
express
powiatu LęborskiegoCzwartek, 19 maja 2016 r.              

Nr 8 (104) NAKŁAD 10 000 EGZ.

str.  6

zamów drobne

OGŁOSZENIE
wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

Główna scena stanie na placu koło Or-
lika w Łebie. Organizatorom udało się 
namówić do występu prawdziwe gwiaz-
dy muzyki hip-hop, wystąpi: Sobota, 
Sokół & Marysia Starosta, Kaen i grupa 
Dwa Sławy. Prowadzenia imprezy po-
dejmie się Proceente, na gramofonach 
zagra Dj. Cider i Dj. Cube.

W ramach festiwalu odbędzie się także 
widowiskowa bitwa freestyle - „Bitwa 
o Łebę” z nagrodami ufundowanymi 
przez Burmistrza Łeby. Zapowiedziano 
także rywalizację grafficiarzy na Skwe-
rze Rybaka.

Oprócz muzyki na festiwalu znajdzie 
się także miejsce dla tańca hip-hop. Lę-

borczanka - Natalia Kubica (solistka ak-
tualnej edycji programu You Can Dan-
ce) poprowadzi blok tańca hip-hop.

Wstęp na festiwal kosztuje 55 złotych.
Szczegółowe informacje o wydarze-

niu znajdują się na stronie internetowej: 
http://lebskihiphop.pl/

Grzegorz Bryszewski

 
atrakcje w Łebie

Hip-
hopowe

KONCERT| Łeba będzie gospodarzem premierowej edycji festiwalu dla miłośni-
ków hip-hopu. 14 sierpnia w tej nadmorskiej miejscowości wystąpi Sobota, So-
kół & Marysia Starosta, Kaen i grupa Dwa Sławy.

Zespół Maraquja 
wystąpi w Wicku
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Rezerwacje telefoniczne
od poniedziałku do piątku w godz. 10. do 13.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian 
w repertuarze w trakcie miesiąca.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące
repertuaru dostępne są na stronie:
www.lck-fregata.pl

Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów
USA/Przygodowy/Sci-Fi 
146 minut

W filmie „Kapitan Ameryka: wojna 
bohaterów”, będącym bezpo-
średnią kontynuacją hitowego 
„Avengers: Czas Ultrona”. Kapitan 
Ameryka staje na czele drużyny 
Avengers, by ponownie ocalić 
ludzkość przed zagładą. W czasie 
kolejnej międzynarodowej akcji z 
udziałem superbohaterów ponow-
nie dochodzi do strat w ludności 
cywilnej. Rosną więc naciski 
polityczne, by poddać herosów 
systemowi nadzoru i utworzyć 
organ decydujący o stopniu ich 
zaangażowania w działania militar-
ne. Sytuacja ta poważnie wpływa 
na atmosferę panującą wśród 
Avengers, którzy starają się obronić 
świat przed nowym, nikczemnym 
nieprzyjacielem.

Przedstawienie  jest ostatnim 
elementem projektu, objętego 
patronatem: Ministra Edu-
kacji Narodowej, Rzecznika 
Praw Dziecka, Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego, Sta-
rosty Powiatu Lęborskiego, 
Burmistrza Miasta Lęborka 
oraz Impresariatu Programu 
Profilaktyka a Ty. Bezpośred-
nio nad musicalem matronat 
objęła Fundacja La Strada 
oraz Fundacja Feminoteka 
a patronatu udzieliło Stowa-
rzyszenie „Nigdy Więcej”. 

Musical to owoc rocznej 
pracy prawie 60 młodych lu-

dzi, uczniów lęborskich szkół 
oraz studentów Instytutu Mu-
zyki Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. 

- Autorski scenariusz i tek-
sty piosenek, muzyka grana 
na żywo, napisana specjalnie 
do spektaklu między innymi 
przez utalentowanego kompo-
zytora Marcina Pawłowskie-
go, magia światła i dźwięku 
przeniosą widzów w niezwy-
kły świat teatru, stworzony 
specjalnie na tę okazję - pod-
kreślają młodzi aktorzy.

