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Plaża w Łebie
najpiękniejsza

Wystrzałowa dziewczyna

Internauci wybrali plażę w Łebie
za najpiękniejszą nad polskim
morzem. Podsumowaniem
trwającego dwa tygodnie konkursu na Najpiękniejsze miejsca
nad Bałtykiem jest wyłonienie
dziesięciu najbardziej urokliwych miejscowości na polskim
wybrzeżu.

jedzie na olimpiadę
Ma dopiero 21 lat, a jest najlepszą tegoroczną wizytówką Lęborka. Uprawiająca
strzelectwo sportowe Paula Wrońska
jedzie na olimpiadę do Londynu. Spędzi
tam dwa tygodnie i zapowiada, że chce
dostać się do ﬁnału zawodów. W skrytości ducha marzy o medalu olimpijskim.

Strona 2

Pieniądze na
własny biznes
Nawet 300 tysięcy złotych
mogą otrzymać planujący
otworzyć albo powiększyć
własną działalność gospodarczą
od Lokalnej Grupy Rybackiej
„Pradolina Łeby”. Organizacja
ogłasza nowy konkurs na
doﬁnansowania.

Młodą lęborczankę śmiało można nazwać
tegorocznym objawieniem polskiego strzelectwa.
Na wszystkich zawodach, w których się pojawiła,
zdobywała wysokie lokaty, a dopiero w ubiegłym
przestała być juniorką i zaczęła startować z dorosłymi zawodniczkami.
Jakie są szanse lęborczanki na dobry start
na Olimpiadzie? Trudno powiedzieć, ale sama
zawodniczka zapowiada, że będzie starała się
uzyskać jak najlepszy wynik. - Moim celem
jest wejście do ﬁnału konkursu olimpijskiego
– zapowiada Paula Wrońska. - Nie boję się pomyśleć o zdobyciu medalu, ale to byłby ogromny
wyczyn. Jest tyle starszych i bardziej utytułowanych ode mnie zawodniczek. Już sam start
na olimpiadzie jest dla mnie osiągnięciem, bo
na początku roku nawet tego nie planowałam.
Samo wyszło.
O tym, że lęborczanka nie jest bez szans
na świetny wynik w Londynie Paula udowodniła tydzień temu na mistrzostwach Polski we
Wrocławiu. Wywalczyła tam brązowy medal
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Zaczęli szukać
pod ziemią
W Strzeszewie w gminie
Wicko rozpoczęły się poszukiwania gazu łupkowego.
Odwierty będzie wykonywała ﬁrma Lane Energy
Poland. Na razie trwają
procedury formalne związane
z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień.
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Paula Wrońska będzie
reprezentowała Lębork w Londynie.
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w karabinie sportowym 3 razy 20 strzałów (672,9
pkt) oraz 4 miejsce w karabinie pneumatycznym
40 strzałów (494,3 pkt), a więc w konkurencji,
w której wystartuje w Londynie. Potwierdziło to
jej przynależność do krajowej czołówki.
Paula Wrońska strzelectwo sportowe uprawia od czerwca 2006 roku w klubie strzeleckim
LOK „Lider-Amicus” Lębork pod okiem trenera
Roberta Biczkowskiego.W 2010 roku Wrońska po
raz pierwszy zdobyła 2 złote medale w kategorii
seniorek pozostawiając w pokonanym polu starsze i bardziej utytułowane koleżanki.
Ubiegły rok był ostatnim, w którym startowała jako juniorka. Podczas mistrzostw
Polski Juniorów we Wrocławiu zawodniczka
„Lidera-Amicus” potwierdziła swoją dominację
zdobywając 4 złote medale (3 indywidualnie
i 1 drużynowo z klubowymi koleżankami)
i tytuł najlepszej juniorki w Polsce w 2011 roku.
W dotychczasowej karierze Paula Wrońska zdobyła 23 medale mistrzostw Polski (11 złotych, 6
srebrnych i 6 brązowych) oraz 2 srebrne medale
mistrzostw Europy. Aktualnie w posiadaniu jej
są 2 indywidualne rekordy Polski:juniorek młodszych, w karabinie sportowym strzelanie z trzech
postaw, juniorek, w karabinie sportowym strzelanie z trzech postaw oraz 3 rekordy drużynowe.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl

Strona 4
3360-42

Orle, ul. Pomorska 49
tel. kom. 784 430 715
tel./fax 58 671 48 82

AZBEST
• usuwanie
• transport
• utylizacja

www.maxmed.pl

nr 13 (28) • 6 lipca 2012
WAŻNE DLA KIEROWCÓW

KRÓTKO
Wypowiedz się jak widzisz przyszłość miasta

W Łebie kierowcy nie płacą

Miasto przystąpiło do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej, Kossaka
al. Wolności, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork-Łeba oraz przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w Urzędzie Miejskim,
pok. 116.
Wnioski do zmiany miejscowego planu zainteresowani mogą składać
na piśmie, a do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także
ustnie do protokołu lub pocztą elektroniczną bez konieczności stosowania
bezpiecznego podpisu elektronicznego, w Urzędzie Miejskim pokój nr 116,
e-mail: architektura@um.lebork.pl do 17 lipca. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają
rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka. Nie wszystkie wnioski mieszkańców muszą być ostatecznie zawarte w planach. Wniosek nie zdobędzie
uznania jeśli oczekiwania poszczególnych mieszkańców będą kolidowały
z interesem miasta.

Wczasowicze przyjeżdżający do nadmorskiej Łeby nie muszą obawiać
się w o koszty postoju samochodu. Mimo chęci władz miasta w tym roku
nie powstała strefa płatnego parkowania. To było już drugie podejście łebskich urzędników do wprowadzenia w mieście stref płatnego parkowania.
Inicjatorem pomysłu był Andrzej Strzechmiński, burmistrz miasta, który tuż
po objęciu władzy w mieście zapowiedział, płatne parkingi. Jak do tej pory
nie udało mu się. W ubiegłym roku planów nie poparli radni miejscy. W tym
roku rajcy zgodzili się na utworzenie płatnych parkingów jedynie na kilku
ulicach. Miasto chciało, aby obsługą tych miejsc zajął się zewnętrzny operator.
Pomysł był taki, że Łeba oddała by ﬁrmie strefę parkowania, na której przedsiębiorstwo mogłoby zarabiać. W zamian ﬁrma miała wybudować dla miasta
parkingi. Okazało się jednak, że takie rozwiązanie nie interesuje żadnego
przedsiębiorcę. Miejscowi przewoźnicy stwierdzili wręcz, że taka oferta się
nikomu nie opłaca. Strefa miała obowiązywać od 1. czerwca do 31. sierpnia.
Miała obejmować ulice: Kościuszki, 10 Marca, Wojska Polskiego, Tysiąclecia,
Szkolna, Nadmorska, Obrońców Westerplatte, Okrzei, Sportowa, Sosnowa,
Chełmońskiego, Derdowskiego, Abrahama i Turystyczną.
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Niebezpieczne formalności

zdaniem

Wygrała przez piasek

Chyba jakieś fatum ciąży nad kolejowym przejazdem w Mostach. Sąd, przed
Internauci wybrali
którym rozpoczął się proces kierowcy, plażę w Łebie za
oskarżanego o nieumyślne spowodo- najpiękniejszą nad
wanie zeszłorocznej katastrofy, poin- polskim morzem.
formował właśnie o śmierci mężczyzny
i umorzeniu sprawy. To, że procesu nie
Podsumowaniem trwabędzie nie oznacza jednak ﬁnału trage- jącego dwa tygodnie konJarosław Kowalski dii sprzed ponad roku. Choć kolej zro- kursu na Najpiękniejsze
biła, to co obiecała i na tym wyjątkowo
miejsca nad Bałtykiem
dziennikarz
niebezpiecznym skrzyżowaniu torów jest wyłonienie dziesięciu
z ruchliwa szosą ustawiła rogatki – to
najbardziej urokliwych
wcale nie oznacza, że nie będzie tu kolej- miejscowości na polskim
nego wypadku. Na własne oczy widzia- wybrzeżu. Internauci biołem rowerzystę, który ominął zamknięte
rący udział w konkursie
rogatki i przeprowadził swój rower przez „Zlot Żaglowców w Baltic
tory, choć słychać było już nadjeżdżający Sail Gdańsk 2012” w pierwpociąg. Od kolejarzy wiem też o co naj- szej połowie czerwca roku
mniej raz złamanych przez nieznanego głosowali na miasto, które
sprawcę rogatkach. Na tym przejeździe
wg nich jest najpiękjuż na początku roku miał być zainstalo- niejszym miejscem nad
wany monitoring - jasny komunikat dla
Bałtykiem. Wyniki opublikierowców i pieszych: „Uważaj, Wielki
kowane zostały w portalu
Brat patrzy!”. Samorządowcy, którzy turystyka.wp.pl. - Po raz
zobowiązali się owe kamery w Mostach
kolejny Łeba dowiodła, że
zainstalować tłumaczą się przedłużają- zasługuje na miano „najcymi się formalnościami z przyłączem
piękniejszej”. Według głoenergetycznym. Jakoś mnie to nie prze- sujących, to właśnie nasz
konuje, zwłaszcza, że prąd na przejeź- kurort jest najbardziej atrakdzie od dawna przecież jest, bo działają cyjnym miejscem do wypolatarnie i automatyka. Obawiam się, że czynku. Wyprzedziliśmy
owe (tak ulubione przez samorządo- takie miasta jak Sopot, Ustka
wych urzędników) formalności okażą czy Świnoujście! Pośród 10
się dostatecznym usprawiedliwieniem, nominowanych miast, Łeba
gdy na przejeździe w Mostach znów coś zajęła pierwsze miejsce –
się wydarzy.
Za treść reklam Wydawca nie odpowiada. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
W przypadku ich wykorzystania zastrzega
sobie prawo do ich skracania i redagowania.
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mówi Paweł Dąbrowski,
asystent burmistrza Łeby.
Dlaczego plaża w Łebie
wygrała? Organizatorzy
konkursu wskazali na to, że
główne atuty Łeby to piękna,
szeroka plaża oraz bliskie
sąsiedztwo Słowińskiego
Parku Narodowego. Został

WARTO WIEDZIEĆ

on utworzony w 1967 roku,
aby chronić największy
przyrodniczy skarb regionu,
jakim są nadmorskie jeziora
i ruchome piaski uznane
przez UNESCO za Światowy
Rezerwat Biosfery. Miejsce
to słynie przede wszystkim
z ruchomych wydm, które

osiągają wysokość kilkudziesięciu metrów i potraﬁą się przemieszczać nawet
o 10 metrów w ciągu roku,
zagarniając wszystko na
swojej drodze.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl

KRONIKI REGIONU

Powiedz jak ma wyglądać Lębork przyszłości

 6. 07. 2000 r.

