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zamów drobne

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

Ruszyli 
do boju!

Szukasz 
pracownika?
Świadczysz

 usługi?
nadaj ogłoszenie 

SMS-em str. 2

      Muzyczna 
      podróż 

          do lat  90-tych

To był głośny, widowi-
skowy i atrakcyjny wie-
czór pełny muzyki z lat 
90-tych. W sobotę 6 
sierpnia w Łebie zor-
ganizowano Love Mes-
sage Festival z takimi 
gwiazdami jak Nana,  
LayZee aka Mr. Pre-
sident, Fun Factory, 
Loona i Masterboy. 
W dobrej zabawie 
nie przeszkodziła 
nawet deszczowa 
pogoda.

Pomysł organizacji dużego fe-
stiwalu z gwiazdami muzyki 
z lat 90-tych pojawił się już 
w 2015 roku. Pod koniec sierp-
nia Łeba pożegnała lato kon-
certem popularnej grupy Fun 
Factory, znanej z takich hitów 
jak „I wanna Be With You” 
czy „Celebration” a ten kon-
cert został wyjątkowo dobrze 
przyjęty przez publiczność, 
która świetnie się bawiła przy 
dawnych przebojach. Roczne 
przygotowania pozwoliły na 
zaproszenie do miasta kilku 
ważnych gwiazd popularnych 
w latach 90-tych i stworzenie 
interesującego programu fe-
stiwalu, który trwał około 6 
godzin.
Love Message Festival w Łe-
bie rozpoczął występ rapera 
Nana znanego także pod pseu-
donimem Darkman, który ma 
na swoim koncie takie hity 
jak „In My Dreams”  i „Lo-
nely”. Właśnie wtedy okaza-

ło się, że muzyka może mieć 
ogromny wpływ na...pogodę. 
Gdy raper zapowiedział utwór 
„Let it rain” to nad sceną 
przetoczyła się nagła i wy-
jątkowo intensywna ulewa. 
- Nigdy wcześniej mi się to nie 
zdarzyło - tłumaczył zmoknię-
ty i zaskoczony artysta. 
Deszcz padał przez kolejne 
godziny festiwalu ale pogoda 
nie przeszkodziła w dobrym 
odbiorze imprezy przez pu-
bliczność. Na scenie w Łebie 
zaprezentował się także Lay-
Zee z zespołu Mr. President, 
który osiągnął światową sła-
wę przebojem „Coco Jambo”, 
długi i widowiskowy koncert 
zaprezentowała także grupa 
Fun Factory. 
Przed północą w Łebie wy-
stąpiła także holenderska pio-
senkarka Loona znana z hitu 
„Vamos ala playa”, świetny 
koncert zapewniła również  
grupa Masterboy, z którą wy-
stąpiła Beatrix Delgado. 
Widowiskowy festiwal zakoń-
czył pokaz fajerwerków.fo
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Miasto uczciło wybuch   
Powstania Warszawskiego
RELACJA | Uroczystości rozpoczął przemarsz spod Pomni-
ka Poległych Pocztowców na plac Pokoju, gdzie odbyły się 
rocznicowe uroczystości patriotyczne.

-1 sierpnia 1944 roku mło-
dzi Polacy, Warszawiacy, 
podjęli heroiczną walkę, 
w obronie honoru upoka-
rzanego przez 5 lat naro-
du. Powstanie warszawskie 
i odwaga, wręcz heroizm 
biorących w nim udział, 
głównie młodych ludzi sta-
ło się wzorcem patriotyzmu, 
miłości do Ojczyzny i wol-
ności – przypomniał w oko-

licznościowym wystąpieniu 
Burmistrz Lęborka Witold 
Namyślak.
Uczestnicy wysłuchali wier-
szy recytowanych przez 
Agnieszkę Klassę i wspól-
nie z Marcinem Karczew-
skim śpiewali powstańcze 
pieśni patriotyczne. O kuli-
sach powstania popularnych 
powstańczych piosenek 
opowiadał Roman Klassa.