Spektakl jest bardzo trudny, 
dotyka ciemnych stron natury 

człowieka, słowo w nim wy-
powiadane ma ogromną siłę. 
Mowa nienawiści jest w tym 
spektaklu na wyciągnięcie 
dłoni. Boli i rani, nie daje 
wytchnienia, zmusza do my-
ślenia.

Spektaklu przeznaczony jest 
dla widzów od 15 roku życia. 

„Szepty Serc” będzie można 
obejrzeć w sali widowisko-
wej lęborskiego „Mechani-
ka”, spektakle zapowiedziano 
na 4.06 o godzinie 17, 5.06 
o godzinie 18 i w dniach 6.06-
10.06 o godzinie 19.

(GB)

„Szepty Serc” w Lęborku
TEATR | Od 4 czerwca będzie można oglądać w Lęborku wzruszający spektakl „Szep-
ty Serc” na temat mowy nienawiści. Musical to owoc pracy prawie 60 młodych ludzi, 
uczniów lęborskich szkół oraz studentów Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej 
w Słupsku działających w ramach Grupy Artystycznej ENOSIS PaT.
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CzWArteK, 19.05.2016
16:15 – Dzielny kogut Maniek
18:15 – „#WszystkoGra”
20:00 – Dzień matki

PiąteK, 20.05.2016
17:00 – „Kapitan Ameryka:
 Wojna bohaterów” 
(3D dubbing)
20:00 – „Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów” 
(2D napisy)

SobotA, 21.05.2016
17:00 – „Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów” 
(3D dubbing)
20:00 – „Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów” 
(3D napisy)

NiedzielA, 22.05.2016
17:00 – „Kapitan Ameryka:
 Wojna bohaterów” 
(3D dubbing)
20:00 – „Kapitan Ameryka:
 Wojna bohaterów” 
(2D napisy)

PoNiedziAłeK, 23.05.2016
Kino nieczynne

WtoreK, 24.05.2016
17:00 – „Kapitan Ameryka:
 Wojna bohaterów” 
(3D dubbing)
20:00 – „Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów” 
(3D napisy)

ŚrodA, 25.05.2016
17:00 – „Kapitan Ameryka:
 Wojna bohaterów” 
(3D dubbing)
20:00 – „Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów” 
(3D napisy)

CzWArteK, 26.05.2016
17:00 – „Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów” 
(3D dubbing)
20:00 – „Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów” 
(3D napisy)

PiąteK, 27.05.2016
14:30 – Angry Birds Film 2D - 
PREMIERA
16:30 – Angry Birds Film 2D
18:30 – Angry Birds Film 3D

Angry birds Film
USA/Finlandia/Animacja/
99 minut

Filmowa animowana wersja najpo-
pularniejszej gry ostatnich lat. Do 
tej pory grę „Angry Birds” ściągnęły 
ponad trzy miliardy użytkowników 
na całym świecie, a w każdym 
miesiącu gra w nią ok. 60 milionów 
ludzi. 
Film zabierze nas na egzotyczną 
wyspę zamieszkaną przez szczę-
śliwe kolorowe ptaki-nieloty. Na 
rajskiej wyspie żyją jednak także 
ptasi outsiderzy - temperamentny 
Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco 
wybuchowy Bomba. Idylliczny kra-
jobraz wyspy przerywa przybycie 
tajemniczych zielonych świnek...
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NAJWAŻNIEJSZE 
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Z CAŁEGO POMORZA

REKLAMA                 22/2016/PK

Nad biciem rekordu 
w Wilkowie czuwał 
Dionizy Zejer, Kontro-
ler Wszystkich Kontro-
lerów z Towarzystwa 
Kontroli Rekordów 
Niecodziennych z Rab-
ki Zdroju. Po zmie-
rzeniu instrumentu 
potwierdzono pobicie 
wcześniejszego rekor-
du z Ostrzyc. Organi-
zatorzy Wilkowskiej 
Majówki, czyli bracia 
Leszek i Bogusław 
Wrzesień oraz Bogdan 
Karczewski odebrali 
również z rąk Dioni-
zego Zejera specjalne 
zaświadczenie potwier-
dzające pobicie rekor-
du.

