE może być prowa
dzone przez zawarcie umowy
z:
•funduszem inwestycyj
nym albo
•podmiotem prowadzą
cym działalność maklerską

o świadczenie usług polegają
cych na wykonywaniu zleceń
nabycia lub zbycia instrumen
tów finansowych i prowadze
nie rachunku papierów war
tościowych oraz rachunku
pieniężnego albo
•zakładem ubezpieczeń
- ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym fundu
szem kapitałowym albo
•bankiem o prowadzenie
rachunku bankowego,
•dobrowolnym fundu
szem emerytalnym prowa
dzonym przez powszechne
towarzystwo emerytalne.

Transfery pomięc|zy
instytucjami prowadzącymi
IKZE
Przeniesienie środków zgro
madzonych na IKZE możliwe
jest tylko do innej instytucji
prowadzącej IKZE, z którą
oszczędzający zawarł umowę
o prowadzenie IKZE. Ustawa
nie przewiduje możliwości
dokonania wypłaty transfero
wej np. na IKE (indywidulane
konto emerytalne) lub do PPE
(pracowniczego programu
emerytalnego).
Wypłaty transferowej środ
ków zgromadzonych przez

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat

oszczędzającego między in
stytucjami prowadzącymi
IKZE, a także wypłaty transfe
rowe dokonane na IKZE osoby
uprawnionej na wypadek
śmierci
oszczędzającego
zwolnione są z opodatkowa
nia.
Z konta IKZE nie można
wycofać części zgromadzo
nych środków, tak jak z konta
IKE.
Z IKZE możliwe jest tylko
dokonanie zwrotu wszystkich
zgromadzonych
środków
na tym koncie.Zwrot środków
podlega opodatkowaniu PIT
według skali podatkowej.
Wypłata z IKZE
Wypłata środków zgromadzo
nych na IKZE następuje wy
łącznie:
•
na wniosek oszczędzają
cego, po osiągnięciu przez
niego wieku 65 lat oraz
pod warunkiem dokonywania
wpłat na IKZE co najmniej w5
latach kalendarzowych;
•w przypadku śmierci
oszczędzającego - na wniosek
osoby uprawnionej.
Środki zgromadzone przez
oszczędzającego na IKZE
mogą być, w zależności
od wniosku oszczędzającego,

W poprzednich latach
kwoty te były następujące:
•2018 rok - 5331,60 zł.
•
2017 rok - 5115,60 zł,
•
2016 rok - 4866 zł,
•
2015 rok - 4750,80 zł,
•
2014 rok - 4495,20 zł.

wypłacone jednorazowo lub
w ratach.
Wypłata w ratach następo
wać będzie przez co najmniej
10 lat, chyba że okres oszczę
dzania w ramach IKZE był
krótszy (jednak nie mniejniż 5
lat). W takim przypadku wy
płata środków będzie mogła
być pobierana przez okres
równy okresowi oszczędzania,
tj. okresowi, w jakim dokony
wane były wpłaty. Środki wy
płacane po zakończeniu osz
czędzania na IKZE, niezależnie
od formy wypłaty (jednora
zowa albo w ratach)będą opo
datkowane podatkiem zry
czałtowanym w stawce 10
proc.
Instytucja finansowa, jako
płatnik, jest obowiązana
do poboru podatku od doko
nywanych wypłat z IKZE.
Oszczędzający
może
w umowie o prowadzenie
IKZE wskazać osobę upraw
nioną do środków zgromadzo
nych na IKZE, w przypadku
jego śmierci.
W takim przypadku wy
płata środków zgromadzo
nych na IKZE zmarłego
oszczędzającego na IKZE na
stępuje na wniosek osoby
uprawnionej.

Wypłata środków zgroma
dzonych na IKZE zmarłego
oszczędzającego na rzecz
osoby uprawnionej podlega
zryczałtowanemu opodatko
waniu w stawce 10 proc.
Roczny limit wpłat na IKZE
Ustawą z 6 grudnia 2013 r.
zmieniono regulacje doty
czące limitu wpłat na IKZE.
Zgodnie z wprowadzonym
nowym brzmieniem art. I3a
ustawy o IKE oraz IKZE,
na IKZE będzie można co roku
wpłacić maksymalnie kwotę
odpowiadającą 1,2-krotności
prognozowanego na dany rok
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce
określonego
narodowej,
w ustawie budżetowej lub
ustawie o prowizorium bu
dżetowym lub w ich projek
tach, jeżeli odpowiednie
ustawy nie zostały uchwa
lone. Limit ten w kolejnym
roku nie może być niższy niż
limit wpłat na IKZE obowiązu
jący w roku poprzednim.
W kolejnych latach kwota
maksymalnego limitu będzie
ulegała zmianom, w zależ
ności od tempa wzrostu wy
nagrodzeń w Polsce.
Dodatkowo, w przypadku
osób małoletnich, wysokość
wpłat ograniczona jest wyso
kością uzyskiwanego dochodu
z pracy. Wpłata na IKZE doko
nywana przez te osoby nie bę
dzie mogła zatem przekroczyć
limitu wpłat na IKZE, jak rów
nież wysokości dochodów osią
ganych przez te osoby z tytułu
umowy o pracę.
Czym właściwie
jest trzeci filar
Pojęcia trzeciego filaru oszczę
dzania na przyszłą emeryturę
nie powinniśmy właściwie ogra
niczać tylko do form opisanych
w ustawach. Trzecim filarem
w szerokimrozumieniu jest bo
wiem
każda
forma
dobrowolngo odkładania pie
niędzy z myślą o wykorzystaniu
ich w jesieni życia. Można więc
za trzeci filar uznać na przykład
inwestowanie w dzieła sztuki.
Czy wartooszczędzać w trze
cim filarze? Z pewnością tak.
Weźmy pod uwagę, żepo przej
ściu na emeryturę nasze do
chody się zmniejszą. Będzie też
mniej siłna podjęcie pracy.
Patrycja Wacławska
(Wykorzystałam materiały ze strony
www.gov.pl)
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CELEBRYCI

SERIALE

Ewa Mingeniekryje
podziwu wobec„prezesa"

Popularna projektantka mody
znana jest ze swoichodważnych
wypowiedzi.18 czerwca, w dniu
urodzin Jarosława Kaczyńskiego,
napisała na swoim instagramie
kilka pochlebstw pod adre
sem prezesa Prawa iSprawiedli
wości. „Można go lubić lub nie,
ale umysł ma ponadprzeciętny
iwybitny talent strategiczny, co
udowadnia na każdym kroku.
(...) Ma człowiek urodziny ija mu
dobrze życzę".
(BAN)

«r §4
3) bajkowy przeciwnik rycerzy,
6) ciasto z bakaliami,
11) rzewny lub spazmatyczny,
12) Wallenrod z dramatu Mic
kiewicza,
13) po wysuszeniu będzie sia
nem,
14) wybijany na perkusji,
15) prymitywne posłanie,
16) kuzynka kruka,
17) korekcyjny na zębach nas
tolatków,
18) spoczywa na obcasie,
19) karta dań w restauracji,
21) powód kaca Japończyka,
23) podział w partii,
26) wzmacnia siłę głosu wie
cowego mówcy,
27) instrument muzyczny w
kościele,
30) Omega lub Patek,
31) polowa dla wojska,
34) konie biorące udział w go
nitwie,
38) apetyt na coś smacznego,
39) magazyn poświęcony mo
dzie,
40) klub piłkarski z Torunia,
41) najmniejsza porcja energii,
42) zdarzenie, któremu nie
można zapobiec.
1) ocieplany worek do spania
w namiocie,
2) but na niepogodę,
3) blizna po operacji,
4) wyznacza wartość benzyny,
5) z twardym dyskiem,
6) motocykl z Japonii,

GŁOS

w«Mp24(ifcm«4(24£MauaM

Na tegoroczny festiwal w Opolu
celebryta zabrałswojego syna
Xaviera w charakterze asystenta.
Jak wspominają osoby z obsługi
technicznej imprezy,to była do
bra decyzja, bo przejętynową rolą
siedemnastolatek okazał się dużo
bardziej sumienny iobowiązkowy
niż ojciec. Podobno wszyscybyli
zachwyceni tym,jak syn piosen
karza się do wszystkiegoprzy
kłada. (BAN)

1

Poziomo:

Pionowo:

Wiśniewski przyjechał
do Opola z synem
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Restauratorka odkilku latwytrwale
próbujeolśnić Polakówperspek
tywą światowej kariery.Obecnie
Gessler próbujeprzebić sięz infor
macją, żeznów zabiega onią zagra
niczna stacja telewizyjna, tylko tym
razemnie hiszpańska,lecz wioska.
Osobowością Magdy ijejprogra
mem „Sexykuchnia"jest oczaro
wana włoska telewizja-ujawniainformator magazynu„Party".

Mija rok.odkąd popularnyaktor za
skoczył wszystkich wyznaniem,że
po18 latachpostanowił pożegnać
sięzserialem„Mjak miłość", wktórymgrałod pierwszegoodcinka.
Pożegnanie zserialem odbytasię
w burzliwejatmosferze, boKacper
oskarżyłswoich dotychczasowych
szefów onagminne łamaniepraw
pracowniczych. Zczasem emocje
opadły iproducenci postanowilido
stosować scenariuszdo ewentual
nego powrotuaktora.

12

19

23

Magda Gessler znów
marzy oświatowejsławie

4

14

Kacper Kuszewski wróci
do „Mjak miłość"?
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7) imię piosenkarki („Jaka ró
ża, taki cierń"),
8) środkowy obrońca w futbo
lu,
9) pokarm wabiący ryby,
10) sport na macie,
20) silne wzruszenie, afektacja,
22) zbiór przepisów prawnych,
24) kolorowy kamień w pierś
cionku,
25) notorycznie mija się z praw
dą,

Dyrektor działu reklamy

Ewa Żelazko, teL 94 34735 27
DyuittnfiłmŁypi
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Dyrektor działu nartethgu

Pi

36

Prenumerata, teł. 94 3401114
GłosKoszdhUd-wwwgk24pł

Zastępcy

YtanaHusaim-Sobeda
Maran StefareMsId (internet)

uLMiddewicza24.75-004KoszalinM943473599.
Iax 94 3473540, tel reklama 94 347 3512,
redata£gk24@polskapress4t
reldam3gk24@polsk3press.pl

GteSazedAsU-mpMjtf
iiNowy Rynek 3,
70-533 Szczebn,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel reklama 9148133 92,
redafacja.gs24@potskapresspl
reMama.gs24@polskapress.pl
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Złota klatka

CZWARTEK TVP KULTURA 21:35
Sara, nastolatka z Gwatemali
przebiera się za chłopca i wraz
z przyjaciółmi Juanem
i Samuelem wyrusza w podróż na
osławionej trasie pociągami to
warowymi do Los Angeles. Mają
nadzieję na lepsze życie w USA.

Wodnfc (20-01-18-02)

Lew (23.07-22.08)

Narzuaszdzisiajsobieiinnym bardzo wyso
kie tempo realizacji zaplanowanychobowiąz
ków. Horoskop dzienny zapowiada,że nie
wszystkimTwpja postawa sięspodoba.

Panna(23.08-22.09)

Przygotifl się dzisiajna rozmowę na trudny te
mat. Horoskop nadziśzapowiada, że niebędzietomiłedoznanie,alepomożeskutecznie
poprawić relaqe między kilkoma osobami.

Będą dzisiaj targaćTobą zmienne nastroje od euforii popesymizm. Horoskop dzienny
na środę wskazuje, że ta emocjonalna huś
tawka będzie Gę kosztowaćsporo nerwów.

Nawet bardzo trudne zadanianie będą G dzi
siaj nastręczać większych p>robieniów. Horo
skop dzienny na środę zakłada,że w związku
ztym kilka osób poprosiGęopomoc.