Na uroczystościach nie 
zabrakło przedstawicieli 
wojska oraz ochotników 
strażaków. Zakończyło je 
wspólne budowanie z biało-
czerwonych zniczy symbolu 
Polski Walczącej.
Organizatorem uroczystości 
był Urząd Miejski i Klub 
Gazety Polskiej w Lęborku.  
(UM)

Festiwal Latawców w Łebie
ZAPOWIEDŹ | Już po raz szósty Łeba będzie gospodarzem Międzynarodowego 
Festiwalu Latawców. Trzydniowa impreza rozpocznie się w piątek 26 sierpnia.

Bazą festiwalu będzie plaża 
wschodnia, gdzie przez trzy dni 
będą miały miejsce loty lataw-
ców oraz workshopy.
Miłośnicy latawców włączą się 
także w życie miasta. W piątek 
26 sierpnia o godzinie 18 zo-
staną powiatni przez Księstwo 
Łeby i Burmistrza, później od-
będzie się także wspólny Prze-
marsz Aleją Prezydentów (start 
- Urząd Miejski w Łebie).
Najbardziej widowiskowy 
i atrakcyjny element festiwa-
lu przygotowano na sobotni 
wieczór - o godzinie 19.30 
rozpoczną się tam nocne loty 
latawców „Światło i dźwięk”.  
(GB)

ŚwIADCZySZ 
uSŁuGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

wyślij ogłoszenie SMS-em:wyślij ogłoszenie SMS-em:

SZuKASZ 
PRACOwNIKA?

OGŁOSZENIA

więcej informacji : reklama@expressy.pl

na numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
Tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

Tel. 666 XXX 253

eLektroMonter, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

Tel. 688 XXX 321

sprZątanie doMów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

Tel. 604 XXX 210

gLaZurnik, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

Tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter MuZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
Tel. 500 XXX 095

MaLarZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
Tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 Tel. 513 XXX 808

gosposia, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
Tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

Tel. 666 XXX 253

MaLarZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
Tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
Tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)
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Nowy budynek komunalny 
w mieście
INWESTYCJA | Przy ulicy Gie-
rymskiego 3 powstał naj-
nowszy w Lęborku budynek 
komunalny. 1 sierpnia klu-
cze do 32 mieszkań trafiły 
do lęborczan.
W budynku przeprowadzono odbiór tech-
niczny, kilka godzin później klucze do 32 
mieszkań trafiły do lęborczan. Mieszkania 
komunalne otrzymali mieszkańcy z rejestru 
„B”, czyli zamieniający lokal na mniejszy 
lub większy, zamieniający lokal z popra-
wą standardu oraz osoby zajmujące lokale 
przeznaczone na mieszkania socjalne.
Budynek przy ulicy Gierymskiego 3 oferuje łącz-
nie 32 mieszkania 1 i 2-pokojowe.
Budynek przy ul. Gierymskiego to kolejna 
mieszkaniowa inwestycja, która otrzymała 30% 
dofinansowania z funduszu dopłat Banku Go-
spodarstwa Krajowego. W ramach prac oprócz 
podpiwniczonego budynku komunalnego z insta-
lacją gazową i podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wybudowane zostały chodniki, 
parking dla 33 pojazdów, wiata śmietnikowa oraz 
mały plac zabaw. Łączny koszt inwestycji wy-
niósł 3,66 mln zł.
Aktualnie na lęborskiej liście osób oczekujących 
na przydział mieszkania na czas nieoznaczony 
znajduje się 50 osób, na mieszkanie socjalne 
w Lęborku czeka 125 osób.     (BG)

Atrakcyjne pożegnanie lata
ZAPOWIEDŹ | Wieczorny koncert zespołu LemON to największa atrakcja imprezy 
„Pożegnanie Lata”, która odbędzie się 28 sierpnia na Placu Pokoju w Lębork.