Diabelskie skrzyp-
ce zagrały także pod-
czas Majówki. O po-
moc w zagraniu na tak 
ogromnym  instrumen-
cie poproszono Fran-
ciszka Okuń, kierow-

nika Kaszubskiego 
Zespołu Regionalnego 
„Levino”, któremu po-
magały dwie dodatko-
we osoby.

Podobnie, jak w ubie-
głych latach na Majów-
ce bawili się mieszkań-
cy powiatu lęborskiego, 
turyści, pojawili się 
rónież pomorscy polity-
cy.  Deszczowa pogoda 
sprawiła jednak, że im-
prezowiczów było zde-
cydowanie mniej niż 
rok temu.

Oprócz prezentacji 
widowiskowych skrzy-
piec na Majówce odbył 
się także zlot motocy-
klistów (przyjechało 
prawie 300 osób z te-
renu całego Pomorza), 
grano w kaszubską Baś-
kę i rywalizowano pod-
czas turnieju strzelania 
z broni pneumatycznej. 

Na zakończenie zagrał 
Don Vasyl. (GB)

Rekordowe skrzypce 
na Majówce
RELACJA | Prezentacja najwięk-
szych na świecie diabelskich 
skrzypiec była największą atrak-
cją czternastej edycji Majówki 
Wilkowskiej. W niedzielę 15 maja 
w tej miejscowości pokazano in-
strument o wysokości 451 centy-
metrów, dłuższy od 31 cm od wcze-
śniejszego rekordu z Ostrzyc.
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Według naszych in-
formacji zatrzymano 
funkcjonariuszy wy-
działu ruchu drogowe-
go z długoletnim sta-
żem - policjanci mają 
za sobą kilkanaście lat 
służby. Prawdopodob-
nie sprawa dotyczy 
przyjmowania łapó-
wek, taka sytuacja mo-
gła mieć miejsce  w ubiegłym 
roku. Prawdopodobnie mogło 
chodzić więcej niż o jeden 

czyn, do wtorku 17 maja 
funkcjonariusze nie usłyszeli 
jednak żadnych zarzutów.

(GB)

Zatrzymano policjantów

Aby znaleźć nowego se-
kretarza przedstawiciele 
Powiatu Lęborskiego ogło-
sili konkurs. Zgłosiło się do 
niego 5 osób, ale dwie osoby 
nie spełniły warunków for-
malnych. Ostatecznie sta-
nowisko sekretarza powiatu 
objął Krzysztof Król, który 
spełnił warunki formalne 
i pozytywnie przeszedł oce-
nę merytoryczną.

-To pracownik niezwykle 
merytoryczny, niezwiązany 
politycznie. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z wyników 
tej rekrutacji – mówi Teresa 
Ossowska-Szara, starosta 
powiatu lęborskiego.

Do obowiązków sekretarza 
będą należały takie sprawy, 
jak m.in: czuwanie nad rze-
telnym i terminowym zała-
twianiem spraw obywateli, 
prowadzenie obsługi Zarzą-

du,  administrowanie i zarzą-
dzanie Biuletynem Informacji 
Publicznej i koordynowanie 
spraw związanych z wybo-
rami.

(GB)

fo
t. 

Po
w

ia
t L

ęb
or

k

Nowy sekretarz w powiecie
PERSONALIA | Krzysztof Król został nowy sekretarzem 
Starostwa Powiatowego w Lęborku. 

POLICJA | Czterech funkcjonariuszy policji z Lęborka 
zostało zatrzymanych w poniedziałek 16 maja przez Biuro 
Spraw Wewnętrznych. Zatrzymanie miało związek z przyj-
mowaniem korzyści majątkowej podczas wykonywania 
czynności służbowych.
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Pro-
gramu dzięki funkcji natych-
miastowego połączenia wideo 
z tłumaczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki interne-
towej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wypo-
sażonego w kamerę i z podłą-
czeniem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

Maraquja to zespół wokalno-
taneczny, wykonujący covery 
znanych i popularnych prze-
bojów, w nowych tanecznych 
aranżacjach. Podstawowy skład 
zespołu to 4 utalentowane wo-
kalnie i tanecznie dziewczyny.