Waga (23.09-22.10)

Byk (20.04-20.05)

Skorpion (23.10 -21.11)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Strzelec (22.11-21.12)

Wykażeszsię talentem wdziedzinie, która
dotychczas była Ci dośćodległa. Horoskop
dzienny wróży zaskoczenieuwieluosób.

Chętnie zaangażujesz się w (przedsięwzięcia
realizowane przez inne osoby.Horoskop
na dziś wróży dobreefekty tą współpracy.

Rak (22.06-22.07)

Znajdziesz dzisiaj proste rozwiązanie prob
lemu,który dręczył Gę od dłuższegoczasu.
Horoskop dzienny na środęradzi to uatić...

NakładKontrolowanyZKDP

ii Wojska Polskiego 42,73110 Stargard,
111111iinmiliir
'

Próby przekonywania imydidoswotdiargumentówbędąprzypominałyra*arógrochem
o ścianę. Horoskopdzienny podpowiada,by
wprzys^lepiąsiędot^pizygotowywać

TrudnoG będziedzisiaj przychodziło podej
mowanie ostatecznych decygi.Horoskop
na dziśto ostrzeżenie przedosobami, które
będą próbowały wykorzystaćTwoje wahanie.

©®-mieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możtwośćjego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zameszczonym na stronach www.gk24.pl/tresd,
www.gp24.pl/tresd.wwwgs24.pl/tresd, i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badanu Czytelnictwa

tel 91578 47 2&fax 915781797,
reklama teL 91578 4728

ŚRODA TVP 2 20:10
Faith w dzieciństwie usłyszała
wróżbę, że jejżyciowym part
nerem zostanie Damon Bradley.
Przed ślubem z Dwaynem kobie
ta dowiaduje się, że mężczyzna
z przepowiedni istnieje.

CZWARTEK TVP 2 20:10
Początkujący kucharz, który
pragnie podbić świat sztuki
kulinarnej, jest zwalniany przez
kolejnych pracodawców. Gdy
spotyka szefa kuchni słynnej
paryskiej restauracji, ma szan
sę na realizację marzeń.

Baran(21.03-19.04)

• •

ODCZUŁY

Faceci od kuchni

Ryby (19.02-20.03)

39

28) mowa środowiskowa,
29) daleko mu do prymusa,
31) wiązka rzodkiewek,
32) gatunkowy, czyli o wielkim
znaczenie,
33) mocny materiał na dżinsy
jak stan w USA,
35) specyfik uywany przez deratyzatora na szczury,
36) niszczy cudzą lub społecz
ną własność,
37) nie narzeka na brak krzepy.

J.Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
teł. 59 848 8100. fax 59 848 8104.
tel reklama 059 848 81 Ol
redateja.gp24@polsk3press.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl

• • •
35

Tylko ty

ŚRODA TVN 7 20:00
Rodzina Bennetów nie należy do
żamożnych, a jedyną szansą na
poprawę losu jest zamążpójście
najstarszych córek. Wkrótce
pojawia się zamożny arystokrata,
który zakochuje się w Jane.

29

30

Robert Gromowsld. teł. 94 3473512

Krzysztof Nałęcz

•10

Duma i uprzedzenie
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Polska Press Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warczawa,
tel 22 20144 00, fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudgkiewicz

Stanowczo odmawiaj robienia tego,co prze
kracza Twoje możliwośd.Horoskop dzienny
wróży, że ta asertywnośćwyjdzieGna dobre.

Niezależność wdziałaniu pozwoli Gdzisiaj
osiągnąć więcej niż wchodzenie współki.Ho
roskop na dziśzapowiada dopływsiłienergii.

Koziorożec(22.12 -19.01)

Trudno będzie przekonać Gędozmiany zda
nia. Horoskop dzienny naśrodęzapowiada,
że ten upór możeCię drogo kosztować..
Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zanudzający Hura reklamy

Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu

Karol Wlazło katol.wlazlo@palskapress.pl

AgenOaA*

kontakt@aip24.pl

Rzecznlt prasowy

Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl

Akcpredateja

Głos Dziennik Pomorza

Środa-czwartek, 19-20.06.2019

Strona odczytelników
dla czytelników

Na stronach Akcjaredakcja piszemy
otym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Waszesygnały czekadzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
o tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można również zgłaszać
pod nr. teł.:59 8488121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach„Głosu Pomo
rza" igp24.pl. (DMK)

U nas czekają zguby
i oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. O tym, co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy ipiątki. Uwaga! Nie
przyjmujemy już nowych rzeczy
znalezionych przez Czytelników.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel.59 848 8121.
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki,czwartkiisoboty.
(DMK)

Zobacz,jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy doodwiedzin wsłup
sk^redakcji^łosuPomorza". Nasi
goście poznają też dziennikarzy
ipracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwośćzrobienia zdjęcia,
które zostanie opublikowane w
„Głosie". Na zgłoszenia grup cze
kamy w godz.10-16 pod nr.tel. 59
8488121.(DM0

Opiekunowie poszli na zakupy,
a psy w upał zostały w samochodach
Daniel Klusek

danididusek@g)24.pl

Nasza czytelniczkaIdka dnite
mu zobaczyła,żewsamochodzienajednym z parkingów na
nrinflŁ«lKnrtr.rH nil../ii«Lu I
OS96CHU
IMIrpnMFW(WOjr!H /nr
mknięty pies.Na szczęście szy
bko pojawriłsiękierowca auta.
1

Pani Jolanta zobaczyła, że na
osiedlowym parkingu stoi sa
mochód z psem wśrodku.
- Autobyłowcieniu,ale pew
nie i tak panowała tam bardzo
wysoka temperatura. Pies stał
z nosemprzy szybie -mówi czy
telniczka. -Bardzo się zdener
wowałam i chciałam dzwonić
na policję lub straż miejską.
Na szczęście właściciel samo
chodu pojawił się już pochwili.
Tłumaczył się, że zaniósł tylko
dokumenty znajomemui żenie
było go zaledwie kilka minut.
Uważam jednak,że to nieodpo
wiedzialność ze strony opie
kuna psa.
W ostatnich dniach i tygod
niach strażnicy miejscy odebrali
kilka podobnychznoszeń.

Mieszkańcy Słupska opomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznikakon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła I11. pokój225 (IIpiętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznikakonsumentów. Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00,email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku,ulJana Pa
wła I11, tel. 59 8425468,e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału FederacjiKonsumen
tów wSłupsku,al. 3Maja 44,tel.59
8420224,e-mail: slupsk@federaqa-konsumentow.org.pł.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr.info
linii Federacji Konsumentów801
440220 i222908916.(DMK)

W upalnedni nie zostawiajmy zwierząt i dzieci w aucie. To może
być dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo
- Wubiegłym tygodniuinter
weniowaliśmy w sprawie psa
zamkniętego w samochodzie
na jednym ze słupskich osiedli.
Kierowca zostawił uchylone
okna, pies miałteż miskę zwodą
- mówi Paweł Dyjas, komendant
Straży Miejskiej wSłupsku. - Od
naleźliśmy właścicielaauta, psu
nic się nie stało. Mężczyzna tłu
maczył, że przez szpary w ok
nach pies miał dopływ powie
007431122

Chcesz kupić mieszkanie?

trza. Jeśli jednak samochódstoi
w miejscu bezcienia, to niewiele
pomaga, bo wnętrze pojazdu
bardzo się nagrzewa.
Kolejne zgłoszeniestrażnicy
dostali, gdy grupamłodych osób
zobaczyła psa w aucie na par
kingu przy jednym z centrów
handlowych. Dorosły przecho
dzień z kolei zainteresowałsię
młodzieżą przy aucie. Gdy zo
rientował się, oco chodzi, poin

formował funkq'onariuszy. Us
pokoił teżmłodych słupszczan,
którzy chcieli wybijać szybę w
aucie, by uratować psa.
- Jeślizobaczymy, żew samo
chodzie w upalny dzień jest
dziecko lub zwierzę, trzeba za
dzwonić po straż miejską lub po
licję - mówi PawełDyjas. - Na
leży też zostać przy aucie, by
monitorować stan dzieci lub
zwierząt. Takie wezwania trak
tujemy priorytetowo i natych
miast udajemy się na miejsce.
Jeśli autostoi na parkingu obie
ktu handlowego, warto poinfor
mować również jego ochronę,
by ta przez megafony wezwała
właściciela pojazdu.
Jeśli stwierdzimy,że dziecko
czy zwierzę jest w złym stanie,
możemy wybić okno w aucie.
- Wtakiej sytuacji wartomieć
świadka, który potwierdzi stan
wyższej konieczności. Można
też zrobićdokumentację wideo
- mówi Paweł Dyjas. - Wybićnależy okno boczne, najbardziej
oddalone odpasażera. Nieprzednie lub tylne, bote są grubsze.
Celujmy w rógokna, nie w jego
centralną część. Zadbajmy też
o własne bezpieczeństwo i nie
wybijajmy szybygołąręką. ©®
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lnicy pomagają
Czytelni
Oadam:

Pani Teresa ze Słupska ma do od
dania dwa telewizory.Odbiór włas
nym transportem. Kontakt: 517
760640.
Pani Krystyna zeSłupska ma dood
dania książki i ćwiczenia do nauki
języka niderlandzkiego. Kontakt:
509586549.
Pan Henryk ze Słupska ma do od
dania odzież damską (wszystkie se
zony), rozmiar40-42.Kontakt: 693
605400.
Pani Kazimiera za Słupska ma do
oddania telewizor, meble kuchen
ne, wózek spacerowyistolik z krze
sełkami dla dzieci.Odbiór własnym
transportem. Kontakt:598412513.
Pan Michał zeSłupska ma doodda
nia telewizor. Odbiórwłasnym tran
sportem. Kontakt:889 915207.
Pani Alicja ze Słupska ma doodda
nia odzież iobuwie męskie. Kon
takt: 694832 824. (DMK)

REKLAMA

22 czerwca, w sobotę.

WEJDZNAGRATKA.PL

Wydanie Specjalne Głosu Ekstra!
ratka

Tani
mogą znaleźć pomoc

13

Największy portal ogłoszeń naprawdę wa2nych

REKLAMA

009006221
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Blisko 90% dotarcia
do gospodarstw domowych
w Słupsku i okolicy;
> Wyjątkowe bezpłatne
wydanie najpopularniejszego
dziennika w regionie słupskim;
30 tys. egzemplarzy nakładu;
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Glos Dziennik Pomorza