Koncert grupy 
LemON to jedna 
z kilku atrakcji 
imprezy. Rano 
ruszy Ogólno-
polski Przegląd 
Orkiestr Dę-
tych, a najmłodsi 
u zbiegu ulicy 
S ta romie jsk ie j 
i Reja obejrzą 
teatrzyk ulicz-

ny. „Pożegnanie 
Lata 2016” to 
także koncert 
zespołu Spring 
Quintent oraz 
występ Kabare-
tu Zachodniego. 
Plenerową im-
prezę zakończy 
gwiazda - grupa 
LemON  
 (GB)

LĘBORK, plac Pokoju - 28 sierpnia 2016r.

10.00 – Ogólnopolski Przegląd 
Orkiestr Dętych

16.00 – Teatrzyk uliczny 
przy ul. Staromiejskiej /Reja

17.30 – Spring Quintet
18.30 – Kabaret Zachodni

20.30 – LemON
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Wizyta w Wołkowysku
SAMORZĄD | Lęborscy samorządowcy uczestniczyli 
w obchodach Święta Miasta Wołkowyska na Białorusi.
To ważne wydarzenie w życiu partnerskiego miasta 
miało miejsce 15-17 lipca.

Do Wołkowyska poje-
chali przedstawiciele 
miasta Lęborka - Alicja 
Zajączkowska-Doradca 
Burmistrza Miasta oraz 
Jarosław Litwin i Ar-
tur Obolewski – Radni 
Rady Miejskiej, a także 
Przemysław Mikusiński 
– Wiceprezes Pomorskiej 
Federacji Przewodników, 
Prezes Lęborskiego Koła 
Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznaw-
czego.

W uroczystościach udział 
wzięli również przedsta-
wiciele innych polskich 
miast: Siedlec, Michało-
wa, Suwałk oraz delega-
cja z Mołdawii.
Oprócz oficjalnych spo-
tkań z członkami Woł-
kowyskiego Rejonowego 
Komitetu Wykonawczego 
w programie znalazły się 
także koncerty lokalnych 
zespołów oraz uroczysty 
przemarsz uczestników.    
(BG)

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania 
nadesłanych tekstów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam.
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Doceniono krwiodawców
UROCZYSTOŚĆ | Lębork przyłączył się do Obcho-
dów Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczy-
stości zorganizowano 5 sierpnia w Urzędzie Miejskim 
w Lęborku.
Ważną częścią uroczy-

stości było wręczenie od-
znak ,,Zasłużony Honorow 
Dawca Krwi’’, które trafiły 
do kilkudziesięciu miesz-
kańców miasta i powiatu.
Odznaki wręczali m.in.: 

Prezes Oddziału Rejono-
wego Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Lębor-
ku - Krzysztof Pruszak, 
Wicestarosta Lęborski, 
Elżbieta Godderis wraz 
z Sekretarzem Powiatu - 
Krzysztofem Królem oraz 
Alicja Zajączkowska - Do-
radca Burmistrza Lęborka.   
(BG) fo
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Powstaje nowa droga alternatywna
INWESTYCJA | Trwają intensywne prace przy budowie nowej drogi alterna-
tywnej i skrzyżowania ulic Teligi, Żeromskiego i Jana Pawła II (obwodnica). 
Prace mają się zakończyć do jesieni.
Na wysokości kościoła przy ul. Te-
ligi wybudowane zostanie skrzyżo-
wanie o ruchu okrężnym, które po-
łączy tę część osiedla z obwodnicą 
i z ulicą Żeromskiego. W przy-
szłym tygodniu nastąpi organizacja 
ruchu na obwodnicy, równolegle 
do drogi krajowej zostanie wybu-
dowany tymczasowy objazd.
Urzędnicy miejscy podkreślają, że 
dzięki budowie zmotoryzowani zy-
skają nowy wyjazd z osiedla, a pie-
si możliwość bezpiecznego przej-
ścia przez obwodnicę w kierunku 
dworca PKP i centrum handlowe-
go. Teraz jest to duży problem dla 
mieszkańców wciąż rozbudowują-
cego się osiedla.