Dziewczyny występują od 
6-ciu lat, na swoim koncie mają 

setki koncertów w Polsce i za 
granicą.

Występowały już jako sup-
port przed takimi gwiazdami, 
jak.: Boney M., Mrozu, Bad 
Boys Blue, Enej, Łzy, Krzysz-
tof Krawczyk, Feel, Bedna-
rek, Lombard, Bajm, Maanam 
i Maryla Rodowicz. (GB)

KONCERT| Poznaliśmy drugą gwiazdę tegorocznych Dni Gminy 
Wicko. Wiadomo już, że oprócz Tomasza Niecika 15 lipca w Wicku 
barwne i widowiskowe show przedstawi grupa Maraquja.
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Zespół Maraquja wystąpi w Wicku
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Na naszym portalu Gle24.
pl i na profilu tego portalu 
na serwise Facebook regu-
larnie organizujemy rozmaite 
konkursy. W jednym z nich 
do wygrania były akcesoria 
łazienkowe od Leroy Merlin 
Rumia. Nagrody mógł wy-
grać każdy, kto udostępnił 

oraz polubił post o konkursie 
na swojej tablicy na Facebo-
oku.

Zabawa spotkała się ze spo-
rym zainteresowaniem inter-
nautów. Obok tekstu prezen-
tujemy szczęśliwców, którzy 
wygrali nagrody w naszym 
konkursie. 

Gratulujemy i zachęcamy 
do wchodzenia na portalu 
Gle24.pl i na nasz fanpage 
na Facebooku, gdzie na na-
szych Czytelników czekają 
kolejne konkursy. Ty też 
możesz wygrać atrakcyjne 
nagrody!

(GB)

Oni wygrali 
w naszym konkursie!
KONKURS | Prezentujemy osoby, które wygrały akcesoria łazienkowe w naszym konkur-
sie, organizowanym z Leroy Merlin Rumia. Zapraszamy na portal Gle2.pl i profil portalu 
na serwisie Facebook, gdzie regularnie pojawiają się konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
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W tegorocznej edycji udział 
wzięło 8 uczniów szkół pod-
stawowych oraz 11 uczniów 
ze szkół gimnazjalnych.

Wśród uczniów szkół pod-
stawowych najlepszy okazał 
się Maciej Baranowski ze 
Szkoły Podstawowej Nr 8 
w Lęborku, natomiast w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych 
I miejsce zajęła Zofia Klata 
ze Społecznego Gimnazjum 
Językowego w Lęborku. 
Uczniowie ci reprezentować 
będą Lębork w finale kon-

kursu, który odbędzie się 10 
czerwca br. w Olsztynie.

Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwała 
komisja w składzie: Irena 
Kotłowska, Bogusława Bo-
brucka, Marian Kurzydło, 
Iwona Szymankiewicz, Ma-
rek Adamowicz oraz prze-
wodnicząca komisji, Mariola 
Pruska.

Głównym organizatorem 
konkursu jest Stowarzysze-
nie Gmin „Polskie Zamki 
Gotyckie”. (GB) fo
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Sprawdzili wiedzę o zakonie krzyżackim
KONKURS | Muzeum w Lęborku przeprowa-
dziło etap gminny konkursu wiedzy o zam-
kach państwa krzyżackiego dla uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. 
Konkurs odbył się 13 maja 2016r.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
sprZeDam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

sprZeDam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

wYNaJmę parter domu w Bolszewie. 
Tel: 781-426-010

Jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

skup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LekCJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

sprZeDam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

TELEFONY

INNE

sprZeDam tanio kamerę tv, Skype, 
Samsung vg -etc 4000, cena 230 zł i 
mysz bezprzewodową. Tel: 510-501-
955

