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zamów drobne

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

Tegoroczna, trzecia z ko-
lei edycja Budżetu Obywa-
telskiego wzbudziła duże 
zainteresowanie ze strony 
mieszkańców. Pomysłodaw-
cy projektów promowali je 

w internecie, część osób zor-
ganizowało także ciekawe 
akcje na ulicach miasta. Jak 
się okazało, wielu miesz-
kańców z wybraniem naj-
lepszych projektów czekało 

do ostatniej chwili, dopiero 
ostatniego dnia głosowania 
lokal wyborczy był pełny 
mieszkańców. 

27 maja dokonano otwar-
cia urny, przeliczenia kart do 

głosowania i oddanych przez 
lęborczan głosów. Przedsta-
wiciele komisji ustalili, że 
na etapie głosowania wy-
dano 2489 krat do głosowa-
nia z urny wyjęto również 

2489 kart (w tym 10 kart 
nieważnych). Lęborczanie 
łącznie oddali 4664 głosy 
ważne, w tym na projekty 
małe oddano 862 głosy, a na 
projekty duże 3802. Dla po-

równania warto podkreślić, 
ze w ubiegłym roku w gło-
sowaniu wzięło udział 2 220 
mieszkańców, 
którzy oddali 4 
111 głosów.

Wybrano projekty 
obywatelskie

BUDŻET MIASTA | W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego powstanie m.in  Szpilkostrada, siłownia pod chmurką przy 
ulicy Komuny Paryskiej a Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku otrzyma sprzęt ratujący życie. Podczas głosowania nad projektami 
oddano łącznie  4664 głosy ważne -  na projekty małe oddano 862 głosy, a na projekty duże 3802.
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Pies odnalazł 
zaginionego
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O zaginięciu 62-letniego 
mieszkańca gm. Czarna Dą-
brówka (powiat bytowski) po-
informowała bytowską policję 
jego żona. Mężczyzna wyszedł 
z domu w czwartkowe południe 
i nie wrócił do wieczora. Z po-
mocą bytowskim funkcjona-
riuszom pośpieszyli policjanci 
z Lęborka, w tym przewodnik 
sierż.szt. Bartłomiej Świtka 
z psem służbowym Iwo. Na 
jednej z łąk mundurowi zna-
leźli plecak zaginionego.

- Pies natychmiast złapał trop. 
Mimo, że trasa poszukiwań 
była długa i trudna do tropie-
nia, bo przez ponad 3 kilome-
try prowadziła przez las, pola 
i grzęzawiska, Iwo bezbłędnie 
doprowadził swojego prze-
wodnika do leśnego zagajnika, 
gdzie znajdował się zdezorien-
towany 62-latek. Mężczyzna 
nie wiedział jak trafić do domu. 
Na szczęście nic mu się nie 
stało - informuje sierż.sztab. 
Marta Kandybowicz, p.o. Ofi-
cera Prasowego Komendanta 
Powiatowego Policji.

Iwo służy w lęborskiej ko-
mendzie policji od 1,5 roku. 
Jak twierdzi sierż.szt. Bartło-

miej Świtka, jest wartościo-
wym partnerem w codziennej 
służbie i mimo tak krótkiego 

stażu ma na swoim koncie nie-
jeden sukces w tropieniu.

(MK)

Pies odnalazł zaginionego
POSZUKIWANIA | Przewodnik psa służbowego z lęborskiej komendy policji, sierż.szt. 
Bartomiej Świtka oraz jego czworonożny podopieczny – owczarek belgijskiIwo, po-
mogli bytowskim mundurowym w odnalezieniu zaginionego mężczyzny. Pies szybko 
złapał trop i po ponad 3 kilometrowym przemierzeniu trudnej trasy bezbłędnie do-
prowadził policjantów do celu.

Fo
t. 

K
PP

 L
ęb

or
k

W sobotę (28 Maja) w nocy 
mieszkaniec Lęborka po-
informował dyżurnego ko-
mendy policji o dziwnym 
zachowaniu mężczyzny, któ-
ry w Parku Chrobrego mając 
na sobie zdekompletowany 
mundur policyjny, zaczepia 
przechodniów usiłując ich 
wylegitymować. Na miejsce 
niezwłocznie skierowany zo-
stał patrol policji.