Inwestycja oprócz powyższych ko-
rzyści powinna odciążyć z ruchu 
samochodowego ulicę Krzywo-
ustego. Inwestor prognozuje, że po 
wybudowaniu obwodnicy ekspre-
sowej S6 ruch na obecnej obwod-
nicy znacznie się zmniejszy, a uli-
ca Jana Pawła II z kategorii drogi 
krajowej zostanie przemianowana 
na drogę lokalną. 
Budowa podzielona jest na dwie 
części i w dużej skali finansowa-
na jest przez inwestora prywatne-
go, firmę PHU Formel. Prywatnej 
inwestor pokryje koszt łącznika 
z Żeromskiego na Jana Pawła II, 
budowę ronda oraz chodniki, ścież-
kę rowerową, kanalizację deszczo-

wą i oświetlenie na tym odcinku. 
Koszt tej części to 1 mln 156 tys. 
zł. Wkład miasta to tyko 227 tys. zł 
i obejmuje wybudowanie odcinka 
łączącego ul. Teligi ze skrzyżowa-
niem.      (GB)
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Budżet Obywatelski po raz czwarty
INICJATYWA| Ruszyła kolejna, czwarta z kolei edycja Budżetu Obywatelskiego w Lę-
borku. Po zmianach procedura konsultacji i wyboru zadań będzie przeprowadza-
na w roku poprzedzającym ich realizację. Projekty, które zostaną zrealizowane w 
przyszłym roku będą więc konsultowane od 14 lipca do 18 października bieżącego 
roku, propozycje projektów i zadań można składać do od 14 lipca do 16 sierpnia.

Tegoroczne konsultacje potrwają od 14 lipca 2016 r. do 18 
października 2016 r. Czasu na składanie propozycji wniosków 
i zadań do realizacji jest jednak niewiele - urzędnicy miejscy 
czekają na projekty tylko do 16 sierpnia.
Tegoroczna edycja BO w Lęborku będzie wyjątkowa z powodu 
kilku istotnych zmian związanych z jej realizacją, które wpro-
wadziła Radę Miejską. Oprócz wcześniejszych konsultacji 
zmieni się także rodzaj zadań realizowanych w ramach BO, 
w aktualnej edycji wprowadzono trzy rodzaje zadań - pro-

jekt,zadanie nieinwestycyjne, o wartości do 10 000 zł,mały 
projekt, zadanie inwestycyjne, o wartości do 40 000 zł, duży 
projekt,zadanie inwestycyjne, o wartości od 40 001 zł do 200 
000 zł. Warto przypomnieć, że we wcześniejszych edycjach re-
alizowano tylko dwa rodzaje projektów  - małe, do kwoty 50 
tys złotych i duże, do kwoty 200 tys. złotych.
Inne nowości to umożliwienie składania wniosków i udział 
w głosowaniu także osób, które ukończyły 16 rok życia i skła-
danie wniosków i głosowanie w formie elektronicznej.   (GB)

3 lata za usiłowanie rozboju
POLICJA | Na trzy lata trafi za kratki zatrzymany 
przez lęborskich policjantów mężczyzna, poszukiwa-
ny do odbycia kary pozbawienia wolności za usiłowa-
nie rozboju. 48-letni przestępca przez kilka miesięcy 
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mun-
durowi zatrzymali go w okolicach lęborskiego dwor-
ca PKP.

W środę, 27 lipca po połu-
dniu policjanci patrolujący 
teren Lęborka zauważy-
li w pobliżu dworca PKP 
mężczyznę odpowiada-
jącego rysopisowi osoby 
poszukiwanej. Mundurowi 
natychmiast podjęli inter-
wencję i wylegitymowali 
go.
Ich przypuszczenia po-
twierdziły się, gdyż jak się 
okazało, legitymowany to 
48-letni mieszkaniec Lę-

borka, poszukiwany przez 
Sąd Okręgowy w Słupsku 
do odbycia kary pozbawie-
nia wolności za przestęp-
stwo usiłowania rozboju.
Przestępca przez kilka mie-
sięcy ukrywał się przed wy-
miarem sprawiedliwości. 
Mundurowi zatrzymali go 
i przewieźli do policyjnej 
celi. Zatrzymany przewie-
ziony zostanie do zakładu 
karnego, gdzie spędzi naj-
bliższe trzy lata.   (GB)
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM domek muro-
wany o powierzchni 50m2 na 
działce ogrodniczej, Wejhero-
wo ul. Sucharskiego. tel. 602-
214-097