PRACA

DAM PRACĘ

ZatruDNię kobiety do obsługi ma-
gla w Pralni. Tel: 58 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

usŁugi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowaNia jednorazowe, tel. 501 
175 330

usŁugi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

profesJoNaLNa fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

kotŁowNie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

sprZeDam silnik 7,5 kw 960 obrotów. 
Tel: 601-638-877

sprZeDam tanio komodę olcha 
szerokość 130cm, wysokość 93 cm, 
głębokość 43cm, cena 280 zł. Tel: 510-
501-955

sprZeDam bryczkę na 1-konia dla 
5 osób, typu dokard. Stan idealny, ha-
mulec, Wejherowo. Tel: 507-724-008

sprZeDam piłę tarczową 2.2 kw 
380W, samorobną z kółkami, cena 
650zł. Tel: 695-230-080

sprZeDam drewno do CO i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

mata dla dziecka do leżenia i prze-
wijania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

sprZeDam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034

sprZeDam ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

sprZeDam mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

kupię militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, czę-
ści pojazdów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

sprZeDam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

sprZeDam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

sprZeDam rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

sprZeDam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

sprZeDam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

510 894 627
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Trener Walkusz do Luzina 
nie zabrał kontuzjowanego 
Łukasza Kłosa, a kolejny 
nasz ważny ofensywny za-
wodnik Mateusz Madziąg 
pauzował za żółte kartki. 
Gospodarze rzucili do boju 
to co mieli najlepsze. Oba 
zespoły zagrały w mocnych 
składach i mecz był bardzo 
wyrównany. 

Początek spotkania w wy-
konaniu Pogoni wyglądał 
bardzo dobrze. Licznie przy-
była na pucharowy pojedy-
nek publiczność z Lęborka 
zdominowała trybuny w Lu-
zinie. Wynik otworzył w 23 
minucie Maciej Wardziński, 
przytomnie zachowując się 
w tłoku pola bramkowego 
i kierując piłkę do siatki po 
wyrzucie z autu Wesserlin-
ga. 31 minuta i prowadzi-
my 2:0. Ponownie Wesser-
ling wrzuca z prawej strony 
z autu piłkę w pole karne, 
tam przebija ją zawodnik 
z Luzina, a akcję głową za-
myka Gracjan Miszkiewicz. 
Radość na trybunach, radość 
na ławce i… wtedy do gło-
su doszli gospodarze… Rajd 
Rutkowskiego lewą stroną, 
zwód, Katzor zostaje z tyłu, 
a napastnik Wikędu z ostre-
go konta strzela kontaktową 

bramkę. W 67 i 72 minucie 
najpierw Miszka, a później 
Sobczyński łapią żółte kart-
ki za faule na ruchliwym 
Wardzińskim. Pierwszy rzut 
wolny w okolicy pola kar-
nego Wikędu bez historii, 
drugi strzał Sychowskiego 
minimalnie mija dłuższy 
słupek bramki Rackiego. 8 
minut przed końcem klops… 
Kochanek w polu karnym 
ma kontakt z Maszotą. Wie-
lu widziało czysty wślizg 
i wcześniejsze uderzenie pił-
ki. Sędzia Marciniak ogwiz-
duje jednak karnego. Na 
dodatek Sychowski za dys-
kusję z arbitrem ogląda żółty 
kartonik. Skutecznym egze-
kutorem jedenastki Dąbrow-
ski. Remis 2:2 i dogrywka.  
Pierwsze 15 minut to wie-
le okazji strzeleckich dla 
Pogoni. Najpierw Kuss do-
brze zgrywa piłkę do Mu-
suły i ten głową minimal-
nie obok bramki. Chwilę 
później Sadowski kozłem 
uderza na bramkę, piłka mi-
nimalnie nad poprzeczką. 
W 101 minucie meczu Ski-
bicki ratuje Pogoń wybija-
jąc piłkę z linii bramkowej. 
Kolejne minuty to świetne 
okazje Formeli i Kussa.  
Ostatni kwadrans to domi-

nacja Pogoni. Rzut wolny 
po faulu na Formeli 18 me-
trów od bramki uderza Ko-
chanek, piłka przelatuje nad 
poprzeczką. Także ponad 

bramką z dystansu dwu-
krotnie strzela Morawski.  
Rzuty karne rozstrzygnęły 
mecz 1/8 Pucharu z Gryfem 
Słupsk, rozstrzygnęły też 