Środaczwartek,19-20.06.2019

Wracamy z zagranicy, a tu czekąją
na nas upomnienia i komornik
na to przeznaczył. Jeżeli
w skrzynce znajdziemywezwa
nie do zapłaty z firmy windykacyjnej oznacza to, że teraz ona
przejęła obsługę naszej sprawy.
Pamiętajmy, że takie wezwanie
do zapłaty powinno zawierać
wszelkie informacjedotyczące
danej wierzytelności,począwszy
od kwoty należności, naliczo
nych odsetek i daty wymagal
ności, aż po dane wierzyciela
oraz informacje na temat doku
mentu, zktóregozadłużenie wy
nika. Warto skontaktować się
z przedstawicielem takiej firmy.
Warto pamiętać,że nawet raz
nieopłacony rachunekmoże stać
się powodem do rozpoczęcia
procesu
windykacyjnego,

opr Jerzy Szych
jerzyizych@poiskapress.pl

Z danych GUS wynika, że
na emigracji przebywa obec
nie 2.5 min Polaków. Więk
szość z nich chce zarobić
i wrócić do kraju. Po powro
cie z emigracji na przysło
wiowego Kowalskiego mogą
czekać jednak nie tylko bli
scy. ale również... zobowią
zania finansowe, których
wcześniej nie uregulował.
- Polacy emigrują z różnych po
wodów. Część z nich nie pa
mięta, by uregulowaćwszystkie
kwestie finansowe przed opusz
czeniem kraju: spłacić pożyczki
ikredyty, opłacić rachunki i man
daty, wypowiedzieć umowę
usługtelekomunikacyjnychitd.
Część z Polaków wyjeżdżą
zresztą właśnie po to, by zarabiać
więcej i wreszcie spłacićdługi,
które niepokoiły ich oraz ichro
dziny - mówi AndrzejRoter, pre
zes Zarządu Konferencji Przed
siębiorstw Finansowych,która
w imieniufirm windykacyjnych
realizuje kampanię edukacyjną
„Windykacja? Jasna Sprawa!"Zdarza się, że wkraju „zostają"
nieuregulowane zobowiązania,
które przecież nie znikają.
A trzeba wspomnieć,że kontakt
wierzyciela z osobą przebywa
jącą poza granicami Polski jest
utrudniony. To właśnie dlatego
tak ważne jest, by po powrocie
do kraju sprawdzić, czy wierzy
ciele nie upominają sięo jakieś
zalegle należności.
Uregulowanie swojej sytuacji
finansowej przed wyjazdemnie
zawsze jest rozwiązaniem wy

Nawet raz nieopłacony rachunek może stać się powodem do rozpoczęcia procesu
windykacyjnego. zwłaszcza jeżeli nie będziemy reagować na wezwania do zapłaty
starczającym. Jeżeli, dla przy
kładu, ktoś będzie chciał wyna
jąć swoje mieszkanie na czas nie
obecności a najemca przestanie
płacić czynszdo spółdzielni, czy
za prąd, wodę, to właściciel nie
ruchomości powinien spodzie
wać się reakq'i wierzycieli.
Od czegozacząć?
Nie ma jednego uniwersalnego
rejestru długów, który zawie
rałby kompleksową informację
o wszystkich zobowiązaniach.
Działają natomiast BiuraInfor
macji Gospodarczej i warto
sprawdzić, czy nasze dane nie
widnieją w którymś z nich.
Zanim zaczniemy weryfiko
wać naszą obecność na listach

dłużników, warto zacząć, tajmy, że monit jest co prawda
od miejscazamieszkania.Pierw wyłącznie ponagleniem polu
szym krokiem powinno być bownym,ale jeżelinie odpowia
sprawdzenie korespondencji, daliśmy na niegoprzez dłuższy
która została tam dostarczona. czas, może stać się przyczyną
Jeżeli znajdziemytam monityze rozpoczęcia postępowaniasądo
spółdzielni mieszkaniowej, wego. Towłaśnie dlatego warto
banku, urzędu, firmy telekomu ustalić, czy sprawa nie trafiła
nikacyjnej - powinniśmy niez do sądui, czynie rozpoczęłosię
włocznie skontaktować się już postępowanieegzekucyjne.
z wierzycielami i ustalić jakie
mamy zadłużenie, z jakiego ty PismazfkTnywindykacyjnej
tułu, w jaki sposób możemy je lub odkomornica
spłacić, czy istnieje możliwość Kiedy wierzyciel pierwotny
rozłożenia płatnościna raty itp. może zlecić obsługę długu lub
Ważne jest także ustalenie, sprzedać go wierzycielowi wtór
czy wierzyciel pierwotny zlecił nemu (np. firmie windykacyjobsługę naszego długu, czy też nej)? Przede wszystkim wtedy,
dokonał cesji (sprzedał) go wie gdy sam nie będziemógł odzy
rzycielowi wtórnemu. Pamię skać należności w czasie,który

Ten list z ZUS warto uważnie przeczytać.
Dbajmy o własną przyszłość finansową
opr. Jerzy Szych
jeizyizych@polskapress.pl

Nawet jedna składka emery
talna wystarczy, aby dostać
list z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Właśnie rozpo
częła się największa w roku
wysyłka korespondencji, czyli
Informacji o StanieKonta
Ubezpieczonego. Najpóźniej
do końca sierpnia trafi ona
do ok. 20.5 min osób w Pol
sce.

Informacja o Stanie Konta
Ubezpieczonego w ZUS
(IOSKU) pokazuje nasze fi
nanse na 31 grudnia 2018 r.
i obejmuje zwaloryzowane
kwoty: kapitałupoczątkowego
i składek na ubezpieczenie
emerytalne za okres od 1999
do 2017 roku. Wskazane kwoty
są już po tegorocznej czerwco
wej waloryzacji, której wskaź
nik wyniósł109,2 procenta.Do
datkowo, nasz kapitał w liście
z ZUS powiększony jest o wpła
cone składki z całego 2018

roku. W informacji za miniony
rok mamy także rozbity
na poszczególne miesiące
z przypisanymi do nich wpła
conymi składkami.
- Klienciodkładający składki
w tzw. II filarze w ZUS dowie
dzą się również jak wygląda
stan ich subkonta - informuje
Karol Jagielski, regionalny
rzecznik prasowy ZUS woje
wództwa zachodniopomor
skiego. - Obok kwoty ogólnej,
stan subkontaoraz kwota prze
kazana przezZUS doOtwartego

Funduszu Emerytalnego(jeżeli
klient odkłada jeszcze środki
w OFE)przedstawione są z wy
różnieniem składek, którena
leżało odprowadzić i które zo
stały rzeczywiście odprowa
dzone. W większości przypad
ków obie kwoty są tożsame.
Wszyscy ubezpieczeni,któ
rzy ukończyli 35 lat, otrzymają
w IOSKU także symulację hipo
tetycznej emerytury. Będzie
ona obliczona tylko z konta
ubezpieczonego oraz z konta
i subkonta w ZUS. Zakład sto

zwłaszcza jeżelinie będziemy re
agować na wezwania do zapłaty
przez dłuższy czas. Nasze zad
łużenie będziewtedy narastać.
Na etapiewindykacji wstęp
nej wierzyciel będzie próbował
podjąć próbę kontaktu wielo
krotnie. Jeżeli to zawiedzie, in
stytucja wobec której mamy
dług, może skierować sprawę
na drogę postępowania sądo
wego. Po otrzymaniuorzeczenia
sądu sprawa może trafić doeg
zekucji komorniczej. Jeśli
w skrzynce znajdziemy pismo
odkomornika, to znaczy, żenasz
dług został zasądzonyprzez sąd.
W tej sytuacji najważniejszy bę
dzie niezwłoczny kontakt z ko
mornikiem.
suje dwa warianty tych wyli
czeń. Jeden uwzględnia naszą
dalszą pracę, aż do ukończenia
wieku
emerytalnego
przy wpływie składek w śred
niej wysokości z dotychczaso
wych lat pracy.
Drugi wariant przyjmuje,że
już kończymy aktywność za
wodową i więcej składek nie
odprowadzimy. Pamiętajmy
przy tym, że te wyliczenia to
tylko prognoza. Będzie się ona
zmieniać w zależności od po
dejmowanych przez nas decy
zji co do dalszej kariery zawo
dowej.
Informacja o Stanie Konta
Ubezpieczonego w ZUS trafi
do osób, które mają opłaconą
w ostatnich 20 latach przynaj

DŁUG NA LIŚCIE
W Polsce działa kilka Biur
Informacji Gospodarczej.
Mogą one gromadzić dane
m.in. o zadłużeniach.
Na listę dłużników może
nas wpisać wierzyciel,
któremu nie spłacamy
należności. Każdy
konsument może, raz
na pół roku, nieodpłatnie
sprawdzić swoje dane
w bazach BIG. To ważne,
gdy wracamy z dłuższej
emigracji i chcemy wiedzieć
jak wygląda nasza sytuacja
finansowa. Pamiętajmy, że
instytucje finansowe
weryfikują przyszłych
klientów. Jeżeli dane
konsumenta widnieją
w jednym z Biur Informacji
Gospodarczej, może mieć
on trudności
z zaciągnięciem nowej
pożyczki, z zakupami
na raty.
Po powrocie do kraju warto
zasięgnąć również
informacji w banku, który
prowadzi nasz polski
rachunek. Jeżeli okaże się,
że z rachunku prowadzona
jest egzekucja komornicza,
należy uzyskać w banku
informację jaki komornik
i jaki sąd prowadzi naszą
sprawę.
- Na każdym etapie
procesu windykacyjnego
można się porozumieć oraz
i załatwić polubownie
sprawę, związaną
z długiem w taki sposób,
by jego spłata nie
rujnowała naszego portfela
- podsumowuje Andrzej
Roter.

mniej jedną składkę na ubez
pieczenie emerytalne lub po
siadają wyliczony już kapitał
początkowy, który odtwarza
składla opłacone przed1999 ro
kiem. W całym kraju informa
cję otrzyma ok. 20,5 miliona
osób. Blisko 2,5 min z nich do
stanie tę korespondencję elek
tronicznie, na swój profil
na Platformie Usług Elektro
nicznych ZUS.
Każdypowinien przeczytać
informację z ZUS. To bardzo
ważne, by wiedziećile odłoży
liśmy na emerytalną przysz
łość. Warto też zweryfikować
czy pracodawca odprowadza
za nasrzetelnie składki.W tym
wypadku dbamy o własną
przyszłość.

Ogłoszenia drobne

Głos Dziennik Pomorza

Sroda-czwartek, 19-20.06.2019

Drobne

Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie:943473516
Przez iternet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:
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Oddział Ko .lir: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516,3473511,347 3512. łax 94 347 3513
C Idział Stup ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel.59 848 8103, fax 59 8488156
Oddział Szczecin: ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

ABAKUS

Nieruchomości

Aniela Barzycka -19 lat na rynku

MIESZKANIA - SPRZEDAM

kupimy 2,3-pokoje

SPRZEDAM mieszkanie 42m po

piwnica garaż blaszany pomieszczenie

ZADZWOŃ

gospodarcze.cena 70.000 Pobłocie

DREWNO opałowe, 664755798.

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

Wielkie gm.Karlino tel.609829805.
MIESZKANIA-KUPIĘ

DOMY - SPRZEDAM

SPRZEDAM dom z działką 14 ar blisko

NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.

morza, 512-965-530

K-lin, ul.Bogusława II3,512-299-104.

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

^

2 pok. (45), loggia

SIANÓW, 1948 m2i 1434,600231608

rej. Na Skarpie

SPRZEDAM działkę 3 ar., tel.
512922859

698199138.

008994049

zcałym wyposażeniem
rej. Sucharskiego 212 000,

OSOBOWE SPRZEDAM

do negocjacji:
^

rej. Okulickiego Tuwima

J

009165423

VW Passat, 1,9 D, 1997r„ 512-965-530

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

ZIEMIA pod trawnik,
kamień do drenażu, piasek płukany,
pospółka (Koszalin i okolice)
W. 94 3140084

renomowanych marek; poszukuje
INŻYNIERA UTRZYMANIA RUCHU.
Zainteresowane osoby mogą
składać CV poprzez stawiennictwo

KREDYTY/POŻYCZKI

osobiste w siedzibie firmy, adres:
Krzywopłoty lb, 78-230 Karlino lub
drogą e-mailową na adres:
.jozko@setrab.com.

KIEROWCA kat. D 505-406-909.

59/842-92-38.

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581

KUCHARZA, pomoc kuch., kelnerkę,
na sezon. Ustronie Mor. 602282775

darmo tel 511-030-295

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

gk

NIEMCY, murarze, cieśle, spawacze,

UPADŁOŚĆ konsumencka

elektrycy, malarze, ocieplenia:

943473286.

730-011-300.

REKLAMA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 0 PRZETARGACH
PREZYDENT MIASTA KOSZALINA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin

Sekretarza
Wszelkie informacje na stronie ug.swieszyno.ibip.pl
w zakładce nabór na stanowisko sekretarza.