Trwa praca nad „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Lęborka”. Władze miasta
przystąpiły również do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko studium. Zainteresowani mogą
składać wnioski obu dokumentów. - Wnioski należy składać
na piśmie do studium, a do strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie
Miejskim w Lęborku lub pocztą e-mail: architektura@um.lebork.pl do dnia 31 lipca – mówi Ewa Dzitko-Szybisty z Urzędu
Miasta w Lęborku. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zainteresowani
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie
Miejskim, ul. Armii Krajowej 14 pokój 116. Przedłożone wnioski będą rozpatrywane przez burmistrza Lęborka.

„Na głównych ulicach Łeby stanęły parkometry, czyli
urządzenia do poboru opłat za parkowanie w strefach
płatnego postoju. System rusza w najbliższy poniedziałek, a dziś w tamtejszym ratuszu podpisano wszystkie
potrzebne uzgodnienia. Za godzinę postoju w oznakowanej streﬁe trzeba będzie zapłacić 2 złote. Wszyscy, którzy
prowadzą tam działalność gospodarczą pierwsze 15 minut
mogą parkować gratis. Potem powinni opuścić strefę płatnego postoju lub wykupić bilet w najbliższym parkometrze.
Natomiast stali mieszkańcy ulic objętych strefą powinni
swe pojazdy parkować na terenie posesji. Zdaniem władz
miasta wprowadzenie parkometrów udrożni zastawione
samochodami główne ulice kurortu, a automaty pozwolą
uniknąć nieporozumień, jakie w ubiegłych latach wynikały
pomiędzy kierowcami a osobami pobierającymi opłaty
za parkowanie” - informowało w swych serwisach radio
VigorFM
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 Jedyny zachowany obecnie na
Środkowym Wybrzeżu buczek,
czyli róg mgłowy nadal stoi
przy wschodnim falochronie w Łebie. Urządzenie
jest pozostałością z czasów,
kiedy niewiele statków i kutrów
wyposażonych było w pokładowe
radary i w razie silnej mgły drogi do
przystani ich sternicy poszukiwali
wsłuchując się w słyszalny na wiele
mil charakterystyczny basowy
dźwięk urządzenia. Dziś nawet małe
łodzie rybackie posiadają radary oraz
namierniki GPS – rogi mgłowe przestały być potrzebne i zostały zdemontowane. Ten stojący w Łebie
jest jednym z ostatnich na całym
polskim wybrzeżu.

 Oddany do użytku w 1900 roku neogotycki lęborski ratusz jest drugim w historii miasta. Jego
pochodzący z XV wieku
poprzednik stał niegdyś
w obrębie rynku. W drugiej
połowie XIX wieku przestał
odpowiadać potrzebom
magistrackich urzędników
i zapadła decyzja o budowie
nowej siedziby. Jedną z ciekawostek
nowego ratusza jest ulokowany w podziemiach głównego holu sejf o wielkości
pokoju, wyposażony w pancerne drzwi
i skomplikowany zamek, który po wojnie przypadkiem udało się otworzyć
dopiero w latach 70. XX wieku. Obecnie
trwają przygotowania do udostępnienia
podziemnego sejfu zwiedzającym.

O TYM SIĘ MÓWI...

REKLAMA

Fot. Archiwum

W wypadku na przejeździe kolejowym w Mostach zginęły 2 osoby.

1834-5

oraz sygnały świetlne
i dźwiękowe prawidłowo
działających urządzeń
ostrzegających o nadjeżdżającym pociągu. Pędzący
z prędkością 107 km/h
skład pośpieszny relacji
Katowice - Gdynia uderzył
w naczepę tira. W wyniku
zderzenia lokomotywa
i cztery wagony wykoleiły się. Śmierć poniosło

dwoje pasażerów pociągu, wać dodatkowe oświe26 osób, w tym kierowca, tlenie oraz monitoring.
zostało rannych.
- Przeciągają się jeszcze niePo katastroﬁe Polskie
zależne od nas procedury
Linie Kolejowe przebu- związane między innymi
dowały feralny przejazd
instalacją przyłącza enerw Mostach instalując tam
getycznego – wyjaśnia
automatyczne rogatki. Tomasz Stopyłło, asystent
Samorządy
p o w i a t u , lęborskiego starosty.
Lęborka i Nowej wsi
Lęborskiej zobowiązały Leon Sroka
się wspólnie zainstalo- redakcja@agmedia.com.pl
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Lêborskie Dni Jakubowe coraz bli¿ej

Umorzono postępowanie przeciwko
Franciszkowi S.,
kierowcy ciężarówki
oskarżonemu o spowodowanie katastrofy
kolejowej w Mostach.
Mężczyzna zmarł przed
zakończeniem toczącego się przeciw niemu
procesu.

rej skutkiem była śmierć
człowieka. Za to groziło
mu do 8 lat więzienia.
Według ustaleń śledczych,
Franciszek S. umyślnie
naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierując ciągnikiem siodłowym scania
z naczepą załadowaną
cegłami wjechał na przejazd ignorując znak „Stop”

@

W SKRÓCIE

Katastrofa bez winnego

- Postanowienie
o umorzeniu postępowania wydano w oparciu
o nadesłany do sądu pod
koniec czerwca akt zgonu
oskarżonego - poinformowała sędzia Danuta
Jastrzębska, rzecznik Sądu
Okręgowego w Słupsku.
Proces mieszkającego
w Elblągu 65-letniego
mężczyzny rozpoczął się
w marcu. Oskarżony nie
był dotychczas karany,
a jako kierowca przepracował 43 lata. Odpowiadał
z wolnej stopy. Prokuratura
zarzucała mu w akcie
oskarżenia, że 28 kwietnia 2011 r. nieumyślnie
doprowadził do katastrofy
w ruchu lądowym, któ-

Jaros³aw Kowalski
czeka na sygna³y
i opinie Czytelników.
DYŻUR REPOTRERA

2,9

miliona złotych będzie kosztować termomodernizacji pięciu obiektów użyteczności publicznej w ramach Programu System
Zielonych Inwestycji. Projekt obejmuje ocieplenie budynków: Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy
i lęborskiego muzeum. 60 procent tych kosztów
będzie pochodzić z pożyczki, a 30 procent z dotacji.
Inwestycja realizowana będzie w 2013 roku. To
będzie kolejna termomodernizacja budynków
publicznych w Lęborku w ciągu ostatniego roku.
Miesiąc temu miasto zdobyło 2,633 mln zł na
docieplenie przedszkoli nr 1, 2, 5, 6, 9 oraz 10.
Zakres prac to ocieplenie ścian, stropów i dachów,
wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o.
(w przedszkolach nr 2, 6, 9 i 10), a także montaż
instalacji solarnych do ciepłej wody (przedszkola
nr 1 i 5). Projekt budowlany jest już gotowy.

TEL. 59 727 80 21

????

CZY WIESZ, ŻE...

POWIAT W LICZBACH

4244-2

W tym roku to wielkie świêto miasta, czyli Dni Jakubowe zostan¹ zorganizowane od 20 do 22 lipca. Na placu Pokoju, w centrum miasta, pojawi¹ siê
tradycyjne kramy z wyrobami rzemieślniczymi, cukrow¹ wat¹, balonami. Nie
zabraknie konkursów, programów dla najm³odszych, wystêpów zespo³ów
lokalnych, regionalnych i z zagranicy.
W ramach cyklicznych, Miêdzynarodowych Spotkañ z Folklorem „Muzyka
Regionów” 20 i 22 lipca na scenie na Placu Pokoju zaprezentuj¹ siê artyści
z ró¿nych regionów Polski i zagranicy. Du¿ym zainteresowaniem, nie tylko
mê¿czyzn o imieniu Jakub, cieszy siê Miêdzynarodowy Zlot Jakubów, w tym
roku odbêdzie siê on ju¿ po raz szósty w sobotê 21 lipca, a Jakubowie bêd¹
mogli rejestrowaæ siê jak zawsze od godz. 9 w kwaterze Zlotu na Pl. Pokoju.
Czeka na nich wiele atrakcji.
Równie¿ w sobotê odbêdzie siê XII Bieg Uliczny św. Jakuba. Biegacze z kraju
i zagranicy pokonaj¹ atestowan¹ trasê 10 km wiod¹c¹ ulicami miasta.
W dniach świêta du¿o bêdzie siê dzia³o na ulicy Staromiejskiej. - Projekt
„O¿ywiona Staromiejska” polega na wprowadzeniu na deptak miejski ulicznych
muzyków, przebierañców, wystaw plastycznych – informuje Ewa DzitkoSzybisty z Urzêdu Miasta w Lêborku. - Jedn¹ z wielu atrakcji soboty bêdzie
festiwal rzemios³ dawnych w scenerii średniowiecznych obwarowañ miejskich,
a gwiazd¹ wieczoru bêdzie zespó³ Varius Manx.
Kościelna wie¿a kościo³a św. Jakuba jest co roku miejscem ciekawej ekspozycji. W tym roku organizator - Muzeum w Lêborku - zaprasza na wystawê
poświêcon¹ twórczości lêborczanina, Zdzis³awa Grajpera. Otwarcie wystawy
w pi¹tek, 20 lipca.
W niedzielê, 22 lipca, tradycyjnie ojcowie Franciszkanie organizuj¹ festyn
dla najm³odszych. Tego dnia zaplanowano tak¿e zakopanie „Skrzyni Czasu”
z pami¹tkami dla potomnych. Niedzielny korowód rzemieślników, s³u¿b mundurowych, samorz¹dowców, uroczysta suma odpustowa w Sanktuarium św.
Jakuba dope³ni¹ lêborskiego świêta. To bêd¹ dni pe³ne atrakcji dla dzieci i doros³ych. Gwiazd¹ niedzielnego wieczoru bêdzie Rudi Schubert i Wa³y Jagielloñskie.
REKLAMA
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Lębork będzie reprezentowany na olimpiadzie w Londynie

Paula wystrzelała sobie awans

REKLAMA

604-7

WYŭSZA HANZEATYCKA SZKOáA
ZARZĈDZANIA W SáUPSKU
STUDIA LICENCJACKIE
kierunek ZARZĈDZANIE
specjalnoŒci:
• Zarzĉdzanie przedsiĘbiorstwem
• Zarzĉdzanie zasobami ludzkimi
• Zarzĉdzanie Ànansami
• Administracja publiczna
i organizacje pozarzĉdowe
• MenedŮer turystyki i rekreacji
• MenedŮer handlu, usâug i e-biznesu
Rozwój obszarów wiejskich
i ekobiznesu