Świadkowie zdarzenia po-
twierdzili treść zgłoszenia 
i wskazali policjantom kie-
runek, w jakim oddalił się 
ten mężczyzna. Chwilę póź-
niej mundurowi zatrzymali 
go w pobliskim skate parku. 
W jego plecaku znaleźli czap-
kę policyjną z otokiem aspi-
ranta sztabowego, granatową 
koszulę z pagonami wskazu-
jącymi na ten stopień, broń 
i amunicję gazową, pałkę 
teleskopową, kajdanki oraz 
etui z emblematem straży 
granicznej.

- Po wylegitymowaniu 
okazało się, że mężczyzna 
udający policjanta to 34 letni 
mieszkaniec Nowego Dworu 
Gdańskiego. Wynik badania 
alkotestem wskazał, że miał 
w organizmie prawie promil 
alkoholu. W takim stanie, 
przebrany za policjanta, nie-
pokoił przechodniów i żą-
dał od nich podania danych 
osobowych. Mundurowi za-
trzymali go i osadzili w poli-
cyjnej celi - informuje sierż.
sztab. Marta Kandybowicz, 
p.o. Oficera Prasowego KPP 
Lębork.

Zabezpieczona broń jest 
poddawana analizie. Niewy-
kluczone, że wkrótce męż-
czyzna usłyszy zarzuty nie-
legalnego posiadania broni 
i amunicji, publicznego uży-
wania munduru, do którego 
nie ma prawa oraz zakłócania 
porządku publicznego. Grozi 
mu kara pozbawienia wolno-
ści do 8 lat. (GB)

Udawał policjanta, usiłował 
legitymować przechodniów
OSZUST | Policjanci patrolujący teren Lęborka zatrzymali 
34-letniego mężczyznę, który przebrał się za policjanta i pró-
bował legitymować przechodniów. Nietrzeźwy 34-latek ubra-
ny był w granatową koszulę z pagonami aspiranta sztabowego 
i czapkę policyjną. Mundurowi znaleźli przy nim broń i amu-
nicję gazową, kajdanki, pałkę teleskopową oraz etui z emble-
matem straży granicznej. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Podczas uroczystości głos 
zabrała Starosta Lęborski, 
Pani Teresa Ossowska - Sza-
ra oraz zaproszeni goście.
Odegrano hymn państwowy 

oraz pieśń reprezentacyjną 
Wojska Polskiego, defilada 
pododdziałów zakończyła 
uroczystość.

Po uroczystościach na 

placu apelowym delegacje 
przeszły przed sztab, gdzie 
pod tablicą pamiątkową zło-
żono kwiaty.

(GB)

Święto lęborskiego batalionu
RELACJA | Uroczystą zbiórkę z okazji Święta 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego 
im. gen. Jerzego Jastrzębskiego zorganizowano w poniedziałek 23 maja.
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Projekt „Szpilko-
strady” był jedną 
z pierwszych ini-
cjatyw, które zo-
stały złożone do 
tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatel-
skiego w Lęborku. 
Na naszych łamach 
pisaliśmy o pomyśle 
już w marcu.

Odbiorcą szpil-
kostrady mają być 
wszystkie osoby, 
które spacerują 
i przechodzą przez 
ulicę Staromiejską, 
a szczególnie -  ko-
biety w szpilkach i na obca-
sach, rodzice z wózkami, małe 
dzieci będące pod opieką doro-
słych, osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze oraz te osoby, 
którym chodzenie po nierów-
nej powierzchni sprawia dys-
komfort. Pomysłodawcy 
Szpilkostrady planują budowę 
specjalnie wydzielonego pasa 
na ulicy o szerokości od 1 do 
1,5 m. Powstać ma on z ciasno 
ułożonej kostki (np. typu Pic-
colo), która dobrze będzie się 
komponowała z nawierzchnią 
na Placu Pokoju. Kostka ma 
też kontrastować i wyraź-
nie odróżniać się od „kocich 
łbów” w pobliżu.