Finanse biznes

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za

Wójt Gminy Świeszyno
ogłasza nabór na stanowisko

SCANRAD Sp. z o.o., zajmująca się

KREDYTY tanio. Słupsk,

NIEMICA

*

RUCHU Międzynarodowa,
prężnie rozwijająca się firma
produkcją chłodnic do pojazdów

730809 809

profile i rury stalowe tel.889009001

i

INŻYNIER UTRZYMANIA

lub uszkodzony, 609-499-555.

512-965-530

Dogodne

2 pok. I piętro 195 000,-

dorszynski@domar-k.pl Tel.

min. 40-letni. Może być niekompletny

sprzedam, 605-982-276

stalowe, blachy dachowe,

&

Oferty prosimy przesyłać: tomasz.

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,

KREDYT 50 000 zł rata 572,

Różne wymiary

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

przeszkolenie na operatora wiertnicy).

664-410-796

WOŁGA Gaz 21b. 1969r. -zabytek,

!NAJTANIEJ Używane konstrukcje

Transport i montaż

kierowcę kat. C+E (Firma zapewnia

FIAT Polonez Atu, 1997r., 512-965-530

SPRZĘT gastronomiczny, różny - tanio

Najniższe ©SiKFJ?

ORJCT1S cały KRAJ

DOCIEPLENIOWCÓW, ogólnobud. od
15 zł/h netto, 510125131

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

MATERIAŁY BUDOWLANE

mar

tel.94351-56-65

SPRZEDAM samochód Żuk 2 szt.

LAKIE R.,692-622-864.

VW Tiguan, 2014r., Suv,600231608

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
PRODUCENT KOJCE dla Psów

zatrudni pielęgniarkę,

1981r. blaszak, 512-965-530

BLACHARSTWO-

602-687-098

GK

2 pokoje

rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim

TOYOTA CoroNa Yerso, 1,9, D, 2004r.,

ROWERY sprzedam, 508-436-420

GOSPODARSTWO rolne sprzedam,

Motoryzacja

pierwszy właściciel, słupsk 502436988

SPORT I REKREACJA

GOSPODARSTWA

CAŁOROCZNY ośrodek

FIRMA DOMAR Tatów zatrudni

SKODA Superb II20151,6 TDI

Handlowe

z wyposażeniem 212 000,-

skup całych i powypadkowych,
608421479
CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE SPRZEDAM

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

"OMEGA"-wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572 mm.
nieruchomosci5lupsk.pl

ZATRUDNIĘ

AUTOKASACJA, Świeszyno,

Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414

POŚREDNICTWO

SŁUPSK.KUP1Ę 1- 2 -pok. 500218503.

www.konstal-garaze.pl

606206077.

KOMINEK, opał, gałęziówka

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.

661-841-555

ogloszenia.gratka.pl

całych i uszkodzonych. 59/8119150,

792669632

płacimy GOTÓWKĄ,

garderoba działka ogrodowa 6ar

i ROLNICZE
(TOWARZYSKIE

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup

MATERIAŁY OPAŁOWE

rej. Tetmajera, Żeromskiego

remoncie- kawalerka kuchnia łazienka

1

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

i BANK KWATER
(ZWIERZĘTA
i ROŚLINY. OGRODY

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości

Położenie
nieruchomości
[ulica]

Nr
gi wieczystej

Nr
obrębu

Nr
dziatki

Cena wywoławcza
nieruchomości
netto*

Powierzchnia
nieruchomości
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

0,7745

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
z dopuszczeniem usług w wydzielonych
w budynkach mieszkalnych lokalach
użytkowych w wymiarze łącznym do
30% powierzchni całkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynków
mieszkalnych na działce

1 150 000,00

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
z dopuszczeniem usług w wydzielonych
w budynkach mieszkalnych lokalach
użytkowych w wymiarze łącznym do
30% powierzchni całkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynków
mieszkalnych na działce

1 170 000,00

H

Wadium

minimalne

10.

8.

TP! N' MIASTA KOI orkzj
informuje, że na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ogłasza wykaz
nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowe sprzedaży:
- na okres od 14.06.2019 r. do 4.07.2019 r. dotyczący sprzedaży prawa własności
działki nr 104/7 obr. 10, o pow. 0,8816 ha, położonej w Kołobrzegu przy
ul. Sienkiewicza, na rzecz użytkownika wieczystego,
-na okres od 17.062019 r. do 8.07.2019 r. dotyczący sprzedaży na rzecz
dotychczasowych najemców 9 lokali mieszkalnych w Kołobrzegu.
Jednocześnie ogłasza konkurs na organizację:
Letniej Strefy Mieszkańca -dzierżawa terenu miejskiego
na okres sezonu letniego 2019.
Poszukujemy oferentów, którzy posiadają niezbędne doświadczenie z zakresu
organizacji imprez, tj. zajęć rekreacyjnych dla dorosłych (aerobiku lub zajęć jogi)
oraz animacyjnych dla dzieci. Miejsce organizacji Letniej Strefy Mieszkańca:
Skwer Pionierów. Na terenie dzierżawionym będzie obowiązywał całkowity zakaz
prowadzenia działalności handlowej.
Oferty należy składać w gmachu Urzędu Miasta Kołobrzeg w terminie do dnia
24 czerwca 2019 r. do godziny 12.00.
Pełna treść ogłoszeń o przetargach wraz z załącznikami mapowymi wywieszona
została na tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej
oraz umieszczona na stronie umkolobrzeg.esp.parseta.pl/

ul. Generała Józefa
Hallera

ul. Generała Józefa
Hallera

K01K
/00027666/5

K01K
/00027666/5

0046

0046

16/17

16/18

0,7873

Terminy
przeprowadzania
poprzednich
przetargów

115000,00
11 500,00

117000,00

19.03.2019

19.035019

11 700,00

'Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania
umowy przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).
Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 23 lipca 2019 r. od godz. 10.00, według kolejności podanej w ogłoszeniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, saia klubowa B
(niski parter).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium najpóźniej do dnia 16 lipca 2019 r. włącznie, z zaznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie
mBank SA Oddział Korporacyjny w Koszalinie nr 781140 2118 0000 2444 44001304. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Mieiskieoo w Koszalinie.
- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.
Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomości, II piętro, przy pokoju nr 238 oraz opublikowane na stronach
internetowych: http://bip.koszalin.pl -ogłoszenia Wydziału Nieruchomości i www.koszalin.pl -Dla inwestorów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 819,94 34 88 810,-e-mail: marta.mokrzvckaeum.koszaiin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
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Ogłoszenia drobne

16
OPIEKUNKI do Niemiec tel.

TRUSKAWKI zbiór - 5 zł/ kobiałka.
Świeszyno. Dojazd. 603672070.

730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

ZATRUDNIĘ kierowcę wywrotki

PRACA dla Opiekunów seniorów w

Głos Dziennik Pomorza

Środa-czwartek, 19-20.06.2019

REUMATOLOG, specjalista chorób

DACHY- dekarstwo 94/3412184

wewnętrznych Małgorzata Kowalska.

Stany surowe 94/3412184
Suche zabudowy 94/3412184.

"Alergosan" K-lin, Jabłoniowa 24 B/C.
94/34-25-091 Rejestracja:10.30-19.00

tel. 94 3140084

podopiecznego. Wymagane

ALKOHOLIZM, depresje 601972282

doświadczenie w opiece.

PRACA w Niemczech dla

Promedica24: Tel. 501356 445

OPIEKUNA/ki SENIORÓW.

PRO-WAM Sp. z o.o. w Koszalinie
zatrudni magazyniera ze

Atrakcyjne wynagrodzenie, szybkie

REMONTY od A do Z tel. 660-683-933

gk

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

e-mail: sekretariat@pro-wam.pl
ATRAKCYJNE ZAROBKI

504038644 lub mail: hotel@hot.pl

BRYGADA monterów instwod-

bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461

kan,co,gaz wykona instalacje.Tel.kont.

Solid Security Sp. z o.o. poszukuje
Pracowników Ochrony na
obiekty handlowe (praca
sezonowa) - Kołobrzeg, Mileno,
Dąbki, Ustronie Morskie, Rewal,
Dźwirzyno, Dńwnówek, tel.
783-997-707

515417467 Ginekolog farmakologia

godzin tygodniowo tel. 503-348-498

wymiana 606-579-846 GK

PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomia chłodnictwo 507380118.

SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek.

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

Codziennie. Koszalin, 605-284-364.

BUDOWLANE, remonty, 513451780.
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

MASZYNY ROLNICZE

WYPOŻYCZALNIA łodzi wędkarskich

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny

www.rebolodzie.pl, 530-405-976

rolne. Tel. 602 811423.

Zwierzęta

KURKI odchowane, 696-462-482.

GAZOWE -urządzenia, naprawa/
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

Towarzyskie
KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki, Dowóz. 600-539-790

ADA Słupsk, 513-751-832.

BUDOWLANO-REMONTOWE

INNE SPECJALIZACJE

SPRZĄTANIE pokoi w Mielnie 20

Rolnicze

Turystyka

502668611

603-775-878

24H Ginekolog A-Z 501-385-552

m

ii

NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny,

PRALKI Naprawa w domu.

GINEKOLOGIA

KASA za "stare" książki, 609643399

792669632

REMONTY Od A do Z tel. 660-683-933

znajomością obsługi komputera.
Kontakt tei. 94 345 46 30 lub

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166
WYCINKA zalesień/ Ogrody

gk

wyjazdy, pełna organizacja wyjazdu
i pobytu. Promedica24:505 337 777

RECEPCJONISTKĘ od zaraz, K-lin, tel.

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.
REMONTY mieszkań, 535471568.

Usługi

STOLARSKIE, meblarskie, 513451780.

HYDRAULIK solidnie 509-765-180. GK
MALOWANIE remonty 500354255 GK

Polsce z zamieszkaniem u

Różne

STOLARSKIE

OCZKA wodne, kaskady, 691226885.

Matrymonialne

AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK

PORZĄDKOWE

CZARUJĄCA Ewa Koszalin, 516603622

SPRZĄTANIE strychów, garaży

WDOWIEC emeryt pozna do stałego

piwnic, wywóz starych mebli oraz

związku Panią lat 81.0ferty: Urząd

gruzu w big bagach, 607-703-135.

Pocztowy Koszalin l.skrytka 149.

JOWITA Koszalin tel. 881-617-579

,

WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 0 PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

KOUAUN

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

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

U>-

Położenie
nieruchomości

w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wotyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka
w obszarze
pomiędzy ulicami:
Wołyńska i Lechicka

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz katastru Powierzchnia
nieruchomości
nieruchomości
Nr
Nr
[ha]
wieczystej
działki
K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

0024

0024

0024

0024

0024

64/2

64/8

64/12

64/13

64/16

0,3690

0,4422

0,3312

0,3083

0,3020

K01K/00026881/1

0024

64/17

0,2990

K01K/00026881/1

0024

64/19

0,2959

K01K/00026881/1

K01K /00026881/1

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

0024

0024

0024

0024

0024

64/20

64/21

65/1

65/2

65/10

0,3592

0,4204

0,4459

0,4863

0,5030

Przeznaczenie nieruchomości
i
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa ustugowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa ustugowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa ustugowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa ustugowa
Zabudowa obiektami produkcyjnymi,
składami i magazynami,
zabudowa ustugowa

Cena
wywoławcza
nieruchomości
netto* [zł]

Wadium

1,

minimalne

J?L

ul. Grabowa

24500,00
245000,00
2450,00
29500,00
295000,00
2 950.00

220000,00

22000,00
2200,00

20 500,00
205000,00
2050.00
20 100,00

Oznaczenie n ieruchomości
wg księgi wieczy stej oraz katastru
nieruchomości
Nr
Nr
Nr
obrę
księgi wieczystej
działki
bu
4.
2.
3.
K01K
/00025382/6

0031

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Cena wywo
ławcza
nieruchomości
netto*
[zł]

5.