STUDIA PODYPLOMOWE
76-200 Sâupsk, ul. Kozietulskiego 6-7
tel. 59 848 28 63, e-mail: rekrutacja@whsz.slupsk.pl
www.whsz.slupsk.pl
REKLAMA
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W sobotę, 28 lipca lęborczanie od rana będą trzymać kciuki. Tego dnia,
w zawodach na Olimpiadzie w Londynie wystartuje reprezentantka
Lęborka Paula Wrońska. Strzelająca z karabinu pneumatycznego młoda
lęborczanka wystąpi w czteroosobowej kadrze polskich strzelczyń.
Paula
k w a l i f i k a - podczas Pucharu Świata
cję olimpijską wywal- w Londynie - była to jedczyła już 18 lutego pod- nocześnie próba przedolimczas mistrzostw Europy pijska - zajmując czwarte
w Vierumaeki w Finlandii. miejsce. Miejsce to dało jej
Przepisy Polskiego Związku
również awans do Finału
Strzelectwa Sportowego są Pucharu Świata, który odbęjednak takie, że zawodnicy dzie się w październiku
uzyskują na zawodach w Bangkoku – mówi Robert
międzynarodowych kwa- Biczkowski, trener Pauli
lifikacje olimpijskie dla
z LOK Lider-Amicus Lębork.
kraju, a nie osobiście dla - W kolejnym starcie mięsiebie. Dlatego lęborczanka dzynarodowym zajęła
przez kilka miesięcy żyła drugie miejsce w strzelaw niepewności nie wie- niu z trzech postaw. I ten
dząc, czy na igrzyska do
wynik przesądził o powoLondynu rzeczywiście
łaniu mojej zawodniczki na
pojedzie. Władze związku
Igrzyska Olimpijskie. Jest to
mogły bowiem stwier- wielki sukces lęborskiego
dzić, że wywalczone przez
sportu oraz sponsorów, któWrońską miejsce olimpij- rzy wspierają strzelectwo.
skie zajmie inna zawod- Jak widać to się opłaciło.
niczka. Znakomita postawa
Paula
staruje
Pauli w późniejszych star- w Londynie w sobotę, 28
tach spowodowała, że
lipca o godz. 8.15.
Zarząd Polskiego Związku
Podczas odbywająStrzelectwa Sportowego, cych się we Vierumaeki
na posiedzeniu 24 czerwca
we Finlandii Mistrzostw
ustalił skład reprezen- Europy w strzelectwie
tacji Polski na Igrzyska
sportowym lęborczanka
Olimpijskie Londyn 2012
była jedyną reprezenw Wrońską w składzie. - Po
tantką regionu słupuzyskaniu nominacji, Paula
skiego. Na zawody nie
bardzo dobrze wypadła
zakwalifikował się żaden
REKLAMA
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ZatrudniÚ kierowcÚ w ruchu
miÚdzynarodowym.
Wymagane prawo jazdy kat.

C+E
tel. 602 364 783

z zawodników słupskiego
Klubu Strzeleckiego Gryf.
Wymaganiom kwalifikacyjnym nie sprostała
nawet Mirosława SagunLewandowska, która brała
udział w dwóch olimpiadach.
Fiński występ Pauli
Wrońskiej okazał się
jej największym sukcesem w dorosłym sporcie.
W konkurencji karabin
pneumatyczny 40 strzałów
kobiet zawodniczka LideraAmicus Lębork wystrzelała
397 punktów. Dzięki temu
zajęła w eliminacjach szóste
miejsce z czterema innymi
zawodniczkami, co ozna-

czało że o miejsce w ﬁnale
powalczy w dogrywce.
Niestety dogrywkę
zakończyła na 5 miejscu
a końcową rywalizację
na 10. Lęborczanka okazała się także najlepszą ze
wszystkich Polek startujących w jej dyscyplinie. Jej
koleżanki z drużyny zdobyły dopiero 22 i 38 miejsce. Miejsce zawodniczki
z Lęborka może wydawać
się odległe, ale okazuje się,
że Pauli pomogła wysoka
forma jej największych
rywalek.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl

ZBIGNIEW ZARZYCKI

Pierwszy lêborczanin na igrzyskach
W³adze Lêborka zaznaczaj¹, ¿e Paula bêdzie pierwszym olimpijczykiem z Lêborka. Okazuje siê, ¿e to nie do koñca jest prawd¹. Wroñska
bêdzie pierwszym zawodnikiem, który wyst¹pi³ na igrzyskach
mieszkaj¹c w Lêborku. Na olimpiadzie wystartowa³ ju¿ jeden zawodnik pochodz¹cy z Lêborka. Jest nim siatkarz Zbigniew Zarzycki, urodzony 8 września 1946 roku w Lêborku. Razem z kolegami z reprezentacji Polski Zarzycki wywalczy³ z³oto na olimpiadzie w Montrealu
w 1976 roku. Co ciekawe, Zarzycki jest jednym z 6 polskich siatkarzy
którzy grali na trzech turniejach olimpijskich. Wyst¹pi³ w 1968, 1972
i 1976 roku. W czasie kariery zawodniczej Zarzycki nie mieszka³
ju¿ Lêborku, gdy¿ wyprowadzi³ siê z rodzicami gdy by³ dzieckiem.
Ukoñczy³ warszawskiej AWF (1969), gdzie otrzyma³ tytu³ magistra
wychowania fizycznego. Zosta³ odznaczony m.in. z³otym Medalem za
Wybitne Osi¹gniêcia Sportowe.
By³ jednym z najwszechstronniejszych polskich zawodników, ale
przeszed³ do historii jako „gwiazda drugiej zmiany”, gdy¿ nie gra³
w podstawowej 6-ce. Zarzycki mieszka obecnie w Bêdzinie.
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Wkrótce sąd zdecyduje co dalej z działkami warzywnymi

Polska wojna ogródkowa

Koniec z działkami w centrach miast – czarny sen wielu działkowców może
się spełnić. Chrapkę na hektary ziemi często w atrakcyjnych lokalizacjach
mają samorządy, ale nikt nie chce mówić o tym głośno. Wszyscy czekają na
rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
11 lipca Trybunał
Konstytucyjny wyda
wyrok w sprawie ustawy
o rodzinnych ogródkach działkowych. Jeżeli
zdecyduje, że członkowie Polskiego Związku
Działkowców powinni
płacić za dzierżawę
i podatki od terenów,
na których znajdują się
ogródki większość działek
warzywnych może zniknąć z polskich miast. Do
tej pory działkowcy ponosili symboliczne opłaty, bo
REKLAMA

samorządy musiały nieodpłatnie przekazywać
im grunty. Zdaniem zwolenników zmian ustawy
zapisy te są sprzeczne
z konstytucyjną zasadą
równości.

Ziemia
warta miliony
Do Polskiego Związku
Działkowców należy
ponad 43, 5 tysiąca hektarów, a jego członkami
305-9

jest blisko milion rodzin, miejscu sięga na pewno
czyli około pięć milio- kilku milionów złotych.
nów Polaków. W samej – W ubiegłym roku miaWarszawie ogródki dział- sto sprzedało działkę za
kowe zajmują 1170 hekta- ponad trzy miliony złorów, we Wrocławiu 1420
tych przy ulicy Banacha
hektarów często w ścisłym
nieopodal
ogródcentrum miasta. Także
ków – mówi Katarzyna
i w Słupsku, Koszalinie
Urbańska, urbanistka ze
czy Wejherowie działki
Słupska. – Można więc
znajdują się nie tylko
przypuszczać, że działki
na obrzeżach miast. przy ulicy Sobieskiego są
W Słupsku ogródki przy warte podobną kwotę.
ulicy Sobieskiego czy
Ogrodowej to tereny,
Działek
których wartość w tym
REKLAMA
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Legalna Praca w Niemczech

Opiekunka
Osób Starszych
Legalne zatrudnienie!
Wysokie zarobki uzależnione od
posiadanych kwaliﬁkacji!
Wyjazdy od zaraz.
Wymagana znajomość języka
niemieckiego na poziome
komunikatywnym.
Zapraszamy do współpracy!
Informacje pod numerem

tel. 957390708
biuro@kordis.pl
www.kordis.pl

powinno być
mniej

W Słupsku ogródki
działkowe zajmują niecałe
266 hektarów, jest to jedenaście kompleksów działkowych, siedem tysięcy
ogródków. Przy ulicy
Gdańskiej część z nich od
lat stoi pusta. Za to na te
znajdujące się przy ulicy
Sobieskiego czy dalej przy
ulicy 3 Maja przy wyjeździe na Bierkowo od lat
są tłumy chętnych. Rok
temu działkowcy powiększyli ten teren zagospodarowując nieużytek
na skarpie przy ulicy
Sobieskiego za komendą
policji. - Uważam, że od

REKLAMA
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początku teren ogródków
w Słupsku został przeszacowany, powinien być on
nieco mniejszy – mówi
Wiesław Boratyński, prezes Okręgowego Zarządu
Polskiego
Związku
Działkowców w Słupsku.
- Nie można powiedzieć, że
w ciągu ostatnich lat zainteresowania działkami
w Słupsku jest mniejsze,
zauważamy ciągłą rotację.

Zieleń, ale za
jaką cenę
Urbaniści podkreślają, że w miastach są
potrzebne tereny zielone, tego wymaga plan
zagospodarowania przestrzennego. – Dlaczego
ktoś kto ma przy domu
kawałek ogródka musi
za niego odprowadzać
podatek, a ten, który ma
działkę ogrodową, postawiony na niej murowany
dom nie musi tego robić
– argumentuje Katarzyna
Urbańska. - Często zdarza się dziś tak, że domki
są prawdziwymi willami, w których można
mieszkać nawet cały rok.
Wiesław Boratyński
broni jednak działkowców. - Nie jest tak, że
działkowcy nie ponoszą
żadnych kosztów – ener-

gia, woda, zarządzanie,
które jest potrzebne nad
tak dużym terenem za to
wszystko trzeba zapłacić –
wylicza prezes. Podkreśla,
że od czterdziestu lat nie
było sytuacji, żeby miasto chciało przejąć jakiś
teren pod inwestycję. Działkowcy nie są radykałami, gdy jakiś teren
był potrzebny miastu na
pewno by się nie upierali – podkreśla prezes.
- Nawet niedawno spotkaliśmy się z prezydentem
w innej sprawie, ale włodarz potwierdził, że nie
myśli o likwidacji ogródków w naszym mieście.
W obronie swojego stanu
posiadania koszalińscy
działkowcy wystosowali apel do Trybunału
Konstytucyjnego. - Swoją
decyzją możecie spowodować zamianę pięknych
zielonych terenów w miastach w betonowe pustynie kolejne zamknięte
osiedla dla wybranych
– apeluje Stanisław
Suszek, prezes OZ PDZ
w Koszalinie.