SIEMIROwICE k/Lęborka 
działki (5) o pow.1270-2995/
m2, płaski teren, warunki za-
budowy, uzbrojone, ul. Szkol-
na. tel: 660-826-408

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DO WYNAJĘCIA

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. tel: 789-345-593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizy-
ki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LcD tV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

ZATRuDNIę montera insta-
lacji sanitarnych/pomocnika, 
Wejherowo. tel: 601-677-964

OPIEKuNKę do rocznego 
dziecka od października, 500 zł, 
Wejherowo, tel.505-567-034

USŁUGI
BIuRO Rachunkowe, Mecho-
wo, ul. ks. Zygmunta trelli 50, 
odbieramy dokumenty od 
klientów z Wejherowa, Puc-
ka i okolic, tel. 692 138 786, 
e-mail: br.kkrzebietke@gmail.
com, jesteśmy na facebooku

POżyCZKI prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. tel: 
510-908-900

uSŁuGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomia-
ry, trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

KOTŁOwNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. tel: 514-120-21

RÓŻNE
SPRZEDAM kanapę rozsu-
waną, niebiesko-brązowa 
kratka, stan dobry o szeroko-
ści 123cm, głębokości 75cm, 
długość 175cm, Wejherowo, 
cena 300 zł. tel: 570-632-747

SPRZEDAM drewno opało-
we buk, dąb, brzoza. tel: 500-
640-327

SPRZEDAM meble kuchen-
ne, używane, kolor świerk, 
cena 300 zł. tel: 506-251-697 

HyDROfOR na 220v, nieuży-
wany, cena 450zł. tel: 506-
251-697

SPRZEDAM gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston 
junkiers, cena 170 zł. tel: 510-
501-955

SPRZEDAM drukarkę do 
zdjęć, Wejherowo. tel: 602-
214-097 

SPRZEDAM keyboard yama-
ha PSR S550, stan dobry, użyt-
kowany w domu, Wejherowo. 
tel: 602-214-097 

SPRZEDAM leżaczek buja-
czek 50 zł, matę edukacyjną 
50 zł, krzesełko do karmienia 
100 zł, Wejherowo tel. 505-
567-034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

wyKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAt)
tOWARZySKIE: EXP.TOW.

DAM PRAcĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRAcy: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)
NIERUcHOMOŚcI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUcHOMOŚcI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUcHOMOŚcI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUcHOMOŚcI DO WyNAjĘcIA: EXP.NDW.

MOtORyZAcjA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOtORyZAcjA KUPIĘ: EXP.MKU.

EDUKAcjA: EXP.EDU.

SPRZĘt ELEKtRONIcZNy EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ogŁosZenia
           w raMce

już od 
10zł

więcej: reklama@expressy.pl
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Ruszyli do boju!
W sobotę 6 sierpnia meczem z KKS Włókniarz 1925 Kalisz piłkarze Pogoni Lębork 
rozpoczęli historyczny, bo trzecioligowy sezon 2016/2017. III liga powróciła do Lę-
borka po 16 latach.