6.

7.

0,0817

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca

89 000,00

Powierzchnia
nierucho
mości
[ha]

115/1

Wadium
Postąpienie
minimalne
8.
8 900,00
890.00

'Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w tormie aktu notarialnego podatku od towarów i usług, zgodnie
z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami ustawy z dnia t1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B (niski parter).
- wniesienie wadium najpóźniej do dnia 18 lipca 2019 r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy, przelewem bankowym środków pieniężnych
lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank SA Oddział Korporacyjny w Koszalinie nr 781140 2118 0000 2444 4400 1304.
datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.
Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomości, II piętro przy pokoju nr
238 oraz opublikowane na stronach internetowych: http://bip.koszalin.pl -ogłoszenia Wydziału Nieruchomości i www.koszalin.pl -Ola inwestorów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 819, 94 34 88 810,
e-mail: katarzvna.sontowskaQum.koszalin.Dl.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
ifl pi

201 000,00
2010.00

20500,00

009107675

REKLAMA

205000,00
2050.00

202000,00

2380,00

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin, położonej na terenie Podstrefy
Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

23800,00
238000,00

280000,00

$

2020.00

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 0 PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

20200,00

28000,00
2800.00

29700,00
297000,00
2 970.00
32400,00
324 000,00
3240,00
33 400,00
334000,00
3340,00

"Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zaptaty przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego podatku
od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 25 lipca 2019 r. od godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7,
sala klubowa B (niski parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•wniesienie wadium z zaznaczeniem położenia nieruchomości, najpóźniej do dnia 18 lipca 2019 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych lub
gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3:781140 2118 0000 2444 4400
1304. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
•okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargach.
Petną informację dotyczącą przetargów zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale
Nieruchomości II piętro przy pokoju nr 238, oraz opublikowane na stronach internetowych: www.koszalin.pl - Dla inwestorów, http://bip.koszalin.pl ogłoszenia Wydziału Nieruchomości
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 810,94 34 88 819,
e-mail: katarzyna.sontowska@um.koszalin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
KO®?allrupl

M

Położenie
nieruchomości

Położenie nieruchomości
[ulica]

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nr księgi wie
czystej

Zbieg ulic Mieszkał
i Bojowników o Wplność K01K/00026809/3
i Demokracje

Nr obrębu Nr działki

0006

22/4

Powierzchnia Przeznaczenie i sposób Cena wywoławcza
nieruchomości
nieruchomości
zagospodarowania
nieruchomości
netto'[zł]
[ha]

1,8180

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami

1 130 000,00

Wadium
Postąpienie
minimalne
[zfl

*

113 000,00
11300,00

4 Licytacji podlega cena nieruchomości netto.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu
zawierania umowy przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami).

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubo
wa B (niski parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wniesienie wadium z zaznaczeniem położenia nieruchomości, najpóźniej do dnia 16 lipca 2019 r. włącznie, przele

wem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei
3:781140 2118 0000 2444 44001304. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinje,- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargach.
Pełną informację dotyczącą przetargów zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomości, II
piętro, przy pokoju nr 238, oraz opublikowane na stronach internetowych: www.koszalin.pl -Dla inwestorów, http://bip.koszalin.pl - ogłoszenia Wydziału Nierucho
mości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 810,94 34 88 819,
e-mail: katarzyna.sontowska@ um.koszalin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
.
, ,

*

PROMOCJA

007430200

REKLAMA

009169281

BURMISTRZ KĘPIC
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice

^•

Lp. Nr dz.
1
2

Pow.
działki

NrKW

67/30 0,2980 ha
67/36 0,2969 ha

SL1M/00009711/4
SL1M/00009711/4

Wysokość
Cena
Forma
wpłaty wadium
sprzedaży
wywoławcza
w złotych
53.100,00 zł
50.550,00 zł

5.400,00 zł
5.100,00 zł

własność
własność

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka nr 67/30 o pow. 0,2980 ha -Nieruchomość gruntowa niezabudowana znajdująca się
w m. Łużki obręb Warcino, położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w części kompleksu kilkunastu podobnych niezabudowanych działek. Działka ma kształt
wielokąta zbliżony do kwadratu. Nieruchomość nie jest uzbrojona w media. Teren porośnięty
roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami. W studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępice określona jest jako teren preferowany pod
rozwój zabudowy.
Działka nr 67/36 o pow. 0,2969 ha -Nieruchomość gruntowa niezabudowana znajdująca się
w m. Łużki obręb Warcino, położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w części kompleksu kilkunastu podobnych niezabudowanych działek. Działka ma kształt
wielokąta zbliżony do trapezu. Nieruchomość nie jest uzbrojona w media. Teren porośnięty
roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami. W studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępice określona jest jako teren preferowany pod
rozwój zabudowy.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach przy ul. Niepodległości
6 w sali nr 203 w dniu 23 lipca 2019 roku o godz. 9:00 - dla dz. nr 67/30, o godz. 10:30
- dla dz. nr 67/36. Wadium należy wpłacać do dnia 18 lipca 2019 roku. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które płatne jest przelewem na konto:
B.S Ustka o/Kępice nr 10 9315 1043 0040 3768 2000 0030 (liczy się data wpływu środków
pieniężnych na koncie). Szczegółowe informacje ww. nieruchomości oraz regulamin
przetargu, dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kępicach, ul. Niepodległości 6 pok. nr. 107
lub pod nr. tel. (59) 857-66-21 wew. 70. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod
adresem internetowym www.kepice.pl. „Nieruchomości", http://www.bip.kepice.pl.

Szukasz
pracy?
WEJDŹ NA
GRATKA.PL

Słupsk

Teraz PRZYBORY

WYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Słupska
ogłasza
rokowania na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Słupsk

DZIAŁKI BUDOWLANE - miejsce na Twój DOM!

ratka
REKLAMA

007431077

Przedmiotem rokowań są nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie 8
miasta Słupska przy ul. Przybory, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi
KW nr SL1 S/00034211/8
- działka nr 60 o powierzchni 1324 m2
cena wywoławcza do rokowań -93.000,- zł, zaliczka -10.000,- zł,
- działka nr 62 o powierzchni 1329 m2
cena wywoławcza do rokowań -94.000,- zł, zaliczka -10.000,- zł,
• działka nr 77 o powierzchni 1257 m2
cena wywoławcza do rokowań -95.000,- zł, zaliczka -10.000,- zł,
- działka nr 78 o powierzchni 1255 m2
cena wywoławcza do rokowań - 95.000,- zł, zaliczka -10.000,- zł.
Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" na terenie o funkcji
mieszkalnej jednorodzinnej (13.MN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (13.
MN) ww. planu zagospodarowania.
Rokowania odbędą się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 12°° w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach
do dnia 17.07.2019 r. do godz. 14°° w sekretariacie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Słupsku w pok. 217.
Pełna treść ogłoszenia zostata wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok
pok. 215, opublikowana na stronie internetowejoraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Szczegółowe informacje dotyczące rokowań uzyskać można w Urzędzie Miejskim, Plac Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami w pok. 215, tel. 59 8488472.

Prezydent Miasta Stupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny
w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Chcesz
kupić
mieszkanie?
WEJDŹ NA
GRATKA.PL

ratka

17

Reklama

Glos Dziennik Pomorza

Środa-czwartek, 19-20.06.2019

009169653

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA ŁEBA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę fragmentów pasa drogowego dróg gminnych (zgodnie z poniższą tabelą) z przeznaczeniem na lokalizację miejsc postojowych
dla przewoźników wykonujących transport okazjonalny osób. Szczegółowa lokalizacja stanowisk jest wskazana na mapach sytuacyjnych
dostępnych na stronie internetowej—i tonwi & /
I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Pas drogowy w ciągu dróg gminnych, o łącznej powierzchni 517,50 m2
Nr stano
wiska na
załączniku

Rodzaj pojazdu - przeznaczenie

1.

Kolejka turystyczna*

2.

Pojazdy inne (turystyczne)

3.

Pojazdy inne (turystyczne)

Lokalizacja
ul. Kościuszki
(przy skwerze Rybaka)
ul. Woj. Polskiego (przy skwerze
Rybaka)
ul. Woj. Polskiego (przy skwerze
Rybaka)

Stawka wywoławcza
Nr działki
netto czynszu dzier
Powierz-chnia
ewidencyj-nej
!
żawnego za cały
wm
obr. 2
okres dzierżawy

Wadium (zł)

46,00 m2

317

8.000,00 zł

1.600,00 zł

2

11,5 m

58/1

2.600,00 zł

520,00 zł

11,5 m2

58/1

2.600,00 zł

520,00 zł

11,5 m2

58/1

2.600,00 zł

520,00 zł

11,5 m2
11,5 m2

58/1
58/1

2

11,5 m
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2

58/1
58/1
58/1
58/1

2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2

58/1
58/1
58/1

2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł

58/1
58/1
58/1
58/1

2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zl
2.600,00 zł

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

4.

Pojazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskiego (przy skwerze
Rybaka)

5.
6.

Poiazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

Poiazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)

ul. Woi. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

Poiazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskiego
ul. Woj. Polskieqo

11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

11,5 m2
11,5 m2

58/1
58/1
58/1

ul. Woj. Polskieqo
ul. Wojska Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

11,5 m
46,00 m2
11,5 nf
11,5.m2
11,5 m2

58/1
58/1
58/1
58/1
58/1

2.600,00 zł
8.000,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł

11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2

58/1
58/1
58/1

2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

58/1
58/1
58/1
58/1
58/1
58/1
58/1
58/1

2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zt
2.600,00 zł

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

2.600,00 zł
2.600,00 zł
2.600,00 zł

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. •
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Poiazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Kolejka turystyczna*
Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

2

.

2.600,00 zł

Pojazdy inne (turystyczne)
Po[azdy inne (turystyczne)
Poiazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2
11,5 m2

Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

11,5 m2
11,5 m2

58/1
58/1

2.600,00 zł
2.600,00 zł

Poiazdy inne (turystyczne)

ul. Nadmorska

11,5 m2

77/2

2.600,00 zł

Pojazdy inne (turystyczne)
Pojazdy inne (turystyczne)

ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo
ul. Woj. Polskieqo

2.600,00 zł

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł
1.600,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

520,00 zł
520,00 zł
520,00 zł

* art 2 pkt 49a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o mchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990)
II. OKRES DZIERŻAWY
Dzierżawa na okres od 26.06.2019 r. do 23.09.2019 r.
III. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość stanowiąca część pasa drogowego zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla
przewozów osób.
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łeba Północ (Dz. U. Woj. Pom. z 2019 r., poz.
1886).