Samorządowcy
nabrali wody
w usta
Prezydent Słupska
Maciej Kobyliński nie

DZIAŁKI, ALE CZYJE

Dzia³kowcy broni¹ swoich praw
Ustawa o ogrodach dzia³kowych zosta³a uchwalona w 2005 roku za
czasów rz¹dów SLD. Daje ona Polskiemu Zwi¹zkowi Dzia³kowców
prawo do wieczystego u¿ytkowania gruntów, a dzia³kowcy s¹
w³aścicielami nasadzeñ i naniesieñ. Natomiast samorz¹dy, do których nale¿y ziemia, w przypadku likwidacji ogródków dzia³kowych
musz¹ zapewniæ inn¹ lokalizacjê i wyp³aciæ odszkodowania.

chce wypowiadać się na
ten temat. - Relacje miasta z działkowcami układają się bardzo dobrze.
Jednym problemem był
wywóz śmieci, w tej sprawie prezydent spotkał
się z przedstawicielami
związku – mówi Dawid
Zielkowski, rzecznik prasowy ratusza. - Jeżeli chodzi o tereny, które miasto mogłoby przejąć po
ogródkach działkowych,
to nie będziemy komentować tej sprawy.
Podobnie zachowują
się władze Wejherowa.
Nie chcą powiedzieć, czy
byliby zainteresowani
gruntami, na których
znajdują się działki. Wnoszenie opłat przez
działkowców wymagałoby
stosownych
podziałów nieruchomości i postępowań o ustalenie wysokości dzierżawy – mówi jedynie
Piotr Bochiński, zastępca
prezydenta Wejherowa.
W Wejherowie ogródki
działkowe zajmują ponad
57 hektarów powierzchni
miasta. Władze Koszalina
także nie zamierzają
komentować sprawy,
którą rozpatruje Trybunał
Konstytucyjny.
Nieoficjalnie samorządowcy przyznają jednak, że sprzedaż części
terenów zajmowanych
przez
działkowców
byłaby zastrzykiem dla
budżetu, a nadanie tym
terenom nowych funkcji przyczyniłoby się do
zwiększenia atrakcyjności i rozwoju miast. Działkowcy to jednak
pokaźna grupa i trzeba
się zawsze zastanowić
czy warto dążyć z nią do
konﬂ iktu – mówi jeden

REKLAMA
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AGENCJA PRACY

Zatrudnimy
na terenie Holandii

spawaczy (111,135,136,141- pozycja 6G lub
H-L045), monterów kadłubów oraz rurarzy
'RSyNLSDFMHQWZLHU]\ZLVWQLHQLHVLáSRQDGOXG]NLFKMHVWRWZDUW\QDG]LDáDQLHX]GURZLFLHOLPRĪH]DZV]HRVLąJQąüSRPRF

784 608 847
3U]\MPXMHP\

OLSFD ±6áXSVN OLSFD ±/ĊERUN:HMKHURZR
OLSFD ±*G\QLD OLSFD ±*GDĔVN

Wymagania:
• udokumentowane doświadczenie,
• ważne certyﬁkaty Lloyd’s lub DNV,
• mile widziana znajomość angielskiego lub
niemieckiego, prawo jazdy oraz certyﬁkat
VCA.
Oferujemy:
• stałe, legalne zatrudnienie na warunkach
holenderskich,
• solidne zakwaterowanie i ubezpieczenie,
• bezpłatny dojazd do zakładu pracy,

• zwrot kosztów przejazdu do Polski,
• pomoc w załatwieniu formalności
związanych z pobytem i zatrudnieniem,
• cotygodniową płacę i atrakcyjne zarobki

Osoby zainteresowane proszone są
o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
(CV oraz skany certyﬁkatów) na adres:

cv@apnpolska.pl.
www.apnpolska.pl
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ZUPY VIFON

125
Fot. APR-SAS

SOK
Z GRANATU
1L

890

Ogródki działkowe w Lęborku
zajmują ponoć 53 hektary.

z samorządowców.
- Ruch ogrodnictwa
działkowego powstał
ponad 110 lat temu był
i jest formą wsparcia
dla mniej zamożnych
rodzin, dla szerokiej
rzeszy emerytów i renciREKLAMA

stów jest to jedyna forma
zdrowego wypoczynku
i produkcji zdrowej
żywności - apelują działkowcy z Rodzinnych
Ogródków Działkowych
im. Stefana Żeromskiego
w Lęborku - Polski

Związek Działkowców
jest jedną z wielu organizacji działających na
terenie Rzeczpospolitej
Polskiej na podobnych
zasadach działają Polski
Związek Łowiecki, Polski
Związek Wędkarski i tym

podobne organizacje ,
czym tam nie ma monopolu? W Lęborku ogródki
działkowe zajmują 53,31
hektary.

Karolina Chalecka
k.chalecka@agmedia.com.pl

HOOP COLA
2L

RED BULL
PUSZKA

299

399

Sklepy w Lęborku:
Krzywoustego 25
Olimpijczyków 26
10 Marca 9a
Czołgistów 6
Aleja wolności 36
DH Kupiec ul.Zwycięstwa 3
Rynek, ul.Handlowa 2c
Toruńska 6
Orzeszkowa 2
Gdańska 116
Pozostałe:
Wicko 56a
Charbrowo 48
Łebień
Łęczyce, ul. Długa 43
Wejherowo,
ul. Kusocińskiego 13

Ceny obowiązują do wyczerpania zapasów.
123-7
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Dla przedsiêbiorczych
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Nowe programy Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”

Pracownicy LGR „Pradolina Łeby”
doradzają jak zdobyć dofinansowania
z kasy Unii Europejskiej.
REKLAMA
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Fot. LGR „Pradolina Łeby”

Szansa na pieniądze
na własny biznes

Nawet 300 tysięcy złotych mogą otrzymać planujący otworzyć albo
powiększyć własną działalność gospodarczą od Lokalnej Grupy
Rybackiej „Pradolina Łeby”. Organizacja ogłasza nowy konkurs na
doﬁnansowania.
Wnioski o dofinansowanie można będzie składać
w ramach trzech programów.
Pierwszy polega na wzmocnieniu konkurencyjności
i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa (sektor publiczny,
sektor gospodarczy i społeczny). Drugi polega na
podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa. Trzeci
to ochrona środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub
przywrócenia potencjału

produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej. Ten ostatni program będzie przeznaczony
dla samorządów.
Dla przedsiębiorców
lub ludzi, którzy zamierzają
rozpocząć własną działalność
gospodarczą najbardziej
dostępny jest drugi z wymienionych projektów – mówi
Arkadiusz Pasiuk, zastępca
kierownika ds. funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „Pradolina
Łeby”. - Na doﬁnansowanie
pomysłów z tego programu
mamy tym razem 300 tysięcy
złotych. To nie jest wiele,
zważywszy, jeden projekt

może dostać maksymalne
wsparcia finansowego dla
dofinansowanie w wyso- swoich projektów. Można tez
kości 300 tysięcy złotych. wziąć udział w szkoleniach
Więcej pieniędzy, bo aż 1,4 dotyczących przygotowamiliona złotych, będziemy nia wniosku. Szczegółowe
mieli do dyspozycji jesienią.
informacje można znaleźć
O dofinansowanie
na stronie internetowej oraz
z kasy LGR mogą ubiegać w biurze i w punktach inforsię nie tylko mieszkańcy macyjnych LGR. Wnioski
regionu lęborskiego, ale o pieniądze na dofinansoprzedsiębiorcy z całej Polski. wanie planów inwestycyjWarunkiem jest jedynie pro- nych przedsiębiorców będą
wadzenie działalności gospo- przyjmowane od poniedarczej na terenie objętych działku, 9 lipca do 13 sierpnia.
działaniem stowarzyszenia. Dokumenty przyjmowane
To powiat lęborski, ale bez
są biurze Stowarzyszenia
miasta Lęborka.
Lokalna Grupa Rybacka
Pracownicy LGR udzie- „Pradolina Łeby” przy ul
lają bezpłatnej pomocy oso- Pomorskiej 67 w Gniewinie,
bom oraz podmiotom zain- od poniedziałku do piątku,
teresowanym pozyskaniem w godz. od 9 do 15. Wnioski
można składać także w biurach
terenowych organizacji
WAŻNE DATY
w lęborskich baszcie NOT
oraz w Łebie w bibliotece
miejskiej.
Lokalna
Grupa
Szkolenia zainteresowanych uzyskaniem pieniêdzy za pośrednictwem LGR „Pradolina £eby”
Rybacka„Pradolina Łeby”
 10 lipca, wtorek, godz. 9-14 Gmina Wicko, GOKIS w Wicku, Wicko 39, godz. 15- 20 Gmina
przeprowadziła dotąd trzy
Choczewo, Sala Konferencyjna w Urzêdzie Gminy w Choczewie
nabory wniosków o dofi 11 lipca, środa, godz. 9-14 Gmina Gniewino, GOTIS w Gniewinie, ul. Sportowa 1, godz. 15-20
nansowanie projektów.
Oddziały terenowe otwarte
Gmina NW Lêborska, GOK w Nowej Wsi Lêborskiej.
będą w tych samych godzi 12 lipca, czwartek, godz. 9-14 Gmina Linia, GDK w Linii, ul. Turystyczna 3, godz. 15-20
nach, w których działa biuro
Gmina Luzino, OSP w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39
w Gniewinie.