-Realizacja projektu to od-

powiedź na sygnały miesz-
kańców, a także osób spoza 
miasta, którzy podkreślają, ze 
ulica nie jest wygodna do spa-
cerowania.  Każde przejście 
po wybrukowanej powierzch-
ni oraz ogromne ryzyko po-
tknięcia się i narażenia na 
urazy nóg, kręgosłupa i całe-
go ciała – podkreśla Sławomir 
Łukaszuk, pomysłodawca 
projektu.

Koszty budowy Szpilkostra-
dy wyceniono na 200 tysięcy 
złotych.

Wśród projektów, które za-
kwalifikowały się do reali-
zacji jest także doposażenie 
w sprzęt ratownictwa tech-
nicznego Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lęborku. Ten 

projekt zdobył 405 głosów 
i w jego ramach baza sprzę-
towa OSP ma się zwiększyć 
o takie urządzenia jak m.in 
nożyce hydrauliczne, rozpie-
racz ramieniowy i rozpieracz 
kolumnowy.

Inny z projektów, który prze-
znaczono do realizacji po-
winien ucieszyć miłośników 
aktywnego spędzania czasu. 
W ramach LBO powstanie 
bowiem trasa pieszo-rowero-
wa od ul. Komuny Paryskiej 
wzdłuż torów kolejowych 
w stronę rzeki Łeby. Tra-
sa o nawierzchni asfaltowej 
i szerokości około 2,5 metrów 
będzie używana przez rowe-
rzystów, piechurów, rolkarzy 
i miłośników nordic walking.

Szpilkostrada najbardziej popularna
INWESTYCJE | Budowa „Szpilostrady”, czyli specjalnego pasa płaskiej nawierzchni na wyboistej ulicy Staromiejskiej była naj-
bardziej popularnym projektem tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Udostępnienie lęborskiego deptaka kobietom 
w szpilkach i rodzicom z wózkami zdobyło aż 517 glosów.

PROJEKTY MAŁE:

projekt nr 7 – Rozwój •	
sportowy mieszkań-
ców Lęborka z Klubem 
Sportowym Agoga Gym 
– wnioskodawca: Kamil 
Konkel – 214 głosów
projekt nr 12 – Siłow-•	
nia pod chmurką przy 
ul. Komuny Paryskiej 
– wnioskodawcy: Szur 
Halina, Bibliw Stefania – 
167 głosów
projekt nr 16 – Kobie-•	
ty i dzieci na sportowo 
z Lew Lębork – wniosko-
dawcy: Grudzień Piotr, 
Świątek Łukasz – 154 
głosy

PROJEKTY DUŻE:

projekt nr 1 – Szpilko-•	
strada – pewnym kro-
kiem, bez potknięć przez 
Staromiejską – wniosko-
dawca: Łukaszuk Sławo-
mir – 517 głosów
projekt nr 4 – Restauracja •	
zabytkowego prospektu 
organowego w Sanktu-
arium św. Jakuba Apo-
stoła w Lęborku – wnio-
skodawca: Karczewski 
Marcin – 491 głosów
projekt nr 3 – Rowerem, •	
pieszo i na rolkach nad 
rzekę Łebę – wniosko-
dawcy: Siwka Krzysztof, 
Matuszek Adam – 435 
głosów

projekt nr 11 – Spełniamy •	
dziecięce marzenia – Bu-
dowa kompleksu zaba-
wowo – sportowego przy 
Szkole Podstawowej Nr 
8 (budynek małej szkoły 
przy ul. E. Plater) oraz si-
łowni zewnętrznej na te-
renie szkoły ul. Mireckiego 
10 – wnioskodawcy:Rut-
kiewicz Wiesława, Lewi-
ta – Koszałka Róża – 425 
głosów
projekt nr 6 – Doposaże-•	
nie w sprzęt ratownictwa 
technicznego Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lęborku 
– wnioskodawca: Wołocz-
nik Mateusz –  405 głosów

Powiat wystawił do sprze-
daży dawny budynek Domu 
Dziecka przy ulicy Gdańskiej. 
Ten trzykondygnacyjny budy-
nek o powierzchni użytkowej 
1639 m2 z budynkiem gospo-
darczym udało się sprzedać za 
kwotę 960 tysięcy złotych do-
piero w ramach trzeciego z ko-
lei przetargu. Nieruchomość 
od dwóch lat była nieużywana 
i niszczała. Urzędnikom po-
wiatowym zależało więc na 
szybkim jej sprzedaniu, żeby 
nie ponosić kosztów prac re-
montowych.