Zgodnie z ustaleniem ww. planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości są położone w strefie 068.KDL nr drogi gminnej
104062G ul. Wojska Polskiego, w strefie 086.KDL nr drogi gminnej 104056G ul. Nadmorska, w strefie 095.KDL nr drogi gminnej 104054G ul.
Kościuszki.
Przetarg odbędzie się dnia 24.06.2019 r. o godz. 10.00 w sali MOPS przy Urzędzie Miasta Łeby, dla stanowisk od 1 do 27.
Przetarg odbędzie się dnia 25.06.2019 r. o godz. 10.00 w sali MOPS przy Urzędzie Miasta Łeby, dla stanowisk od 28 do 44.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.600,00 zł dla stanowisk 46,00 m2,520,00 zł dla stanowisk
11,5 m2.
Stawka wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy pasa drogowego, będącego przedmiotem przetargu, określona została w tabeli.
Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Czynsz dzierżawny w wysokości kwoty osiągniętej w przetargu płatny jest w całości w dniu podpisania umowy dzierżawy.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łebie lub na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Łebie nr konta 66 9324
0008 0000 0202 2000 0010 do dnia 21.06.2019 r. z dopiskiem „wadium na dzierżawę pasa drogowego podając nr stanowiska zgodnie z
zapisami w tabel?'.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie, pokój nr 7, tel. 59 866 15 10, wew. 24, fax 59 866 13 37, adres e-mail:
sekretariat® leba.eu.
Szczegółowe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łebie (parter) oraz zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Łeba www.lebabip.pl
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Ekstremalne rąjdy w porcie
i w Dolinie Chariotty

KINA

Słupsk
Laleczka, czw.godz. 21;

GodzflaH: Królpotworóm śr.-czw. 2D dubbing
godz. 11.40.1730.2Dnapisy godz. 19.15,20.20,
3Ddubbing godz.1430;
Men inBlack International śr.-czw.godz. 1030,
13.1530.18.2030;
Rodetman,śr.-czw. godz.12.10,1950;
X-mert Mroczna Phoenfcśr.-czwi2D dubbing
godz. 14.40,2D napisygodz. 930.17.15.20.40;
Agent Kot.śr. godz.10,11.15,1450.17, cz. godz.
10,1450,17;
Ahdya śr.-czw.godz.12.20.15.05,1750;
Paskudy.UntfyDols,śr.czw godz. 10.15.1235;
Potenm DetektywPtadu2Ddubbingśr.
godz. B.45,16.05,18.40.czw.godz.1125,13.45,
16.05,18.40,2D napisy śr. godz.21

Daniel Klusek
daniei.klusek@gp24.pi

Międzynarodowe zawody
motocyklowe o charakterze
ekstremalnego rajdu wytrzy
małościowego - enduro -zo
baczyć będzie można w ten
weekend.
W sobotę i niedzielę w Ustce
i wDolinie Chariotty odbędą się
międzynarodowe zawody mo
tocyklowe o charakterze ek
stremalnego rajdu wytrzyma
łościowego -enduro. Będzieto
już piąta odsłona wydarzenia,
największej tego typu imprezy
w północnej części Polski.
Zawody rozegrane zostaną
w dwóch lokalizacjach. W so
botę wUstce odbędzie się tzw.
prolog, natomiast w niedzielę
w DolinieChariotty rozegrany
zostanie wyścig finałowy. Wyś
cigi mają na celu wyłonienie
najbardziej wszechstronnieuz
dolnionych
zawodników
z wszystkich dyscyplin OffRoad - Enduro,Cross Country
jak iTrial. Uczestnicy będą mu
sieli zmierzyć się z różnorod
nymi warunkami terenowymi
zarówno naturalnymi, jak
i sztucznie przygotowanymi
odcinkami ekstremalnymi.
Pierwszego dnia prolog ro
zegrany zostanie w usteckim
porcie. Zawodnicy kilkukrotnie
pokonywać będą odcinek nad-

Zawody enduro są niezwykle widowiskowe
morskiej plaży oraz niezwykle
wymagający odcinek stwo
rzony z przeszkód sztucznych.
Motocykle pokonywaćbędą le
żące pnie drzew, ogromne
opony od maszyn budowla
nych oraz ponaddwumetrowej
średnicy rurę.Dla zawodników
klasy PRO(Profesional) przygo
towaliśmy dodatkowoodcinek
biegnący poprzezkamienny fa
lochron portowy. Ten odcinek
jest wybitnie trudny do poko
nania motocyklem, ścigać się
tam będą najlepsi zawodnicy
Europy i świata.
O godz. 10.30 zawodnicy
przejadą w paradzie ulicami
miasta do portu. Wyścigi kwa
lifikacyjne rozpoczną się o
godz.11.30. Natomiastod godz.
14.50 będziemożna podziwiać
zawodników startujących w
grupach Pro (udział bierze 15

najszybszych zawodników,wy
ścig wyłania zawodnika pre
miowanego lepszą pozycją w
Super FinaleMistrzostw Ustki),
Masters (40 zawodników star
tuje w 4 liniach w odstępie5 s,
pokonuje pięć okrążeń trasy
w porcie) i Amator (40 zawod
ników startujew 4 liniach w od
stępie 5 s, pokonuje pięć okrą
żeń trasy w porcie). Na zakoń
czenie tego dnia, o godz.16.50
rozpocznie sięSuper Finało pu
char Ustki (36 najszybszych za
wodników ze wszystkich klas
startuje w4 liniach w odstępie
5 s. Dystans pięciu okrążeń
trasy ograniczonej do prze
strzeni portu. Wyścig wyłania
mistrza Ustki).
Drugiego dnia rywalizacji
uczestnicy przeniosą siędo Do
liny Chariotty.Odbędzie się tam
finał - trzygodzinny walny wyś

cig wszystkich 300 uczestni
ków. Zawodnicy walczyć będą
na trasie,którabiegnie poprzez
odcinki śródleśne oraz spe
cjalne odcinki Super Enduro.
Trasę odługości12 kilometrów
najlepsi zawodnicy pokonają
ponad osiem razy.Swój udział
potwierdzili zawodnicy z więk
szości krajów Europu. We
wcześniejszych edycjachścigali
się uczestnicy z Rosji,Ukrainy,
Litwy, Czech, Niemiec,Szwecji,
Norwegii oraz z Republiki Po
łudniowej Afryki.
W niedzielę wyścigi enduro
sprint w grupach po25 zawod
ników rozpoczną się o godz.
9.30. Natomiast o godz.13 roz
pocznie się trzygodzinny wyś
cig finałowy. Zakończenie zawodów idekoracja zwycięzców
zaplanowano na godz. 16.30.
©®
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Pogoda dla Polski

1-2

Siła wiatru (Bft)

ŚrodaJ 9.06.2019

I

Kierunek wiatru

Nad Pomorze dociera
ciepłe i suche powie
trze znad wschodniej
Europy. Do południa
|
będzie pogodnie po
południu więcej chmur 10 km/h
i możliwe są opady
deszczu oraz lokalne
21
burze. Temperatura
max do 25:28*0. Wiatr 0 25B3
świnoujście
tylko w czasie burzy
silniejszy. W nocy
pogodnie i sucho.
Jutro na wschodzie
regionu deszcz i
SZCZECIN
O
burze. Temperatura
Imax do 22:25"C. Wiatr
tylko w czasie burzy
silny, w piątek wyra
źnie chłodniej 16:18"C.

1011 hPa •
18
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ciągły deszcz
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Abdya śr.-czw. godz.1730;
Niedobrani śr.-czw. godz.20

KOMUNIKACJA
Słupsk; PKP118000;2219436; PKS5984242
56; dyżurnynichu598437110; MZK5984893

06;
Lębork: PKS598621972; MZK598621451;
Bytów: PKS598222238;
Człuchów: PKS5983422B,
Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk

śr.-czw Dom Leków uLTuwima4.teł.5984249
57

Ustka
śr. CentrumLekówŁ ul.Grunwaldzka 26,teL 692
761116, czw.Dbam oMowie,uL Żeromskiego
5. teL598149817

Kołobrzeg

Kartuzy

Bytów
Kościerzyna

i25E3
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18
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18* 20* 21* 24* 2T

przelotne deszcze i burza

Lublin
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28°
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marznący deszcz

Kraków
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m
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Gdański
Połczyn-Zdrój

przelotny śnieg

00

K£KE1

23HS

^ przelotny deszcz

śr.DrMax,ul.1Mąjala.tel.597260919.czw.
DbamoZdrowie,al.Wolnośd40.teL5986283
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Mhja99K ul.Reymonta, tel.598480645;

Pogotowie Ratunkowe999;
(598433217;

Pogotowie Energetyczne991-

Lębork

Łeba

Słupsk:

Lębork

śr. DrMax.ul.Królewska2.tel. 598343258.
czw. Oberland,ul. Długosza29. teł.598341752

4P*

17
O

Ogólnopolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy
wRodzinie,tel.598480in,801120002;

Straż Pożarna998;

Człuchów

&

Stan morza (Bft)

MEBESKAUNU

Nieczynne

45

Prognozadla Bałtyku

WAŻNE

Urząd Cekiy-587740830;

śr.-czw. Piastowska, ul.Długa 10.teL5985722

Pogoda dla Pomorza

\

Stacja pogotowia ratunkowego,tel. 5983453
09

Ustka

Miastko
'•

Człuchów:

Straż Gmnta598485997;

śr.-czw. CentrumZdrowia, ul.ks. Bernarda
Sychty3,tel.598226645

1

00;

Nieczynne

Bytów

SOSOO*

Dział Pomocy Doraźnej Miastko, teL 59 85709

Słupsk:
Wojewódzki SzpitalSpecjaSsłyczny im.Janu
sza Korczaka.uUłubakzyków linformacjatelefoniczna598460100;

Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny,ul.Mickie
wicza 12teL598146968;
Poradnia Zdrowia P0Z,uL Kopernika18. teL 59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe-598147009;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy598633000;
Szpital uL Węgrzynowicza13.598635202.-

Bytów:
Szpital uL LęborskaB,teL598228500;

Pogotowie Gazownicze992:
Pogotowie Ocphww to 99%
PngikiwłpWiHtHi W JiiiJł 11

w 191

Straż Mqsfcaałann986c Ustka9981467
61697696498;Bytów 998222569;

KULTURA
Nowy Teatr.ul.Lutosławskiego1, teL5984670

00;
Filharmonia SmfoniaBaitica.ul. JanaPawła II3,
teL598423839;
Teatr Tęcza,ul. Waryńskiego2. teł.598423935;
Teatr Rondo.uL Niedziałkowskiego 5a,tel. 59
8426349;
Słupski OśrodekKultury, ul.Braci Gierymskich1,
tel.598456441;
Emcek.al.3Maja22.teL59843H30;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3. tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla. uLAmiiiKrajową 15. teł.598428196.601
928600-całodobowo. Pełnaoferta pogrzebo
wa. Zieleńtel. (24h/dobę)telefon502525005
lub598411315.ul.Kaszubska3A.Windaibaldachim przygrobie; Hades,ul.Kopernika 15,
całodobowo: teL598429891.6016637%.
Wmda ibaldachim przygrobie. Hermes,ul.
Obrońców Wybrzeża l.(całodobowo),tel59
8428495t604434441. Windaibaldachim
przy grobie.

PORADNICTWO
Bkno PoradObywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6,czynne: poniedziałek.-czwartek
w godz.10-14; Bliżej Prawa-bezpłatneporady
prawneiobywatelskie.ul.lana PawłaII(7 pię
tro. pok.718.719) czynne:poniedz.-środa godz.
8-16, czwartekgodz.10-18. Telefonzaufania Ta
ma -59 8414046, czynny:poniedziałek - piątekwgodz.16-20; Alkohoiowy telefonzaufa
nia Krokus-czynny17-22,598414605.