Mo¿esz siê przeszkoliæ

 13 lipca, pi¹tek, godz. 9-14 Gmina £êczyce, Świetlica Wiejska w Kisewie, godz. 15- 20
Gmina Cewice, Gminne Centrum Kultury w Cewicach, ul. Wêgrzynowicza 16.
 14 lipca, godz. 10.30- 15.30 Gmina £eba, Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 121.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl
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Szansa na gaz łupkowy

REKLAMA

2626-23

REKLAMA

445-1

Zaczęli szukać pod ziemią
W Strzeszewie w gminie Wicko rozpoczęły się
poszukiwania gazu łupkowego. Odwierty będzie
wykonywała ﬁrma Lane Energy Poland.
Na razie trwają procedury formalne związane
z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji
administracyjnych, opinii
i uzgodnień.
Firma Lane Energy ma
koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze na terenie
basenu morza bałtyckiego
wydane przez Ministra
Środowiska.
Spółka zakłada wykonanie jednego otworu
poszukiwawczego złóż
gazu ziemnego w łupkach. Lokalizację otworu
Strzeszewo LE-1 ustalono
w efekcie analizy wyników
prac geologicznych i geoﬁ zycznych w szczególności map głębokości. Prace
wiertnicze prowadzone
będą na terenie działki czasowo zajętej na podstawie
umowy dzierżawy zawartej
przez spółkę z właścicielem
gruntu. Posiadaczem tego
terenu jest jeden z rolników. Nadzór nad wierce-

niem otworu poszukiwawczego prowadzić będzie
Urząd Górniczy.
Po zakończeniu prac
związanych z realizacją
otworu Strzeszewo, spółka
Lane Energy Poland przystąpi do przeprowadzenia
rekultywacji umożliwiającej dalsze używanie działki
jako pola rolniczego.
Otwór poszukiwawczy
w Strzeszewie, na granicy
z powiatem wejherowskim, będzie drugim takim
obiektem, po wykonanym
w 2011 roku odwiercie
w Łebieniu i ponownie
jego realizacją zajmie się
firma MND Drilling &
Services. - Prace wiertnicze
nad odwiertem Strzeszewo
LE-1 mają rozpocząć się do
października 2012 roku.
Początkowo odwiert zostanie wykonany w osi zbliżonej do pionu. Planuje się
pobranie licznych próbek
i intensywne profilowanie odwiertu dla potrzeb

analizy. Na odwiercie
może zostać przeprowadzony jeden lub kilka
diagnostycznych testów
metodą szczelinowania
(DFIT) lub podobne testy.
W zależności od wyników,
spółka we współpracy
z ConocoPhillips rozważy
program dalszych wierceń
w 2013 roku - informują
przedstawiciele spółki
w komunikacie prasowym.
Lane Energy Poland
poinformowało jednocześnie o powrocie do
odwiertu w Łebieniu,
gdzie zostaną przeprowadzone dodatkowe testy.
Umożliwią one pozyskanie dodatkowych istotnych
danych dotyczących potencjału tych odwiertów, a tym
samym pogłębią znajomość
złóż. Spółka planuje stworzyć specjalne spotkanie
informacyjne dla mieszkańców Strzeszewa, gdzie
opowie o swoich planach.
Takie spotkanie odbę-

dzie się do końca wakacji.
W miejscowości zaczęły się
już prace przy stworzeniu
drogi dojazdowej do miejsca odwiertu.
Prace poszukiwawcze
w Łebieniu rozpoczęły się
w 2010 roku i inwestor
dysponuje już wynikami
wierceń, które wskazują
istnienie tam bogatego
złoża gazu łupkowego.

Przedstawiciele konsorcjum podczas rozmów
z mediami nie chcieli jednak zapeszać i podkreślali,
że wciąż nie mają 100
procentowej gwarancji, że
złoże w tej miejscowości
jest opłacalne do wydobycia.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl

REKLAMA

3655-10

Już za kilka dni nasze miasto odwiedzi wybitny specjalista medycyny naturalnej, znany ze swej skuteczności
w leczeniu różnorodnych chorób, takich jak bóle pleców, kręglosłupa, bioder, nóg i rąk

oblegany przez chorych bioenergoterapeuta ibkrÚgarz Jacek Mickiewicz.
Przyjmować będzie 23 lipca w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku,
przy ul. Różyckiego 2, w godz. 1000–1500
Rejestracja na miejscu w gabinecie. Informacje 698 584 479.

Przyjmuje kobiety cierpiące na nerwicę,
tarczyce, depresje, choroby przewodu pokarmowego, guzki, torbiele, mięśniaki. Mężczyźni
przychodzą do uzdrowiciela z chorobami
prostaty, nerwicy, z bólami głowy i nóg oraz
kłopotami ze snem. – Przyszłam ze schorzeniem
stawów kolanowych – mówi pani Krystyna.
– Przez ostatnich osiem lat opiekowali się
mną lekarze medycyny konwencjonalnej. Nie
pomagały leki, rehabilitacja. Lekarze nastawili
się na operację i wymianę stawów kolanowych
na protezy metalowe. Miałam trudności
z chodzeniem. Lekarze przez cały czas stosowali blokady. Byłam u pana Mickiewicza dwa
razy. Miesiąc temu stawy strasznie mi spuchły,
po zabiegu ból minął, kilka dni później opuchlizna zeszła. Dzisiaj normalnie chodzę i to
wszystko dzięki medycynie niekonwencjonalnej. 48-letnia pani Zofia z Warszawy, która
bardzo długo cierpiała na niebezpieczną chorobę
(ale nie chce wyjawić jaką), opowiada: – Żyję
dzięki panu Mickiewiczowi. Leczyłam się u wielu
specjalistów i straciłam już nadzieję na powrót do
zdrowia. Po kilku wizytach dolegliwości zniknęły.
Wyniki badań mam dobre i proszę o tym napisać.
Jacek Mickiewicz z Gdańska to wybitny bioenergoterapeuta, nazwany „człowiekiem ostatniej nadziei”. Po programach telewizyjnych
i artykułach prasowych znany uzdrowiciel ma

pełne ręce roboty, jest oblegany przez chorych
do późnych godzin wieczornych. Przychodzą
osoby z różnymi chorobami jak nerwice,
choroby tarczycy, depresje, choroby przewodu pokarmowego, guzki, torbiele, mięśniaki
u kobiet oraz bardzo wielu cierpiących na
choroby onkologiczne. Panowie najczęściej
odwiedzają uzdrowiciela z chorobami prostaty, nerwicy, bólami głowy i kłopotami z sercem. Udało nam się dotrzeć do osób, które
korzystały z usług tych wybitnych specjalistów.
Leczenie nerwic, stresów i depresji – odpowiedzialnych za większość schorzeń, rozluźnienie
skurczu mięśni około kręgosłupowych i zniesienie bólu, metodą rolfingu,umożliwiając
zniekształconym i przykurczonym mięśniom

odzyskanie pierwotnej postaci. Działanie
bioenergią znoszące wszelkie stany chorobowe,
wzmacniające i pobudzające system imunologiczny i odpornościowy do właściwej pracy.
– Nie każdy może zostać bioenergoterapeutą
– twierdzi Mickiewicz. – To dar, w który trzeba
najpierw uwierzyć. Żadne książki nam w tym
nie pomogą. Najczęściej przychodzą do mnie
ludzie z nowotworami i depresjami. Bywa, że
jestem dla nich ostatnią deską ratunku – dodaje.
Jak przyznaje, zawsze uczciwie namawia swych
pacjentów, by najpierw zasięgali opinii lekarzy. –
Tylko dzięki takiej współpracy można przynieść
ludziom ulgę w cierpieniu i przyspieszyć ich
powrót do zdrowia – zaznacza Jacek Mickiewicz.
Ciepło i energia? – Ból w plecach doskwiera mi

tak bardzo, że momentami nie mogę wytrzymać.
Mam dość użerania się z lekarzami, których nie
mogę doprosić o skierowanie do sanatorium, dlatego
postanowiłam powierzyć swoje zdrowie bioenergoterapeucie – mówi pani Wanda ze Świecia.
Niektórzy korzystali już z podobnych usług,
chwaląc sobie przy tym ich efekty. – W sumie,
będzie to już moja czwarta wizyta, ale u tego
pana jestem po raz drugi – mówi Józef Kamiński
z Gruczna. – Odziedziczyłem genetycznie po
matce problemy z nerkami, na których rosną
mi torbiele. Przy pierwszej wizycie, zaraz po
dotyku poczułem niesamowite ciepło i energię.
Potem zauważyłem, że systematyczne terapie
wstrzymują dalszy rozwój choroby – dodaje
Józef Kamiński.
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Coraz więcej atrakcji w gminie Wicko

Takie cuda staną na
placach zabaw
w gminie Wicko.

Nowoczesne place zabaw dla dzieci

REKLAMA

Ponadto, przy placu
zabaw w Białogardzie
ardzie
skorzystać będzie można
z dwóch miejsc parkingowych oraz obejrzeć
ejrzeć
replikę drewnianych
ch dyb
i tablicę z historią miejscowości.
Otrzymujemy
informacje o zapotrzezapottrzebowaniu na tworzenia
tworze
enia
takich miejsc dlatego
dlattego
też nie pozostając oboobo
ojętnym staramy
sta
aramy
się sprostać
potrzebom
mieszk
mieszkańców
ańców
– informuje
Dariusz

pory infrastruktury
in
nfrastruktury
przyjaznej
przyjaznej dzieciom
tym bardziej,
bardziej, że nieopo
opodal
dal znajduje
si
się
ę świetlica
a
w
wiejska.
Kolejną
inwestycj
cją,
ą, która
obecnie
je
jest
st w fazie
procedury
przetargowej,
jest rozbudowa
ro zbudowa
infrastruktury
turystycznej
turysty
y y
j i sporp
towej
tto
ow
wej w Łebieńcu
i
Szczenurzu.
W ramach propro
jektu

Walaśkiewicz,wójt
Walaśkiewicz,wójt gminy
Wicko. -Obecnie
--O
Obecnie założono
montaż placu
p
zabaw np.
w miejscowości
miejscco
owości Wrzeście
gdzie w zeszłym tygodniu oddano
odd
dano do użytku
remizę zze świetlicą,
kolejnym
m miejscem
jest Bia
Białogarda,
a łogarda,,
w które
której
ejj jest
wytyczo
wytyczone
o ne
boisko
trawiaste zn
znajna
ajduje się
ę tam
altanka i grill
ale nie b
było
tam do
o tej
405-53

w Łebieńcu, obok istnieistnie
jącego boiska
a trawiastego,
trawiastego

powstanie, m.in., boisko
do siatkówki plażowej,
zamontowane zostaną
nowe bramki oraz trybuny przenośne, a także
powstanie profesjonalny
i nowoczesny plac zabaw.
Dodatkowo cały kompleks zostanie wygrodzony od strony drogi
powiatowej. Natomiast
w Szczenurzu, oprócz
boiska trawiastego, które
zyska nowe bramki i trybuny, powstaną m.in.
altany, w tym jedna altana
koncertowa, bieżnia, grill
wraz z ławeczkami. Na
obiekcie powstanie również duży nowoczesny
plac zabaw a całość oświe-

t l a n a
będzie lampami zasila
zasilanymi energia słoneczną.
Planowany
termin
zakończenia inwestycji
30 lipca. - Mamy nadzieję,
że te wszystkie obiekty
będą Centrum spotkań
dzieci i młodzieży, którzy będą tam ciekawie
spędzać czas niedaleko
swego domu – dodaje
Walaśkiewicz. - Nie zapominamy również o istniejących placach, które są
na bieżąco doposażone
i konserwowane.
Łączny koszt inwestycji wynosić będzie ok.
750 tyś zł.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl

Wrzeście ma nową remizę

Strażacy w jednym miejscu razem ze świetlicą
Remiza strażacka ze
świetlicą wiejską we
Wrześciu już działa.
Uroczystość otwarcia obiektu była dla
mieszkańców
wsi
ważną uroczystością.
Aby obiekt dobrze
pełnił swoją funkcję
poświęcił go ks. Stanisław
Bugaj. Sekretarz gminy
Wicko
Agnieszka
Wolańska odczytała okazjonalny list od Prezesa
Zarządu Głównego OSP
Waldemara Pawlaka skierowany do strażaków.
Podczas otwarcia nie
zabrakło podziękowań
i prezentów, występów
artystycznych Zespołu
„Zosieńki” i uczniów
z Zespołu Szkół w Wicku
jak również poczęstunku
czy atrakcji dla dzieci
w postaci darmowych
przejażdżek bryczką oraz
kolejką bajkową.
Powierzchnia użytkowa budynku świetlicy
to 184,56 metry kwadratowe W porównaniu ze
starą świetlicą powierzchnia budynku zwiększyła
się o 124,84 metry kwadratowe. Powierzchnia
całkowita budynku to
230,05 metrów kwadratowych – zwiększenie

powierzchni o 153,89
metrów kwadratowych
w porównaniu z tym
co dotychczas mieli do
dyspozycji strażacy. W remizie znajdują się
świetlica z zapleczem
kuchennym i toaletami
w tym przystosowaną dla
osób niepełnosprawnych,
pomieszczenie kotłowni,
pomieszczenie socjalne
dla członków OSP wraz
z toaletą i prysznicem
oraz
pomieszczenie
garażowe na samochód OSP z antresolą –
mówi Magdalena Klejsa
z Urzędu Gminy Wicko.
Koszt
budowy
wyniósł ok. 420 tys. zł.
z tego 70 tys. gmina otrzymała z kasy z ﬁrmy Bels
Investment, która udzieliła darowizny na ten cel.
Dlaczego budowano
remizę? - Prace polegały
na rozbudowie istniejącej
remizy, która okazywała
się mało funkcjonalna.
Dlatego też zdecydowano się rozbudować
remizę tak aby była również miejscem spotkań
mieszkańców – informuje
Klejsa.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl

Fot. UG Wicko

Fot. UG Wicko

W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca
boiska wiejskiego
w Białogardzie oraz
placu przy remizie
OSP we Wrześciu.
W obu miejscowościach zostaną
zamontowane
duże, profesjonalne place
zabaw oraz
ławeczki dla
opiekunów
najmłodszych.
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Szukają czarującą czarownicę i innych

Wicko konkursami stoi

Najpiękniejszej posesję, czarującej czarownicy oraz
najbardziej bajecznego bajkowego pojazdu szukają
władze gminy Wicko. Mieszkańcy i turyści mogą
wziąć latem udział aż w trzech konkursach. Do
wygrania atrakcyjne nagrody.
kurs jest niezmienny udział w paradzie zora osoba która wygra ganizowanej 4 sierpnia.
sprawuje władzę nad
Wszystkie te konczarami w gminie przez
kursy mają za zadanie
cały rok aż do następ- przede wszystkich zachęnych wyborów.
cić do wspólnej zabawy
Konkurs na najład- a udział w nich może
niejszą posesję organi- wziąć każdy kto tylko
zowany jest w gminie
ma na to ochotę.
Wicko po raz pierwszy
Zgłoszenia udziałów
i organizatorzy mają w konkursach przyjmonadzieję, iż za jego
wane są na ankietach
pośrednictwem zachęcą rejestracyjnych wraz
do udziału w obcho- z oświadczeniem, które
dach Dni Gminy wielu
są dostępne w Urzędzie
mieszkańców.
Gminy w Wicku orz
Konkurs „Jazda
w Gminnym Ośrodku
na byle czym” to kon- K u l t u r y
i
Sportu
kurs
z a c z e r p n i ę t y w Wicku, w godz. od 8
z konkursu odbywa- do 15, od poniedziałku
jącego się rokrocz- do piątku, lub na stronie
nie w Żarnowskiej. internetowej www.opsW Żarnowskiej udział -wicko.pl; www.wicko.pl.
brały pojazdy ekologiczne, które miały za
Leon Sroka
Tak bawili się uczestnicy zeszłorocznego konkursu na czarownicę gminy Wicko.
zadanie z 2 osobami
redakcja@agmedia.com.pl
na pokładzie przepły3974-8
REKLAMA
nąć wyznaczony odci- R E K L A M A
nek a przy tym ciekaWYPOCZYNEK ZWIEDZANIE WCZASY
dla
wie wyglądać. Celem
Konkursu „Jazda na
byle czym” jest nagrobez BIK
dzenie najciekawszych
proekologicznych
yciela
pojazdów przystrojo- bez poręcz
rata od 72 zł
a
zn
nych magicznie czy
- miesięc
ADCÓW
700 zł
IMY DOR
bajkowo, które wezmą
ZATRUDNWYCH - DZWOŃ!
- dochód od
Fot. UG Wicko

Konkursy organizowane są z okazji Dni
Gminy Wicko. Konkurs
na najładniejszą posesję
w bajkowym, magicznym stylu. Nagroda
główna – telewizor.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są
w Gminnym Ośrodku
Kultury
i
Sportu
w Wicku do 2 sierpnia.
Udział w konkursie
mogą wziąć mieszkańcy
gminy Wicko - indywidualnie lub jako wspólnoty mieszkaniowe,
w tym podmioty gospodarcze zlokalizowane na
terenie gminy Wicko.
Konkurs na czarownicę lub czarodzieja
gminy Wicko 2012
r. Nagrodą główną są
t a b l e t y. Z g ł o s z e n i a
przyjmowane w GOKiS
w Wicku do 03 sierpnia. Konkurs składa
się z 3 (trzech) etapów, przebiegających
według następującej
kolejności: przemarsz
w pochodzie (uczestnicy są obserwowani
przez jury), prezentacja
na scenie (zaprezentowanie się w przemarszu
przez scenę) oraz ﬁnału
konkursu (prezentacja
czarownicy/czarownika maksymalnie 2
min., np. śpiew, taniec,
itp.). W konkursie mogą
wziąć udział wszyscy
chętni niezależnie od
miejsca zamieszkania.
Trzecim konkursem jest konkurs na
najciekawszy pojazd
ekologiczny w bajkowym, magicznym stylu
- „Jazda na Byle Czym”.
W przypadku nagrodą
główną jest telewizor
Zgłoszenia - GOKiS
w Wicku do 15 lipca.
- Pomysł na nowe
konkursy został częściowo zaczerpnięty
z ostatniej wizyty
w Belgii podczas tamtejszych obchodów
święta czarownic, jak
również z dotychczas
prowadzonych konkursów – mówi Magdalena
Klejsa z Urzędu Gminy
w Wicku. - Co roku
mamy konkurs na
wybór czarownicy/czarodzieja roku – ten kon-
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917-27

Klimatyzacja moĝe podgrzewaÊ wodÚ do mycia
Rozmowa zbRafaïem Païubicki, wïaĂcicielem ğrmy montujÈcej klimatyzacjÚ Eldmom wbLÚborku.
– Czy wbdwupokojowym mieszkaniu wbbloku moĝna zamontowaÊ klimatyzacjÚ, czy jest na to za maïo
miejsca?
– Wbdwupokojowym mieszkaniu rzeczywiĂcie jest maïo miejsca, ale technicznie nie ma przeszkód do zamontowania urzÈdzeñ klimatyzacyjnych. Jeĝeli ukïad mieszkania jest taki, ĝe jest jeden duĝy pokój, abdrugi maïy to
moĝna zamontowaÊ klimatyzacjÚ wbtym wiÚkszym ibliczyÊ na to ĝe do mniejszego pokoju to ochïodzone
powietrze wpïynie. Aby pomóc cyrkulacji powietrza moĝna ustawiÊ, na przykïad, wiatrak.
Wbtakiej sytuacji warto zainwestowaÊ wbtak zwany multisplit, czyli system,
tem, wbktórym jest
jedno urzÈdzenie klimatyzacyjne obsïugujÈce kilka jednostek wbpokojach.
ch. Przy takim
systemie moĝna zamontowaÊ wbpomieszczeniach nawet 16 jednostek. Dobre
wbnich jest to, ĝe kaĝde moĝna osobno programowaÊ ibnastawiaÊ na innÈ
nÈ
ki
pracÚ. Minusem takiego rozwiÈzania jest jednak jego stosunkowo wysoki
koszt. Cena multisplitu jest prawie dwa razy wyĝsza od ceny montowa-nia dwóch osobnych jednostek.
– Czy montowanie klimatyzacji wbmieszkaniach ibdomach jest
coraz bardziej popularne, czy to nadal luksus?
– Wbregionie lÚborskim klimatyzacja wbdomach ibmieszkaniach jest juĝ stosowana coraz czÚĂciej. Jednak najwiÚcej
zamówieñ nadal spïywa zbğrm, instytucji ibsklepów. Najrzadziej klimatyzacja montowana jest wbmieszkaniach
wbblokach. To dlatego, ĝe spóïdzielnie mieszkaniowe nie zgadzajÈ siÚ na wywieszanie urzÈdzeñ na zewnÚtrznych
elewacjach. Wbmieszkaniach, wbktórych jest latem tak gorÈco, ĝe nie moĝna wytrzymaÊ, na przykïad, na poddaszach. Ludzie najpierw montujÈ klimatyzacjÚ, abpotem idÈ przekonywaÊ do tego spóïdzielni.
– Nadal panuje opinia, ĝe klimatyzacja to bardzo droga rzecz. Ile kosztuje zamontowanie jej wbtrzypokojowym mieszkaniu?
– Jeĝeli bÚdziemy chcieli montowaÊ urzÈdzenie multisplit to koszt caïej inwestycji zamknie siÚ wbcenie okoïo 9
tysiÚcy zïotych. Nasze bloki nie sÈ przystosowane technicznie do montowania wbĂcianach klimatyzacji wiÚc rurki
montujemy na Ăcianach ibprzykrywany je potem listwami. atwiej jest wbdomach. Jeĝeli budujemy dom to na
etapie projektowania warto wziÈÊ pod uwagÚ klimatyzacjÚ ibwbĂcianach zostawiÊ specjalne korytka na zaïoĝenie
rur albo zamontowaÊ juĝ rury. Wbtakiej sytuacji koszt zamontowania klimatyzacji zmaleje do 7-7, 5 tysiÈca zïotych.