- Cieszymy się, że transakcja 
doszła do skutku i udało się 
znaleźć nabywcę - podkreśla 
Teresa Ossowska-Szara, sta-
rosta lęborski.

Co z pieniędzmi, które trafią 
do kasy powiatu po sprzedaży 
nieruchomości?

-Mamy ogromnie wiele wy-
datków - szpital, drogi i inne, 
ważne inwestycje. Ten rok jest 
szczególnie ważny, bo pewnie 
będzie to ostatnia możliwość 

sięgnięcia po środki zewnętrz-
ne. My chcemy się tak zabez-
pieczyć finansowo, żeby nie 

było potrzeby emisji obligacji 
- dodaje starosta lęborski.

(GB)

Najnowszy budynek ko-
munalny w Lęborku będzie 
oferował 32 mieszkana jedno- 
i dwupokojowe. W ramach 
inwestycji powstaną takze 

chodniki i parking dla 33 po-
jazdów.

Łączny koszt inwestycji ok. 
3,66 mln zł, 30% jej kosztów 
udało się zdobyć z funduszu 

dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Pierwsi mieszkańcy wprowa-
dzą się do budynku pod koniec 
lipca bieżącego roku. (GB)

Sprzedano dawny Dom Dziecka
TRANSAKCJA | Za 960 tysięcy złotych Powiat Lęborski sprzedał nieruchomość na uli-
cy Gdańskiej, gdzie dawniej mieścił się Dom Dziecka. Nabywcę udało się znaleźć dopiero 
podczas trzeciego przetargu.

Nowe mieszkania komunalne
INWESTYCJA | 32 mieszkania będzie oferował nowy budynek komunalny, którego 
budowa kończy się przy ulicy Giermyskego w Lęborku. Ta miejska inwestycja zakończy 
się pod koniec lipca.
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Nagrody ufundowało 
CH Auchan Port Rumia

FOTOGALERIA KONKURSOWA

KONKURS | Jakie nowe 
umiejętności zdobyły ostatnio 
pociechy naszych Czytelni-
ków? Czego się nauczyły? 
Co udało Im się już osiągnąć? 
Właśnie takie pytania kon-
kursowe zadaliśmy na porta-
lu gle24.pl i na profilu tego 
portalu na serwisie Facebook 
z okazji Dnia Dziecka

Konkurs zorganizowaliśmy 
razem z Auchan Port Rumia. 

Obok możecie zobaczyć na-
grodzone zdjęcia.

Prezentujemy 
nagrodzonych!
Joanna Jadowska
Izabela Naczyk
Beata Grygiel
Angelika Krasoń
Malwina Maszota
Anna Michalska

(GB)

Rozdaliśmy upominki 
na „Dzień Dziecka”
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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

Angry Birds Film
USA/Finlandia/Animacja/
99 minut

Filmowa animowana wersja 
najpopularniejszej 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 - temperament-
ny Red, szybki jak wiatr Chuck 
i nieco wybuchowy Bomba. Idyl-
liczny krajobraz wyspy przerywa 
przybycie tajemniczych zielonych 
świnek. Dzięki filmowi dowiemy 
się wreszcie dlaczego Angry Birds 
są takie... angry!

Kochaj
Polska/ Komedia romantyczna/
90min

Sawa wkrótce wychodzi za mąż 
za Jurka, o którym jej przyjaciółki 
mówią: „facet marzeń z wmon-
towanym genem idealnego męża 
i ojca”. Jednak Sawę zaczynają 
ogarniać coraz większe wątpliwo-
ści, czy to właśnie Jurek jest tym 
jednym, jedynym… Zwłaszcza, 
że na horyzoncie pojawił się 
przystojny aktor – Krzysztof. Do 
ceremonii zostało kilka godzin. 
W umówionym miejscu zbiórki, 
przed wieczorem panieńskim, 
stawiają się najlepsze przyjaciółki 
Sawy – lubiąca adrenalinę Anka, 
miłośniczka Orientu Weronika 
i perfekcyjnie zorganizowana 
gwiazda telewizji Oliwia. Nie ma 
jedynie przyszłej panny młodej…