ćwierćfinał. Jako pierwsza 
strzelała Pogoń. Sychowski 
celnie, Rutkowski także, 
choć Katzor miał już pił-
kę na rękach. W II serii po 

profesorsku obowiązek wy-
pełnił Musuła, Bank za to 
mocno w poprzeczkę. W III 
serii Morawski gol, Wikęd 
także. IV seria to nieudany 
strzał Wesserlinga i obrona 
Rackiego. W rewanżu Dą-
browski wyrównuje na 3:3. 
V seria to pojedynek środko-
wych obrońców. Kochanek 
gol, Sobczyński tak samo. 
VI seria okazała się ostatnia. 
Skibicki gol, strzał Marcina 
Maszoty broni Katzor! Po-
goń po ciężkim boju zostaje 
w grze i awansuje do półfi-
nału! 

1/4 wojewódzkiego Pu-
charu Polski, 11 maja 2016 
godz. 17

Tydzień czasu 1. miejsce 
w rozgrywkach IV ligi zajmo-
wała drużyna seniorów Pogo-
ni. Na 6. kolejek przed końcem 
sezonu Pogoń do liderującego 
Rodła Kwidzyn traci 4 punkty. 
Dopóki piłka w grze wszyscy 
liczą na pozytywne wyniki, 
kwestia awansu do III ligi nie 
jest jeszcze rozstrzygnięta. 

Problemem są kontuzje 
zawodników. Dramatycz-
ny przebieg miał niedziel-
ny mecz Anioły Garczego-
rze – Pogoń Lębork. Twardo 
grający zawodnicy Aniołów 
przy aprobacie sędziego wy-
eliminowali z gry na kolejne 
mecze dwóch podstawowych 
zawodników Pogoni. Gra-

cjana Miszkiewicza z ura-
zem głowy z boiska zabrała 
karetka i sezon dla niego się 
już skończył. Podobnie wy-
gląda sprawa Mateusza Stan-
kiewicza (uraz kręgosłupa). 
Damian Formela większość 
meczu grał z zakrwawioną ko-
szulką (uraz brody), a  po me-
czu odwiedził lęborski SOR. 
Na drobniejsze urazy narze-
kają tez inni zawodnicy. Mecz 
Anioły – Pogoń zakończył się 
remisem 0:0. Przed zespołem 
mecze z teoretycznie słabszy-
mi rywalami. Trener Walkusz 
zapowiada jednak walkę do 
końca, a większą szansę na 
grę otrzymają dotychczasowi 
rezerwowi.

Zmiana lidera
• 25 maja 2016 
(środa) g. 17
Pogoń Lębork 

- GOSRiT/Wikęd Luzino
  

• 4 czerwca 2016
(sobota) g. 17

 Pogoń Lębork - Jantar Ustka 

Gracjan Miszkiewicz mecz w Garczegorzu
zakończył z ciężką kontuzją

Najbliższe 
mecze 
Pogoni
 w Lęborku:

Pogoń już w półfinale
PIŁKA NOŻNA | Cztery gole w regulaminowym czasie gry, dogrywka 2x15 minut i seria rzutów karnych w których kolejny raz lepsza 
okazała się drużyna z Lęborka. Pogoń wygrywa w Luzinie i awansuje do półfinału regionalnego Pucharu Polski. Kolejnym prze-
ciwnikiem w drodze o finał Polonia Gdańsk.
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Wikęd/GOSRiT Luzino 
– Pogoń Lębork 
2:2 (k. 4:5) 

bramki: 0:1 Wardziński 
(’23), 0:2 Miszkiewicz (’31), 
1:2 Rutkowski (’36), 2:2 
Dąbrowski (k. – ‘83)
 
Pogoń: Katzor – Wesser-
ling, Musuła, Kochanek, 
Fudala (’57 Skibicki), Kuss, 
Miszkiewicz (’46 Morawski), 
Stankiewicz (’55 Paweł La-
buda), Sychowski, Formela, 
Wardziński (’75 Sadowski)

Marcin Wardziński, strzelec 
pierwszej bramki dla Pogoni