LÚbork • ul. Staromiejska 31 • tel. 59 86 22 785
Montaĝ KLIMATYZACJI 664 130 626 • Naprawa AGD 664 130 623

Oferty Last Minute – ciepïe kraje: Turcja, Egipt, Tunezja…
wyloty zbGdañska ibinnych lotnisk do 11.07.2012 ceny od 988 zï/os.
Korfu (grecka wyspa) samolotem zbGdañska, zbmoĝliwoĂciÈ pobytu
zbAlbanii 04-11.09. lub 18-25.09. Cena od 1297 zï/os.
Hiszpania – Costa Brava samolotem zbGdañska ibWarszawy,
ze zwiedzaniem Barcelony ibMontserrat 08-15.09.2012
lub 15-22.09.2012. Cena od 1789 zï.
Pielgrzymka do Lourdes ibLa Salette autokarem zbLÚborka
14–b23.09.2012 + pobyt Austria – Monaco – Riwiera – Szwajcaria
–bAlpy – Niemcy.
Szwecja 16-21.11.2012 (6 dni/5 nocy) promem za zwiedzaniem:
Sztokholm, Uppsala, Sigtuna, Mariefred. Cena od 539 zï + dopïaty.
Wypoczynek rodzinny – caïy Ăwiat – caïy rok
Zapraszamy!
Turystyczne Biuro KIJÓW Jerzy Wójcik

LÚbork • ul. Targowa 52 a
tel. 59 862 34 76 • 59 863 44 22 • kom 606 728 270

WYPOCZYNEK

| ZWIEDZANIE | WCZASY RODZINNE | OBOZY I KOLONIE
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Sprawdź, jakie auta kupują Pomorzanie

Skoda bryluje
w towarzystwie
Skoda octavia była najlepiej sprzedającym się samochodem w minionym roku w Polsce. Z salonów wyjechało ponad 16 tysięcy sztuk tych
aut. Czym kierowców kuszą dilerzy w tym roku?
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Fot. K. Chalecka
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Golf
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Od lat popularną marką,
znajdującą się w czołówce
jest także opel. - Obecnie
najlepiej sprzedaje się opel
corsa, za którego zapłacić
trzeba 40 tysięcy oraz opel
insignia za którego trzeba
zapłacić około 100 tysięcy
złotych - mówi Grzegorz
Łojko z salonu Dowbusz
w Koszalinie. - Insignia
została wybrana samochodem roku 2009 i jest świetną
konkurencją dla volkswagena passata.
Nadal to jednak volkswageny są w czołówce
najlepiej ocenianych samochodów przez kierowców.
Konstrukcja nadwozia,
nowoczesne silniki, wysoka
jakość wnętrza, elegancja to
podstawowe atuty każdego
volkswagena. Za podstawowy model golfa trzeba
dziś zapłacić ponad 62
tysiące złotych, za nowego
passata trzeba dać co najmniej 85 tysięcy złotych. Za
najnowszą wersję sharana
na pewno trzeba zapłacić
105 tysięcy złotych.

356000

Chwalą
volkswageny

10000

Jeżeli brać pod uwagę
tylko markę, a nie model,
skoda jest niekwestionowanym liderem, drugi jest
ﬁat, trzeci hyundai. Tak też
i w naszym regionie - W tym
roku sprzedaliśmy 40 egzemplarzy skody. - mówi Łukasz
Brac, kierownik działu
handlowego w Centrum
Krotoski-Cichy. - Skoda octavia jest tak popularna przede
wszystkim dlatego, że za
rozsądną cenę można kupić
auto średniej klasy. Ma duży
bagażnik, bardzo dobre opinie użytkowników jeżeli
chodzi o bezawaryjność,
posiada dobre zawieszenie.
Octavię limuzynę można
kupić od 55 tysięcy złotych,

&]RïöZNDQDMF]ÚĂFLHMNXSRZDQ\FK
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Skoda ponad
wszystko

octavię kombi od 64 tysięcy
złotych. Najtańszy model
skody citigo to wydatek
rzędu 29 tysięcy złotych, na
skodę suberb trzeba przeznaczyć ponad 86 tysięcy
złotych.

484000

W 2011 roku Polacy
zarejestrowali ponad 274
tysiące nowych samochodów. Z danych Centralnej
Ewidencji
Pojazdów
i Kierowców wynika, że za
skodą octavią uplasowały
się opel astra i skoda fabia.
Co ciekawe lider sprzedaży
w naszym kraju nie znalazł
się nawet w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych aut w Europie. Średnio
na nowy samochód w 2011
roku kierowcy wydali 68
tysięcy złotych, a przedsiębiorcy około 88 tysięcy
złotych.

16000

motoryzacja
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Samochody marki skoda były najczęściej kupowane
w ubiegłym roku przez mieszkańców Pomorza.

Fiat kusi
cenami

osób zachwyciło się też
ﬁ atem 500, nowoczesna
wersją legendarnego
O s t a t n i o p o n o w - „malucha”. Na ten, nowy
nie dużą popularnością
model trzeba przygocieszą się ﬁ aty – panda, tować co najmniej 39,5
punto czy freemont. tysiąca złotych.
Innowacyjne rozwiązania,
wyposażenie i technoloRabaty
gia, przestronne i funkcjona zachętę
nalne wnętrze, komfort
oraz ekologiczne silniki
to przyciąga niejednego
Coraz częściej Polacy
klienta. Atrakcyjne są
kupują także samochody
także ceny. Nową pandę francuskie. Tu w czomożna już mieć za nie- łówce na pewno znajcałe 32 tysięcy złotych, duje się peugeot. - Nie
za punto trzeba dać mini- ma jednego modelu,
mum 37 tysięcy złotych, który kupowany jest naja za freemont’a około 99 częściej, co miesiąc się to
tysięcy złotych. Wiele
zmienia - mówi Aneta
Krupa z salonu Ankris
1372-4
w Słupsku. - Jest to głównie spowodowane promocjami jakie mamy na
poszczególne samochody.
Model 208 można kupić
od 39,9 tysięcy złotych,
308 za około 59 tysięcy
złotych, 508 od 78,8
tysięcy, ale to wszystko
zależy od konkretnych
rabatów, które sięgają
często 10-11 tysięcy złotych. - Najczęściej mamy
klientów, którzy od lat
kupują u nas samochody
– dodaje Krupa – Wygląd,
materiały, z których
wykonane są nasze auta
i to, że dziś marka francuska jest naprawę dobra
– to przyciąga do nas
klientów.

Ważny
komfort,
a nie moda
Są także i tacy kierowcy, którzy nie pędzą
za modą, chcą jeździć
samochodem, który nie
stoi na każdym zakręcie
czy ulicy. Takim autami
jest na przykład cieszący się coraz większym
powodzeniem hyundai
czy volvo. - Najczęściej
klienci kupują hyundaia
ix35 – mówi Wojciech
Krajnik z salonu Krajnik
i Syn. - W tym roku sprzedaliśmy około 20 tych
modeli. Przede wszystkim klienci kupują ix35
REKLAMA
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ponieważ ma ciekawy
wygląd, komfort jazdy,
wysoką gwarancję i są to
auta popularne na zachodzie. Aby kupić hyundaia
ix35 trzeba mieć przygotowane około 70 tysięcy
złotych. Dobrze sprzedają
się także mniejsze hyundaie i20.
Także modele volvo są
coraz częściej kupowane.
- Popularnością cieszy
się model xc 60, przede
wszystkim ze względu na
bezpieczeństwo, prestiż
i ekologię – mówi Piotr
Wejman, dyrektor ds.
sprzedaży i marketingu
z salonu Drwa w Gdańsku.
- Takie auto można kupić
1771-2

za nieco ponad 127
tysięcy złotych. Chętnie
kupowany jest także s60
za 99 tysięcy złotych
z silnikiem 1,6 benzyna –
dodaje Wejman. Za kilka
dni w salonie swoją premierę będzie miał także
nowy V40.

Za dodatki
trzeba płacić
Przy zakupie samochodu trzeba pamiętać, że
każdy dodatkowy pakiet,
w którym znaleźć się może
klimatyzacja, elektryczne
szyby, lusterka, czujnik
parkowania czy poduszki

powietrzne to dodatkowe pieniądze. Dlatego
ceny, które podajemy
dotyczą podstawowej
wersji, biorąc najczęściej
pod uwagę najmniejsze
silniki z najmniejszą ilością koni mechanicznych.
Także wybierając kolor
często musimy dopłacić.
Dziś większość dealerów
samochodów bardzo chętnie weźmie w rozliczenie
nasze stare auto, co obniża
od razu cenę nowego
modelu i zabiera problem
sprzedaży używanego
pojazdu z naszych barków.

Karolina Chalecka
k.chalecka@agmedia.com.pl
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Mechanika
pojazdowa

SKLEP
HURTOWNIA

amortyzatory • tĝumiki
oleje silnikowe • klocki hamulcowe
akcesoria tuningowe
haki holownicze • geometria kóĝ

PHU Marcin Pawluk

LÚbork, ul. Stryjewskiego 50
tel. 59 862 32 03
kom. 600 425 861
e-mail: tlumikipa@wp.pl

K
WARSZTAT
Przy zakupie OPON
i AKUMULATORÓW
RABAT -20%
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Karolina Chalecka
k.chalecka@agmedia.com.pl
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Największe osiągnięcie piłkarskie w historii Garczegorza

Anioły zbliżają się
do piłkarskiego nieba
Anioły Garczegorze wywalczyły
awans do czwartej ligi piłkarskiej. To największe osiągnięcie
w historii klubu. Zawodnicy bardzo poważnie podchodzą do przygotowań do sezonu. W pierwszym
meczu sparingowym wygrali 2:0
z Diamentem Trzebielino.
rywalom 1:5. Tym razem było
inaczej. Bardzo szybko, bo już
po 10 minutach po golach
Pendowskiego i Jana Syldatka
Anioły wyszły na prowadzenie
2:0. W 7 minucie rzut wolny.
Świtała wypuszcza piłkę do
Pendowskiego a ten uderza
na bramkę. Petrus trąca futbolówkę rękami, ale ona i tak
traﬁa do siatki. Trzy minuty
później po rzucie rożnym Jan
Syldatk przymierza głową
w róg bramki i 2:0. Gola dla
gości zdobył zawodnik Aniołów
Jan Syldatk to bramce samobójczej w drugiej odsłonie meczu.
Pęplinianie ambitnie próbowali wyrównać, ale Smolarek
i spółka kontrolowali grę do
końcowego gwizdka. Święto
futbolu na Saharze uświęcił
występ Janusza Chomontka,
mistrza w żonglowaniu piłkami.

W tym składzie Anioły Garczegorze
wywalczyli awans do IV ligi.

Fot. Archiwum klubu

Próbowaliście kiedyś grać
w piłkę na pustyni? Po piasku biega się i kopie bardzo
ciężko więc nie można się dziwić, że na boisku nazywanym
Saharą w Garczegorzu najczęściej wygrywają obeznani
z nawierzchnią boiska gospodarze. Tak też było w ostatniej
kolejce wiosennych rozgrywek klasy okręgowej, gdy na
Saharze Anioły Garczegorze
pokonały Karola Pęplino 2:1
i awansowały do czwartej ligi
po trzyletnim pobycie w słupskiej klasie okręgowej. Dla
gospodarzy było to zwycięstwo
prestiżowe. Po pierwsze, Anioły
potwierdziły prym w V lidze,
a po drugie Karol Pęplino był
pierwszym rywalem w tej klasie
rozgrywek, gdy garczegorzanie
zaczynali w niej starty i wtedy
zwodnicy z Garczegorza ulegli

Historyczny plakat z meczu, w którym Anioły
Garczegorze wywalczyły awans do IV ligi.