CzwArteK, 2.06.2016
14:30 – Angry Birds Film 2D 
16:30 – Angry Birds Film 2D
18:30 – Angry Birds Film 3D
20:30 – Nice guys. Równi goście

PiąteK, 03.06.2016
16:00 – Angry Birds Film 2D
18:00 – Angry Birds Film 3D
20:00 – Kochaj - PREMIERA

SoBotA, 04.06.2016
14:00 – Angry Birds Film 2D 
16:00 – Angry Birds Film 2D
18:00 – Angry Birds Film 3D
20:00 – Kochaj 

NiedzielA, 05.06.2016
14:00 – Angry Birds Film 2D 
16:00 – Angry Birds Film 2D
18:00 – Angry Birds Film 3D
20:00 – Kochaj 

PoNiedziAłeK, 06.06.2016
Kino nieczynne

wtoreK, 07.06.2016
16:00 – Angry Birds Film 2D
18:00 – Angry Birds Film 3D
20:00 – Kochaj

ŚrodA, 08.06.2016
16:00 – Angry Birds Film 2D
18:00 – Angry Birds Film 3D
20:00 – Kochaj 

CzwArteK, 09.06.2016
16:00 – Angry Birds Film 2D
18:00 – Angry Birds Film 3D
20:00 – Kochaj 

PiąteK, 10.06.2016
15:30 – Angry Birds Film 2D
17:30 – Alicja po drugiej   
 stronie lustra 2D
20:00 – Kochaj 

SoBotA, 11.06.2016
13:30 – Alicja po drugiej   
 stronie lustra 2D
15:30 – Angry Birds Film 2D
17:30 – Alicja po drugiej   
 stronie lustra 2D
20:00 – Kochaj 

NiedzielA, 12.06.2016
13:30 – Alicja po drugiej   
 stronie lustra 2D
15:30 – Angry Birds Film 2D
17:30 – Alicja po drugiej   
 stronie lustra 2D
20:00 – Kochaj 

12 czerwca o godz. 15.00 
Teatr Gdynia Główna za-
prezentuje w Stacji Kultura 
(dworzec PKP, ul. Dworco-
wa 8) przedstawienie pod 
tytułem „Braciszek i sio-
strzyczka”, na podstawie 
baśni braci Grimm.

Przedstawienie opowia-
da historię chłopca zamie-
nionego przez czarownicę 
w jelonka, i jego siostry, 
która poświęca się, aby go 
ratować. Spektakl zachwy-
ca prostotą użytych środ-
ków, angażujących dzie-
cięcą wyobraźnię. Młodzi 
widzowie poznają różno-
rodne sposoby animacji 
wykorzystanych w spekta-

klu lalek oraz elementów 
tworzących świat przedsta-
wiony. Nastrój opowieści 
budują piosenki śpiewa-
ne a capella, a także przy 
akompaniamencie prostych 
instrumentów. Lalki wg 
projektu argentyńskiej sce-
nografki Magdaleny Bara-
gli wykonane zostały przy 
współpracy z reżyserką 
Lubą Zarembińską. 

Bilety w cenie 5 złotych 
(dzieci) i 8 zł (dorośli) do-
stępne są w kasie Kina przy 
ul. Gdańskiej oraz w CIT 
przy alei Niepodległości 6.

Liczba biletów jest ogra-
niczona.

(BG) fo
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Braciszek i Siostrzyczka w Stacji Kultura
TEATR | Lęborskie Centrum Kultury „Fre-
gata” zaprasza na piąte przedstawienie 
z cyklu  „Niedzielne spotkania z teatrem”.
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NIERUCHOMOŚCI

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

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 kamerę tv, skype, Sam-
sung VG-STC 4000 oraz mysz bez-
przewodową, cena 230zł. Tel: 510-
501-955

PRACA

DAM PRACĘ

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, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

siNgeL 34 lata, modelowy typ urody, 
szuka 2 Pań w wieku 28-58 lat, miłych 
sponsorek, trójmiasto. Tel: 735-001-
684

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 wygodne fotele i stolik. 
Tel: 604-061-832

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

sprZeDam bryczkę na 1 konia dla 5 
osób, dokard, stan idealny, hamulec, 
cena 2200zł. Tel: 507-724-008  

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 Dan-

te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, 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, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

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

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

sprZeDam rowerek treningowy orbi-
trek, 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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- Ciężko się grało, bo bo-
isko było w złym stanie. 
Mimo to zaprezentowaliśmy 
skuteczną i konsekwentną 
piłkę. Wynik mógłby być 
jeszcze wyższy - ocenił spo-
tkanie trener Pogoni Walde-
mar Walkusz. 