Ekstremalnie krótka przerwa letnia przyniosła w druży-
nie Pogoni wiele zmian kadrowych. Zespół został wydatnie 
wzmocniony. Nie zmieniło się jedno. Ciężka i konsekwent-
na praca na treningach, mocny obóz, wymagający sparing-
partnerzy. Do sezonu wszyscy podchodzą zmotywowani 
i pełni nadziei. Że łatwo nie będzie to oczywiste. III liga 
po reformie obejmuje aż 1/4 kraju, a Pogoń czekają dale-
kie wyprawy do województwa Wielkopolskiego, Kujaw-
sko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.  
Trzecioligowe wyzwanie wymusiło wzmocnienie zespo-
łu. Ofensywa transferowa zakończyła się transferem ośmiu 
nowych zawodników, dziewiąty Jakub Drozdowski jest 
w trakcie. Półroczne wypożyczenie z Arki na transfer de-
finitywny do naszego klubu zamienił Maciej Wardziński.  
- Mieliśmy trzon 14-15 zawodników plus te wzmocnienia 
i można powiedzieć, że zespół jest zbudowany z wizją i roz-
sądnie – podsumowuje kadrowe ruchy trener Waldemar Wal-
kusz. - Straciliśmy jednego kluczowego zawodnika, jakim 
był Rafał Morawski. Bardzo żałuje, że nie ma go już w ze-

spole, ale jak teraz patrzę, to był to jego wybór. Pozyska-
liśmy wielu wartościowych zawodników, którzy będą pro-
wadzić grę i to napawa optymizmem. Zdecydowanie mamy 
teraz zespół o klasę lepszy. W obronie sytuacja jest kapital-
na. W 4 lidze mieliśmy dwóch stoperów, teraz mamy czte-
rech środkowych obrońców. Coraz lepiej spisuje się Kuba 
Nowakowski, bardzo fajna koordynacja, dobrze panuje nad 
piłką, musi się wkomponować. Mając taką czwórkę można 
grać trójką, z Szałkiem i Kochankiem lekko na boku. Patrząc 
na całość niesamowicie zmieniły się możliwości. Mam teraz 
duży komfort w ustawieniu. Prawie na każdą pozycję mamy 
po dwóch zawodników. 

Letni okres przygotowawczy był bardzo intensywny. Wśród 
sparingpartnerów Pogoni znalazła się renomowana drużyna 
z Serbii, uczestnik europejskich pucharów Partizan Belgrad 
oraz czołowa drużyna z Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
Al Nasr Club Dubaj. Obie te gry kontrolne to efekt współ-
pracy z Hotelem Mistral w Gniewinie, który gości zawodowe 
drużyny piłkarskie z całego świata.

Kadra Pogoń Lębork, III liga 
sezon 2016/2017 - jesień 

BRAMKARZE: 

Patryk Labuda 
Michał Katzor 

Mateusz Machola 
 

OBROńCy: 

wojciech Musuła 
Adrian Kochanek 
Krzysztof Skibicki 
Łukasz Janowicz 

Mateusz wesserling 
Michał Szałek 

Jakub Nowakowski 
Jakub Drozdowski 

 

POMOCNICy: 

Mateusz Sychowski 
Mateusz Stankiewicz 

Mateusz Sadowski 
Gracjan Miszkiewicz 

Patryk Pytlak 
Łukasz Kłos 

Jakub Tobiaski 
fabian Słowiński 

 
NAPASTNICy: 

Mateusz Madziąg 
Maciej wardziński 

Kamil Klimas 
Mateusz wachowiak 

 

TRENER:  waldemar walkusz  

TRENER BRAMKARZy: Piotr Leyk 
 

KIEROwNICy DRużyNy: 
Dariusz Zygmuntowski i Czesław Szydłowski 

PRZySZLI:
 Michał Szałek (Gwardia Koszalin), Patryk Pytlak 

(Gryf Słupsk), Mateusz wachowiak (Stolem Gniewi-
no), Kamil Klimas (Karol Pęplino), Jakub Nowakowski 
(Tęcza Biskupiec), Jakub Tobiaski (wikęd/GOSRiT Lu-
zino), fabian Słowiński (Gwardia Koszalin), Mateusz 
Machola (Kaszubia Kościerzyna), Jakub Drozdowski 

(Bałtyk Koszalin).  
 