TAXI
^»8422700^

\JaLd*

607271717
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Platini zatrzymany za MŚ w Katarze
Filip Bares
Twitter:@Bares34

Piłkanożna
We wtorek ranobyły prezydent
UEFA Michel Platini został za
trzymany przez francuską poli
cję w związku ze sprawą przy
znania mistrzostwświata W2022
roku Katarowi. Francuz został
przewieziony do Biura Antykorupcyjnego Policji Sądowej
(OCLCIFF), gdzie ma zostać
przesłuchany.
Trzykrotny zdobywca Złotej
Piłki od 2007 roku sprawował
funkcję prezydenta UEFA,którą
przejął od zmarłego niedawno
Lennarta Johanssona.Polscy ki
bice mogą go nawet miło wspo
minać -to za jego kadencjiprzy
znano nam i Ukrainie mistrzo
stwa Europy w 2012roku, choć
akurat Platini głosował na Wło
chy. Dlareszty Francuz kojarzy
się głównie z aferami wokół
przyznania mistrzostw świata
w 2022 roku Katarowi, ale też
wRosji W2018roku.
Platini został zmuszony
dopodaniasiędodymisjiw2015
roku, potym jak udowodniono,

Pitka nożna

Włochy kontra Polska

Wygrana z Belgią to tylko począ
tek. Dzisiaj (środa)Polacy zmierzą
się z Włochami w Bolonii. Stawką
tego spotkania awans dofazy pu
charowej finałów mistrzostw Eu
ropy U-21. Włoska publiczność
jest mistrzostwami Europy
mocno zainteresowana. Pierwsze
spotkanie z Hiszpanią przed tele
wizorami oglądało ponad 6milio
nów widzów (to więcej niżostatni
sparingseniorskięj reprezentacji
Włoch), w środę na mającym 39
300miejsc obiekcie możepoja
wić się nawetkomplet publicz
ności. Roszad nienależy spodzie
wać się w jedenastce wporówna
niu z meczemz Belgą. Jedynie
w miejsce Karola Fili,może poja
wić się Gumny. -Nie spodziewa
łem, się żezagram jużw pierw
szym meczu. Do Włochjechałem
z myślą o tym, żejestem zmienni
kiem Roberta Gumnego.Rola re
zerwowego polega jednak
na tym, żeby zawsze byćgoto
wym do wejścia na boisko - mó
wił piłkarz Lechii.Jest gotowy, by
w środę zasiąść na ławce rezer
wowych, choć zBelgią nie rozcza
rował. W meczu z Włochami
większych oczekiwań niebędzie.
Polacy zamierzają ponownie
sprawić niespodziankę.Transmi
sja w TVP1od godz.20.30.

Piłkanożna
Mistrzowie pokazali siłę.
Chile rozbiło Japonię.
Trwa Copa America czyli mistrzo
stwa Ameryki Południowej.

że w20iiroku na jegokontobankowe wpłynęło ok. 2min dola
rów od FIFA, decyzją ówczes
nego prezydentaSeppa Blattera.
Szwajcar tłumaczyłprzelewjako
„opłatę lojalnościową",ale sąd
nie dał się nato nabrać.Początkowobyły klubowykolegaZbigniewa Bonka został zawieszony
na osiem latod wszelkiejdziałal
ności w piłce,ale od tego czasu
okres kary dwukrotnie ulegał
skróceniu, aż w końcuostatecz
nie wyniósł on cztery lata.
W zeszłym roku Platini oświad
czył, żeszwajcarski sąd zniósłtą
karę, a sam zamierza pozwać
FIFA za zniesławienie.
- Wrócę. Kiedy, gdzie i jak?

Platini został
przewieziony do Biura
Antykorupcyjnego
Policji Sądowej, gdzie
zostanie przesłuchany
ws. MŚ 2022 w Katarze
Jeszcze nie wiem,ale zpewnoś
cią wrócę do piłki - powiedział
przekonany wówczasPlatini.
Te słowa mogą być jednak
wielce dalekie od prawdy, bo
W meczu grupyC Chile broniące
tytuły pokonało Japonię4:0(1:0).
Łupem bramkowympodzielili się
Erick Pulgar (41), Eduardo Vargas
(54,83) iAlexis Sanchez(82).
Program - środa: Kolumbia- Katar
(23.15) i Argentyna- Paragwaj
(2.15); czwartek:Urugwaj -Japo
nia (0.45). Wszystkie mecze
w Polsacie Sport.
(DARK)

Siatkówka
Efektowna wygrana
Polek. Awansjest bliski

W pierwszym meczu piątegotur
nieju eliminacyjnego LigiNaro
dów reprezentacja Polski kobiet
pokonała Japonię 3:1(25:23,
25:23,19:25,25:22). To bardzo
ważne zwycięstwo w kontekście
walki o prawo gry wturniejufina
łowym. Biało-czerwone wyprze
dziły Japonki w klasyfikacjigene
ralnejisą na szóstym miejscu. Je
śli wygrają dwa pozostałe mecze
w Korei Południowej, tozagrają
w Finał Six w Chinach. W środę
Polki grają z Dominikaną (godz.
6),a dzień później zKoreą (10).
Mecze doobejrzenia w Polsacie
SportiTVP Sport.

(DARK)

Piłkanożna
Co z Ligą Mistrzów?
Trudne losowaniePiasta
Piast Gliwicepoznał rywala w1.
rundzie eliminacjiLigi Mistrzów.
Świeżo upieczony mistrzPolski
zmierzy się znajlepszą drużyną
z Białorusi- BATE Borysów.Rywal
Piasta to15-krotny mistrzBiało

wiem Francuz został wewtorek
rano aresztowany przez francu
ską policję w Nanterre, w za
chodniej częściParyża. Jak po
daje francuskie „Mediapart" po
wodem aresztowania są podej
rzenia oudział Platiniego w nie
uczciwym wyborzeorganizatora
mistrzostw świata w2022 roku,
które przypadłyKatarowi. Poli
cja natychmiastprzetransportowała go doBiura Antykorupcyj
nego Poliqi Sądowej (OCLCIFF),
gdzie ma zostać w tej sprawie
przesłuchany.
Prokuratura finansowa Fran
cji wszczęła dochodzenie z po
wodu korupcji prywatnej, sto
warzyszeń przestępczych, han
dlu ludźmii wpływów zhandlu
oraz benefitów wzwiązku z mi
strzostwami świata w2018 i2022
roku, które przyznano odpo
wiednio Rosji iKatarowi.
Adwokat Platiniego twierdzi,
że były szef UEFA nie został
aresztowany,a jesttylko przesłu
chiwany jako świadek,a zprzy
czyn technicznych musiał prze
bywać w biurze policji antykorupcyjnej.-Udzielił spokojnych
odpowie-na wszystkie pytani.
Mój klientnie możewinić siebie
i nie ma nic wspólnego z rze
czami, które wydarzyłysię poza
nim -mówił prawnik.
rusi, którypo tytułsięgałw13
ostatnich sezonach(!). Od2008
roku 5 razy zagrał w fezie grupo
wej Ligi Mistrzówi4 wfeziegrupo
wej LigEuropy. Pierwszy mecz
odbędzie się9 lub10 lipca na Bia
łorusi. Rewanż tydzieńpóźniej
wGliwicach. Rozlosowanotakże
eliminacje Ligi Europejskiej. Legia
Warszawa zmierzy się w Irundzie
z drużyną lepszą w rywalizacji UE
Sankt Julia (Andora) zCollege Eu
ropa FC (Gibraltar).Cracovię czeka
dwumecz z FCDunajska Streda ze
Słowacji. Mecze zaplanowane
na 11i18 lipca (Cracovia zacznie
u siebie, Legia na wyjeździe).

CIP)

LOTTO
PONIEDZIAŁEK,17.06
MULTl MULTt - GODZ. 21.40

4,5.6,8,9,11,15,17,18,21,26,46,
49,50,52.56.64,70.[72], 77
KASKADA - GODZ. 21.40

2,3,4.5.6,8.9.13.15.18.20,24
EKSTRA PENSJA

9.10.12.16,28-3
EKSTRA PREMIA

5,6,8.14,30-3
SUPER SZANSA - GODZ. 21.40

2998191
MINI LOTTO

4,6,8,13,33

WTOREK.18.06

MULTl MULTl - GODZ. 14.00

2,5,9,10,11,26.31.35,37,45,55,
56,57,60,63,68,70, [73],74,79
KASKADA - GODZ. 14.00

1.3.4.5,6.7,11,12.14,16,18,21
SUPER SZANSA - GODZ. 14.00

6783593
(STEN)

Michel Platini nie przestaje zawodzić swoich fanów z lat 80.
We wtorek został aresztowany
W OCLCIFF znajduje się
obecnie też Claude Gueant niegdyś sekretarz generalnyidoradca byłegoprezydenta Francji
Nicolasa Sarkozy'ego.
Ogłoszenie organizatorów
mistrzostw świata w 2018

i w2022roku odbyłosię w2010
roku. Cztery lata późniejPlatini
przyznał się dospotkania zesko
rumpowanym sędzią piłkarskim
Mohamedem bin Hammamem
na dzień przed głosowaniem
na Katar.Hammam rok później

został dożywotnio odsunięty
od jakichkolwiekfunkcji wpiłce
przez Komisję Etyki FIFA.
W 2012r. Hammam wygrał ape
lację, z powodu „braku jasnych
dowodów",by rokpóźniej otrzy
mać drugi dożywotni zakaz.
W 2014r.„Sunday Times"wyja
wił, że Hammam opłacił wielu
szefów innych federacji - tuż
przed tym jak miał startować
wwyborach naprezydenta FIFA
i tuż przed wyborem Rosji i Ka
taru jako organizatorów MŚ.
OświadczeniePlatniegobyło
nieprawdziwe. Francuz niespot
kał się z Hammamem jeden raz
przed głosowaniem,ale„między
30 a 50", jak wyjawił w swoim
dochodzeniu „The Telegraph".
Jako piłkarz Platini był jed
nym z najlepszych na świecie.
Francuz poprowadził swoją re
prezentację domistrzostwa Eu
ropy w 1984 roku, gdzie został
wybrany piłkarzemturnieju oraz
wygrał klasyfikację króla strzel
ców, i trzeciego miejsca w mi
strzostwach świata dwalatapóźniej. ZJuventusem dwukrotnie
zdobył SerieA i porazie Puchar
Włoch oraz Puchar Europy.
Z niegdyś wielbionej we Francji
i na świecie persony,stał się uo
sobieniem korupcji w dzisiej
szym sporcie. ©®

Udana współpraca Polskiej Siatkówki z Gdańskiem
Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020 będzie
kolejną imprezą siatkarską, któ
ra zawita do Gdańska. Wszystkie
poprzednie wydarzenia kończyły
się ogromnym sukcesem.
ERGO ARENA - hala wspólna
dla Gdańska i Sopotu została ot
warta 18 sierpnia 2010 roku i... od
razu związała się z siatkówką! Wy
darzeniem, które uroczyście zain
augurowało oddanie do użytku no
wego obiektu było bowiem bardzo
zacięte starcie pomiędzy siatkarski
mi reprezentacjami Polski i Brazy
lii. Obecność Canarinhos, czołowej
drużyny świata oraz polskich siat
karzy - ówczesnych mistrzów Euro
py ściągnęła tłumy kibiców, którzy
byli świadkami wygranego przez
gospodarzy, pięciosetowego boju.
Ten pamiętny mecz rozpoczął uda
ny mariaż Polskiego Związku Piłki
Siatkowej z Miastem Gdańsk.
Imprezy siatkarskie na po
ziomie reprezentacyjnym wra
cały nad morze niemal co roku.
W 2011 ERGO ARENA stanęła
przed pierwszym poważnym wy
zwaniem, jakim była organizacja
turnieju finałowego Ligi Światowej.
W Gdańsku zameldowało się osiem
najlepszych drużyn rozgrywek,
a po złote medale ostatecznie sięg
nęli Rosjanie. Na drugim miejscu
podium uplasowali się Brazylijczycy. Brązowe „krążki" na szyjach
zawiesili Polacy, którzy w trzysetowym meczu pokonali Argen
tyńczyków. Było to cenne trofeum
dla naszej kadry i swoisty progno

styk wspaniałego zwycięstwa w LŚ
w kolejnym sezonie.
Do Trójmiasta siatkówka wró
ciła w roku 2013 w postaci dwóch
ważnych sportowo imprez. Naj
pierw jako faza grupowa znanej
i lubianej Ligi Światowej, w ramach
której biało-czerwoni zmierzyli się
z Argentyną, wygrywając obydwa
spotkania, co jednak było tylko
wstępem do prawdziwej siatkar
skiej uczty - mistrzostw Europy
2013. W ERGO ARENIE rozegrane
zostały mecz otwarcia czempionatu, a także spotkania grupowe
Grupy B (Polska, Francja, Słowacja
i Turcja). Każdy z nich zgromadził
ponad 10 tys. widzów!
Rewelacyjnie zdany test pozwo
lił władzom Gdańska ubiegać się
o kolejny wielki turniej - Mistrzo
stwa Świata Polska 2014. W ERGO
ARENIE po raz kolejny odbyły
się starcia fazy grupowej, a nad
morzem o awans do kolejnej run
dy rywalizowały: Rosja, Kanada,
Bułgaria, Chiny, Meksyk i Egipt.
W tym czasie we Wrocławiu polscy
siatkarze stawiali kolejne kroki na
drodze po złoto.