Przewaga i dominacja dru-
żyny z Lęborka w tym me-
czu nie podlegała dyskusji. 
Z minuty na minutę Pogoń 
poczynała sobie śmielej cze-
go efektem były gole. W 35 
minucie strzał z rzutu wol-
nego Kłosa, podobnie jak 
wiele innych piłek wybija 
przed siebie „przymusowy” 
bramkarz Jaguara. Damian 
Formela ni to wolejem ni 
to nożycami pięknie uderza 
1:0, a piłka odbija się jesz-
cze od poprzeczki. Tuż przed 
przerwą także po rzucie wol-
nym Kłosa akcję na długim 
rogu zamknął Wardziński. 
Do szatni Pogoń schodziła 
z dwubramkową przewagą.

Dbałość gospodarzy 
o zachowanie czystego 

konta kartkowego niweczy 
w 60 minucie Prusaczyk. 
Spięcie z sędzią i wymiana 
poglądów kończy się dla 
niego bezpośrednią czerwo-
ną kartką. Trener Walkusz 
szybko reaguje i do przodu 
przesuwa Kochanka, gramy 
trójką z tyłu. 67 minuta to 
strzał z linii pola karnego 
Formeli. Piłka odbija się 
od poprzeczki i trafia pod 
nogi Wardzińskiego, który 
z pierwszej piłki ładuje ją 
do siatki. 72 minuta i mamy 
4:0. Rzut z autu Wesserlin-
ga, piłkę głową przedłuża 
Kochanek i trafia wprost 
na głowę dwumetrowego 
Kussa. Ten jest bezbłędny. 
Ostatni kwadrans to groźne 
ataki Pogoni. Piłka dwu-
krotnie po strzałach Kussa 
i Formeli przekroczyła linię 
bramkową, dwukrotnie sę-
dzia odgwizdywał jednak 
spalonego. Wynik w 1 mi-
nucie doliczonego czasu gry 
ustala z rzutu karnego Sy-
chowski.

Pogoń poskromiła Jaguara
PIŁKA NOŻNA| Wysokim zwycięstwem za-
kończyła się sobotnia (28 Maja) wyprawa 
Pogoni Lębork do Jaguara Gdańsk. 

31. KOLEJKA 
IV LIGI, 
28 MAJA 2016 
GODZ. 16 

Jaguar Gdańsk 
- Pogoń Lębork 
0:5 (0:2)

bramki: 0:1 Formela 
(’35), 0:2 Wardziński 
(’45),0:3 Wardziński 
(’67) ,0:4 Kuss (’72),0:5 
Sychowski (k.- 90+1) 
Jaguar: Jaśniewski 
– Prusaczyk, Dem-
bek, Sobczyk, Wolak, 
Umański (’67 Górka), 
Czerwionka, Kinas, 
Kuźniarski (’46 Zalow), 
Rakoński, Ogrodowicz 
Pogoń: Katzor – 
Wesserling, Musuła, 
Kochanek, Skibicki 
(’83 Fudala), Morawski 
(’55 Kuss), Sychowski, 
Formela, Madziąg (’78 
Paw. Labuda), Kłos (’71 
Sadowski), Wardziński. 
żółte kartki: Kinas, 
Dembek – Formela, 
Wesserling czerwona 
kartka: Prusaczyk 
(Jaguar)