ODESZLI:
 Przemysław Kuss (KS Chwaszczyno), Rafał Morawski 
(Celtic Reda), yegor Bych, Łukasz Łapigrowski, Michał 

fudala (Anioły Garczegorze), Maciej wierzbowski 
i Paweł Labuda (Leśnik Cewice)  

Terminarz godzinowy Pogoń Lębork, 
jesień 2016 - DOM:

21 sierpnia 2016 (niedziela) g. 17  
Pogoń Lębork – Leśnik Manowo  

 
3 września 2016 (sobota) g. 17  

Pogoń Lębork – Świt Skolwin (Szczecin)  
 

10 września 2016 (sobota) g. 17  
Pogoń Lębork – Chemik Bydgoszcz  

 
24 września 2016 (sobota) g. 16  

Pogoń Lębork – Elana Toruń  
 

8 października 2016 (sobota) g. 16  
Pogoń Lębork – Vineta wolin  

 
22 października 2016 (sobota) g. 15  

Pogoń Lębork – Lech II Poznań  
 

5 listopada 2016 (sobota) g. 14  
Pogoń Lębork – Jarota Jarocin  

 
19 listopada 2016 (sobota) g. 14  

Pogoń Lębork – wda Świecie 

Bez happy endu
Przed me-
czem trener 
Pogoni Wal-
demar Wal-
kusz nie był 
szczęśliwy, że 
już w pierw-
szej kolejce 
jego drużyna 
zmierzy się 
z tak moc-
nym rywa-
lem. Goście 
robią furorę 
w Pucharze 
Polski i już 
w środę 
podejmą 
ekstrakla-
sową imien-
niczkę naszej 
Pogoni. 

Na ich ławce debiutował w me-
czu ligowym trener Piotr Moraw-
ski. Inauguracyjne spotkanie w 
ramach 1 kolejki III ligi świetnie 
zaczęło się dla naszej drużyny, bo 
już w 4 minucie napastnik Mate-
usz Wachowiak z sytuacyjnej piłki 
pokonał bramkarza gości. Radość 
kilkuset kibiców przybyłych na 
stadion przy Kusocińskiego była 
nie dopisania. Pierwsze minuty 
dla Pogoni, ale potem to goście 
przejęli inicjatywę i w efekcie po 
koronkowej akcji obrońca Da-
mian Czech doprowadził do wy-
równania. Do przerwy przyjezdni 
mieli jeszcze słupek po uderzeniu 
Bułgara Ivelina Kostova. Drugą 
połowę także lepiej rozpoczę-
ła Pogoń, ale w 56 i 59 minucie 
straciła gole od broni, która sama 
ogrywała rywali w IV lidze. Dwa 
rzuty rożne i dwie bramki, przy 
złej postawie defensywy. Pogoń 
ruszyła do odrabiania strat i mecz 
do końca był wymianą ciosów. Już 

w 65 minucie nadzieję na punkty 
kontaktowym golem przywrócił 
nam Mateusz Wesserling. Nieste-
ty więcej bramek, mimo ambitnej 
postawy do końcowych minut, 
gospodarze nie zdobyli. Pogoń 
jako jedna z czterech drużyn prze-
grała u siebie. W sobotę zagra na 
wyjeździe z Sokołem Kleczew.  
- W dzisiejszym spotkaniu było 
wszystko, zabrakło tylko hap-
py endu dla nas. No ale tak jest 
w piłce, że nie wszystko uda się 
wygrać. Pierwsze spotkanie, in-
auguracja III ligi w Lęborku. Na 
poziom sportowy nie ma co na-
rzekać, kibice obejrzeli kapitalne 
spotkanie, obejrzeli 5 bramek. 
W końcówce mecz był bardzo 
otwarty, dużo walki, dużo sytu-
acji. Trzeba pamiętać, że zespół 
Kalisza jest jednym z faworytów 
tej ligi. Dziękuje moim chłopa-
kom za walkę, za dobry mecz 
- mówił po meczu trener Pogoni 
Waldemar Walkus.

1. kolejka, III ligi gr. II, 6 sierpnia 2016 g. 17 
Pogoń Lębork – KKS Kalisz 2:3 (1:1)
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