W 2015 roku do pomorskiego
obiektu wróciła Liga Światowa,
w ramach której, w końcówce maja
Polacy podjęli Rosjan. Biało-czerwoni wygrali obydwa mecze, tym
samym rozgrzewając u gdańskich
kibiców siatkarską pasję. Nadmor
scy fani przynieśli szczęście na
szym zawodnikom także podczas
kolejnego wydarzenia, odbywają
cego się w ERGO ARENIE, a mia
nowicie rozgrywek grupowych
Grupy A LOTTO EUROVOLLEY
Polska 2017. Choć cały turniej nie
ułożył się po myśli gospodarzy, to
gdańskie mecze z Finlandią i Esto
nią zagrali koncertowo.
Najbliższą wielką siatkarską im
prezą jaka zawita do ERGO ARE
NY jest turniej kwalifikacyjny do
Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
Dla polskiej kadry w tym sezonie
są to rozgrywki docelowe. W Gdań
sku biało-czerwonych czekają me
cze z Tunezją, Słowenią i Francją.
Kwalifikacje do imprezy czterolecia
rozegrane zostaną w dniach 9-11
sierpnia. Bilety można kupić tutaj:
https://www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/turniej-kwalifikacyjny/
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Finał krajowy należał
do sycewickiej Sparty

Radość ekipy z Sycewic z głównej nagrody. W środku drugiego rzędu jest Paweł Kryszałowicz

PUka nożna

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskaprGss.pl

Na pięknym stadionie im. Se
bastiana Karpiniuka w Koło
brzegu rozegrano finałowy
turniej ProcamCup zudziałem
piłkarzy z rocznika 2008
i młodsi (niektórzy imprezę
uważają nawet zamistrzostwa
Polski w tej grupie wiekowej).
Gościem honorowym był 33krotny reprezentant kraju Pa
weł Kryszałowicz (piłkarz,
który zaczynał swoją karierę
w słupskim Gryfie). Z grona
sześciu drużyn znakomicie spi
sał się zespół Uczniowskiego
Klubu Sportowego Sparta
Sycewice (zgromadził12 punk
tów) i został triumfatorem.
Sycewicki zespół w nagrodę

pojedzie na mecz Polska - Au
stria (9.09.2019 r.), który będzie
na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Sycewiczanie
zwyciężyli w czterech spotka
niach, pokonującOlimp Mircze
(VI miejsce) 7:2, SokółPyrzyce
(V lokata) 6:0, Michałki Dobre
Miasto (III pozycja) 2:1 i SP
Pogorzela (nmiejsce -też ma12
punktów) 3:1 - to był najważ
niejszy mecz, który zadecydo
wał osukcesie. Ekipa zSycewic
niespodziewanie przegrała
z Talentem Trzebnica (IVmiej
sce)1:2. W Sparcie pewnie spi
sywał się bramkarz Paweł Ma
ciejewski. Bardzo kreatywnie
grał Szymon Ignatowicz. Do
skonale radzili sobie Oskar
Rymuszka (został najlepszym
piłkarzem turnieju) i Hubert
Hapka. W obronie pewniegrali

i rozgrywali akcje Oskar Mazu
rek, Jan Czyż i Kacper Gniła.
Bardzo dobre zmiany dawali:
Alexander Dziwisz,Dawid Jan
kowski iFilip Jasiński.
- Jestemzadowolony, bopierw
sze miejsce wywalczyliśmy
po trudnym boju zPogorzelą.
Turniej był świetnie przepro
wadzony przez organizatorów.
Zawodnicy dostali dresy.Dru
żyna otrzymałaokazały puchar
i główną nagrodę.Dziękuję ro
dzicom za kibicowanie, dobrą
atmosferę podczas turnieju
i pomoc przy organizacji wy
jazdu -oświadczył 60-letni tre
ner Ryszard Hendryk, który 32
lata szkoli młodych piłkarzy
w Sycewicach.
Zespoły grały siódemkami.
Kierownikiem ekipy zSycewic
był IreneuszCzyż. ©®

W czwartkach lekkoatletycznych
Słupsk zdobył medale i był pierwszy

Lekkoatletyka
Krzysztof Niekrasz

krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Czwartki lekkoatletyczneto za
wody sportowedla dzieci, któ
rych pomysłodawcą byłMarian
Woronin (rekordzista Polski
w biegu na100 m). Tegoroczna
XXV edycja tej imprezy prze
prowadzona była na stadionie
Akademickiego ZwiązkuSpor
towego w Łodzi. Udział brało
ponad2200młodych uczestni
ków (87 reprezentacji miast,po
wiatów, gmin). Wśródgościbyli
m.in. znakomici i utytułowani
lekkoatleci: M.Woronin, Jacek
Wszoła, Artur Partyka, Zenon
Iicznerski.Bardzo dobrzespi
sała sięekipa zeSłupska. Doro
bek słupszczan to 8medali (4
złote, l srebrny, 3 brązowe).

Lekkoatletyka
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Biegacze na obłęskiej trasie. Z prawejRobert Kubarko, były piłkarz

D. Garski i M. Pazda-Pozorska

gorz Duda (Bukówka) - 36.34
min, 6. Dominik Gajlewicz
(MTS Hamer) - 37-36 min.
Z grona kobiet najszybszą bie
gaczką okazała się Katarzyna
Merda (MTS Hamer). Czas
miasteckiej biegaczki to 40.15
min. Druga była Katarzyna Per

rzata Tyrka (Kępice) - 49.28
min. Kępicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji dziękuje sponso
rom, którzy wsparli biegowe
wydarzenie, które było dobrze
przeprowadzone. Były też biegi
dla dzieci Zielona Jedynka.©®

lik (MTS Hamer) - 45-49 min.
Trzecią lokatę wywalczyła Ju
styna Hałka (Trucht Łobez) 46.23 min. Poza podium na ko
lejnych miejscach były: 4. Be
ata Pagórek (Kępice) - 48.18
min, 5.Karolina Hanuszewicz
(Słupsk) - 49-22 min,6. Małgo

MMi

Najlepsza skoczkini wzwyż
Milena Patęjuk (w środku)

W Łodzi w składzie słupskiej ekipy znajdowało się 35 młodych sportowców, którzy spisali się
zgodnie z oczekiwaniami. Słupsk w klasyfikacji drużynowej miast zajął I miejsce. Brawo!

Bardzo udane bieganie w Obłężu
W Obłężu (gmina Kępice) od
była się impreza biegowa Zie
lona Dycha, której ambasadorką była Małgorzata PazdaPozorska z Kobylnicy (znako
mita zawodniczka, która spe
cjalizuje się w biegach ultra).
Pogoda dopisała. Trasa była
trudna imalownicza przy jezio
rze Obłęskim. Na starcie sta
wiło się 87 osób, które miały
do przebiegnięcia dystans10 kilometrów i uczyniły to w do
brej dyspozycji. Jako pierwszy
na mecie zameldował sięfawo
ryt Dawid Garski (Świat Płytek
u KryspinaBytów). Bytowianin
osiągnął czas 32.09 min. Na
drugim miejscu uplasował się
Tomasz Perlik (MTS Hamer
Miastko) - 33.4lmin. Trzeci był
Tadeusz Wojdasiewicz (Kępice)
- 35-36 min. Kolejne lokaty za
jęli: 4. Eryk Witkiewicz (KB10
Białogard) -35-39 min, 5. Grze-

Złoto zdobyli: Oksana Pestka
(rocznik2008) - w biegu na600
m-1.49,00min, Milena Patęjuk
(2006) - w skoku wzwyż -161
cm, Ignacy Wawierowicz(2006)
- w pchnięcie kulą (3 kg)-13-57
m, Kewin Małek (2005) - w
skoku wzwyż-175 cm- konkurs
jubileuszowy dla zeszłorocz
nych finalistów.
Srebro wywalczyła Wiktoria
Zajączkowska (2006) w rzucie
piłeczką palantową - 54.50 m.
Brąz przypadł Danielowi
Słomczyńskiemu (2008) - w
skoku wzwyż -133cm, Melisie
Gładikowskiej. (2006) - w
pchnięciu kulą (2 kg)-11.37 m.
Wszyscy reprezentowali AML
Słupsk.Brąz zdobyłateż Małgo
rzata Miedziewska (SP6Słupsk)
w rzucie piłeczką (53-30 m)
w stawce rocznika 2006. ©®

KRZYSZTOF NIEKRASZ

USZU
Piłkanożna
Bytovia Bytów zacznie
grę w II lidzeod wyjazdu
do Elany Toruń

Po spadku BytoviiBytów z For
tuny Iligi długo zastanawianosię
nad dalszymlosem drużyny.Były
takie głosy,że klub zBytowa
może nie przystąpićdo rozgry
wek na drugimfroncie, bobrakuje
pieniędzy. Ostatecznieudało się
zebrać minimum środl ówfinansowych (niesą one jeszcze
za duże, trwają rozmowy ze spon
sorami), by przystąpićdo nowego
sezonu 2019/2020w rozgryw
kach IIligi. Graniena tym szczeblu
podopieczni Adriana Stawskiego
(został nadaljako pierwszy tre
ner) rozpoczną do wyjazdu do
Elany Toruń. Odponiedziałku za
częto przygotowania w okrojo
nym składzie.Kadra nie jestjesz
cze ustalona iznana, boprowa
dzone są rozmowy z niektórymi
piłkarzami, którzy graliw ubie
głym sezonie w Bytovii. Bramkarz
Andrzej Witan przeniósłsię do
Chojniczanki Chojnice, (FEN)

Kttfnrstwa

VI MaratonRowerowy

Impreza kolarska o nazwieVI Ma
raton Rowerowy Pomorza Środ
kowego będzie 20.06 (czwar
tek). Start ogodz.13 w Korzybiu
(plaża przy jeziorze- tam też
od godz.12 rozpocznie swoją
pracę biuro zawodów,będą pro
wadzone zapisy). Trasy: 34 km
i68 km. Wpisowe 50 zł. W
Korzybiu będą też wyścigi dla
dzieci (bez wpisowego): kat.6-8
lat -1200m. kat.9-11 lat- 3600
m, kat.12-15 lat - 6000m. Kaski
trzeba mieć obowiązkowo, (FEN)

POkanożna
GryfzagrazLechiąll,
Anioły kontra Jantar

Na raty rozgrywana jest 37.ko
lejka w IV lidze. Wczoraj po zam
knięciu wydania „Głosu" zakończyłsięmeczGKS Przodkowo Pogoń Lębork. Dzisiaj(środa) Gryf
Słupsk podejmie Lechię Gdańsk
(g.18. stadionul. Zielona).
W czwartek o godz.16 Anioły
Garczegorze podejmować będą
Jantara Ustka. Rezerwy Bytovii
zagrają w Gdańsku z Gedanią
o godz. 11 w czwartek,(STEN)