Start główny przeprowa-
dzony będzie na dystansie 
21 km. Zawody dla dzieci 
do lat 12 przeprowadzone 
zostaną na dystansie 600 m, 
a dla dzieci w wieku 13-15 

lat – na dystansie 1150m.
Start i meta - przy Pływalni 
Miejskiej „Rafa”, u zbiegu 
ulic Kusocińskiego i Olim-
pijczyków. Trasa wyścigu 
głównego będzie przebie-
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Każdy z zespołów rozegrał 
po 4 spotkania w systemie 
„każdy z każdym”. Najbar-
dziej wyrównanym pojedyn-
kiem okazał się mecz po-
między AMGaz Wejherowo 
i Klaja Cafe i ten mecz zade-
cydował o końcowym wyni-
ku. Zawodnicy z Wejherowa 
zwyciężając 2:0 z Klają mieli 
już pierwsze miejsce zapew-
nione i nawet dekoncentracja 
w ostatnim meczu z AZSem, 
skutkująca przegraną AM-
Gaz Wejherowo, nie zagrozi-
ła w zdobyciu tytułu mistrza 
województwa.

Wicemistrzem został ze-
spół Klaja Cafee, a tuż za 
nim AZS Lębork.Na czwar-
tej lokacie uplasował się ze-
spół Bojan Żubry.

W tym zespole widoczny 
był brak najlepszego za-
wodnika, Wojtka Dawida. 
W ostatnim meczu Bojan 
Żubry walczył do końca 
i zwyciężył z KS Baza 44 
Siemirowice 2:1.Podczas 
podsumowania turnieju wy-
różniono trzech zawodników 

z zespołów z miejsc medalo-
wych. Z AZSu wyróżniony 
został Marcin Fokczyński, 
z Klaja Cafee Tomasz Szlem-
po i z AMGaz Wejherowo 
- Mateusz Pliński. Wyróż-
nieni zawodnicy otrzymali 
statuetki i nagrody rzeczowe.
Wszystkie zespoły otrzyma-
ły z rąk Witolda Namyślaka, 
Burmistrza Miasta Lęborka 
i Mariana Borka, Dyrektora 
Centrum Sportu i Rekreacji 

w Lęborku okolicznościowe 
dyplomy i puchary, a trzy 
najlepsze zespoły - medale. 
Kolejne mistrzostwa odbędą 
się za rok.

Klasyfikacja:
-AMGaz Wejherowo
-Klaja Cafee
-AZS Lębork
-Bojan Żubry
-KS Baza 44 Siemirowice
(GB)

AMGaz Wejherowo 
mistrzem województwa
SIATKÓWKA | Po raz ósmy w Lęborku odbyły się Mistrzostwa Województwa Po-

morskiego w Piłce Siatkowej Amatorów. Tegoroczny turniej odbył się pod patronatem 
Mieczysława Struka, Marszałka Woj. Pomorskiego.W turnieju wzięło udział 5 zespołów: 
Bojan Żubry, AZS Lębork, KS Baza 44 Siemirowice, Klaja Cafee i AMGaz Wejherowo.
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Rywalizacja na wrotkach
WROTKI | Już w niedzielę 5 czerwca br. zorganizowa-

ny zostanie w Lęborku II Półmaraton Wrotkarski.
gała ulicami: Kusocińskiego, 
Teligi, Kusocińskiego.

Zapisy przez internet  po-
przez poprawne wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie inter-
netolwej www.csir.lebork.pl

Zapisy osobiste, odbiór pa-
kietów startowych oraz chi-
pów tylko i wyłącznie w dniu 
5 czerwca  2016r. w godz. 
11.00-14.00 w Biurze Zawo-
dów mieszczącym się w na-
miocie na parkingu przy ul. 
Kusocińskiego 56  w Lębor-
ku.

Opłaty startowe:
-Wysokość wpisowego uza-

leżniona jest od daty uznania 
rachunku bankowego Organi-
zatora i wynosi:

29 zł – pod warunkiem, że 
wpisowe wpłynie na rachunek 
bankowy Organizatora tylko 
i wyłącznie do dnia 30 maja 
2016r. do godz. 23:59. Po tym 
terminie nie ma możliwości 
dokonania opłaty wpisowego 
na rachunek bankowy Orga-
nizatora 

Numer konta: BGŻ O/Lę-
bork   84 2030  0045 1110 
0000 0221 70 80,

·  40 zł – w przypadku wpi-
sowego, które zostanie wpła-
cone przez uczestnika biegu 
osobiście w 5 czerwca 2016r. 
w godz. 11.00-14.00  w Biu-
rze Zawodów. (GB)