Jak wyglądał cały sezon
w wykonaniu piłkarzy
z Garczegorza?
W sezonie 2011/2012
Anioły rozegrały dwadzieścia
sześć meczów. Bilans w tabeli to
66 punktów ugranych w trakcie
21 zwycięstw, trzech remisów
i dwóch porażek. Jeżeli porównany bramki strzelone i stracone to bilans będzie 77:24.
Nie dziwi więc, że z takimi

KRÓTKA HISTORIA KLUBU

Sk¹d wziê³y siê Anio³y?

wany zaangażowaniem w studia w Gdańsku. Z powodu
kontuzji także w przygotowaniach na razie nie bierze udziału
Sebastian Jabłoński. Z wypożyczenia w Garczegorzu do
Lęborka wraca Mateusz Sabłoń.
Do letnich przygotowań nie
przystąpił Mariusz Kałamaszek.
Powodem jego absencji jest
zamiar zakończenia kariery
zawodniczej. Jednak ostatecznej decyzji zawodnik jeszcze
nie podjął.
Po z o s t a l i
piłkarze
znani publiczności Aniołów
z poprzedniego sezonu ćwiczą w pocie czoła. Treningi
odbywają się trzy razy w tygodniu. I już widać, że wysoka
forma z poprzedniego sezonu
nie prysnęła. W pierwszym
sparingu Anioły pokonały na
wyjeździe Diament Trzebielino
2:0. Bramki zdobyli Smolarek
i Piotrowski. Anioły zagrały
w składzie: Wojtowicz,
Trawiński,
Pendowski,
Syldatk, Drzazgowski, Świtała,
Łapigrowski, Maszota, Orczyk,

Smolarek, Piotrowski.
Na zmiany wchodzili:
Leyk, Mielewczyk, Żółć,
Gołąbowicz, Stefańsk, Cichosz.
Kadra zawodników biorących udział w przygotowaniach
do nowego sezonu liczy 22 piłkarzy. Anioły trenują na wła-

snym boisku. Na początek największy nacisk trenerzy kładą
na przygotowanie kondycyjne.
Potem zacznie się szkolenie
z technik piłkarskich i taktyki.

Leon Sroka
redakcja@agmedia.com.pl

OJCOWIE AWANSU

Najlepsi wśród Anio³ów
Znawcy futbolu zaznaczaj¹, ¿e pi³karze Anio³ów Garczegorze zas³u¿enie awansowali do czwartej ligi. Zespó³ by³ dobrze pouk³adany
taktycznie, a na boisku świetnie uzupe³niaj¹ siê doświadczeni i m³odzi gracze. W czasie meczów sezonowych najbardziej wyró¿nili siê:
Arkadiusz Pendowski, Rados³aw Piotrowski i £ukasz £apigrowski.
Klubowi wyszed³ na dobre zimowy transfer Grzegorza Smolarka
z Pogoni Lêbork. Ten zawodnik zdoby³ dla Anio³ów a¿ 10 goli.
Wśród m³odych pi³karzy najbardziej rozwinêli siê w sezonie: Jakub
Wroñski, Marcin Maszota i Dawid Stefañski. Jedynym zarzutem jaki
czyni¹ im kibice i szefowie klubowi, jest to, ¿e ci m³odzi zawodniczy
grali nierówno. Najlepszym strzelcem wśród Anio³ów zosta³ Cyprian
Nowocieñ, który a¿ 14 razy wbija³ pi³kê do bramek rywali. To bardzo
du¿o zwa¿ywszy na to, ¿e zawodnika prześladowa³y kontuzje.

Fot. Archiwum klubu

Klub Anio³y Garczegorze powsta³ dziêki inicjatywie braci Andrzeja i Mariana Syldatków. Od kilku lat wspieraj¹ oni rozwój dyscyplin sportowych w rodzinnym so³ectwie i w gminie Nowa Wieê Lêborska. Najwiêcej
poświêcaj¹ pi³ce no¿nej. Dru¿yna z Garczegorza z powodzeniem rywalizowa³a w amatorskiej gminnej
lidze pi³ki no¿nej co roku plasuj¹c siê czo³ówce rozgrywek. Braciom Syldatk i pi³karzom to nie wystarczy³o
i wiosn¹ 2007 powo³ali do ¿ycia stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Sportowy Anio³y Garczegorze.
Nie jest tajemnic¹ sk¹d nazwa klubu - od przydomku czo³owych dzia³aczy. Anio³y (wraz z innym klubem
z gminy Nowa Wieś Lêborska - Startem £ebieñ) uczestniczy³y w rozgrywkach B-klasy seznu 2007/2008.
Po rundzie jesiennej, jak na beniaminka, Anio³y prezentowa³y siê bardzo dobrze i po pierwszej rundzie
zaje³y drugie miejsce. Za³o¿ony cel - awans do wy¿szej klasy rozgrywek zosta³ osi¹gniêty wiosn¹. 12
zwyciêstw, 2 remisy i dwie pora¿ki - taki bilans da³ pierwsze miejsce w B-klasie. Tylko rok w A-klasie,
drugie miejsce i po bara¿ach awans do klasy okrêgowej.

wynikami klub z Garczegorza
zakwaliﬁkował się do czwartej
ligi. To największe wydarzenie
sportowe w historii tej niewielkiej, bo liczącej zaledwie 406
mieszkańców miejscowości.
Aby dobrze przygotować
się do debiutu w czwartej lidze
w sezonie 2012/2013 gracze
Aniołów z kopyta zabrali się
do ciężkiej pracy latem. Piłkarze
mieli krótkie urlopy i już 20
czerwca stawili się na treningu.
Skład drużyny będzie bardzo
podobny do tego ze zwycięskiego sezonu. Władze klubu
otwarcie bowiem przyznają, że
na transfery nowych zawodników nie ma pieniędzy. Nadal
ci sami pozostaną także szkoleniowcy. To Mariusz Misiak
i Tadeusz Wanat, pełniący
funkcję trenera koordynatora.
Małe zmiany nie oznaczają, że nie będzie ich wcale.
Przygodę z piłką nożną zakończył Maciej Syldatk. Powody
tego kroku są dwa. Po pierwsze: kontuzja, a po drugie brak
czasu na treningi spowodo-

Skład Aniołów Garczegorze w debiutanckim sezonie 2007/2008: Bramkarze: Piotr Wityk, Damian Lis. Obrońcy: Paweł Mielewczyk, Jan Syldatk, Sebastian Myszk, Piotr Konkol, Krzysztof Mrozowski, Przemysław Szablewski,
Adam Łyczek, Tadeusz Plotka, Mariusz Kaczmarek. Pomocnicy: Daniel Brzóska, Mariusz Misiak, Maciej Syldatk, Mateusz Strześniewski, Grzegorz Śliwiński, Patryk Pobłocki, Marcin Drużyński, Daniel Tomasiewicz. Napastnicy:
Marek Tomasiewicz, Mateusz Lela, Cyprian Nowocień, Marcin Pawelczyk. Trener: Edward Jadeczko. Asystent trenera: Mariusz Misiak.
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Co robić żeby nie nudzić się latem?

Wakacje dla każdego

Biblioteka Miejska w Lęborku zapra- grill na zakończenie wakacji ze Smokiem
sza na Wakacje ze Smokiem Obibokiem. Obibokiem.
Tegoroczne wakacyjne zajęcia z dziećmi
Ofertę wakacji na sportowo przygotoBiblioteka zaplanowała w terminie 9 - 19 wało lęborskie Centrum Sportu i Rekreacji.
lipca. Będą one odbywać się od poniedziałku
Dzieci będą mogły wziąć udział w Turnieju
do piątku w godz. 10 – 12. Oferta skiero- Piłki Nożnej – 9 lipca, o godz. 10, na boisku
wana jest do dzieci w wieku od 10 do 13 lat. ze sztuczną murawą przy Gimnazjum nr 2
Aby wziąć udział w zajęciach należy dostar- przy ul. Piotra Skargi. W zawodach mogą
czyć do biblioteki, do dnia 6 lipca, zgodę wziąć udział uczniowie szkół podstawowych
rodzica. Można ją pobrać ze strony inter- i gimnazjalnych. Turnieje siatkówki plażonetowej www.biblioteka.lebork.pl lub bez- wej zostaną zorganizowane 14 i 21 lipca oraz
pośrednio w Dziale dla Dzieci i Młodzieży. 1 września o godz. 10 na boiskach CSiR przy
Obowiązuje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc
ul. 9 Maja. Kategorie wiekowe: szkoły gimnaograniczona! Dodatkowych informacji zjalne, szkoły ponadgimnazjalne i kategoria
udziela Aleksandra Werenczuk-Hinc pod open. Turnieje koszykarskich trójek odbędą
numerem tel. 59 8622 307. W programie się 18 i 19 sierpnia o godz. 12 na boiskach
tegorocznych wakacji w bibliotece prze- „Orlik” przy Zespole Szkół nr 3 przy placu
widziane są: zajęcia integracyjne i manu- Piastowskim. Kategorie wiekowe: szkoły
alne, zabawy w plenerze, wizyty u sto- podstawowe, gimnazja i open. Turnieje
matologa, w cegielni, w Środowiskowym tenisa ziemnego zostaną zorganizowane
Domu
Samopomocy
“ L w i ą t k o ” , 4 i 25 lipca oraz 29 sierpnia o godz. 9 na
w Nadleśnictwie, przedstawienie Teatru
kortach tenisowych CSiR przy ul. 9 Maja.
Duet z Krakowa, pt: “Niedźwiedź - straż- Kategorie: chłopców do lat 15, chłopców
nik lasu”, warsztaty taneczne z instruktorką powyżej 15 lat i open dziewcząt.
tańca Natalią Zając, turniej gier planszowych, seans ﬁlmowy w LCK Fregata, akcję Leon Sroka
bookcrossing (wymieniania się książkami), redakcja@agmedia.com.pl
REKLAMA

Fot. APR-SAS

Uczniowie lęborskich szkół rozpoczęli z końcem
czerwca wakacje. To ostatni dzwonek, aby zorganizować dzieciom letni wypoczynek. Dla tych, które
nie wyjadą z Lęborka są atrakcje w mieście.

Na ciekawe zajęcia wakacyjne zaprasza Biblioteka Miejska w Lęborku.
3856-7
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