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aktualności   •   kultura   •  samorządy   •  na sygnale   •  fotorelacje   •  ogłoszenia   •  sport

Niebiescy 
Bohaterowie 

biją rekord!
Rekordową kwotę zebrało z 1% 

podatku za rok 2017 Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom ze Spektrum 

Autyzmu „Niebieski Skarb”.
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ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

W USA, gdzie powstała tradycja organizowania 
Czarnych Piątków, ten dzień jest pierwszym 
piątkiem po Święcie Dziękczynienia i stanowi 
oficjalne rozpoczęcie przedświątecznego se-
zonu zakupowego. Czarny Piątek organizowa-
ny jest w Ameryce z wyjątkowym rozmachem-
część sklepów otwartych jest przez całą dobę, 
klienci mogą także znaleźć przeceny towarów 
o wysokości nawet 95 procent. Aby zdobyć 
upragniony sprzęt elektroniczny w niskiej cenie,  
amerykanie koczują w namiotach przed sklepa-
mi, zdarzyły się także przypadki agresji - media 
informowały m.in o przypadku kobiety, która 
czekała na wyprzedaż w sklepie sieci Walmart 
w Los Angeles. Kupującej puściły nerwy i rozpy-
liła ona gaz pieprzowy, by w ten sposób odpę-
dzić innych zainteresowanych zakupem konsoli 
do gier Xbox. W tej kuriozalnej sytuacji zostało 
poszkodowanych co najmniej 20 osób.

W Stanach Zjednoczonych właśnie Czarny Pią-
tek jest najbardziej dochodowy dniem dla sprze-
dawców, w ostatnich latach na zakupy w trakcie 
weekendu rozpoczynającego się Czarnym Piąt-
kiem wybrało się prawie 200 mln Amerykanów.

Polska tradcyja Czarnego Piątku ma zaledwie 
kilka lat i zdecydowanie skromniejszą oprawę. 
Do akcji przyłączają się zazwyczaj duże sklepy 
i centra handlowe, stosunkowo trudno jest zna-
leźć przeceny atrakcyjnych towarów większe niż 
60 procent.

Warto dodać, że Czarny Piątek nie jest jedyną 
ważną datą dla osób zainteresowanych przece-
nami i promocjami. Po zakończeniu weekendu, 
w najbliższy poniedziałek odbędzie się Cyber 
Monday. Właśnie w ten dzień atrakcyjne rabaty 
i oferty będą oferowały sklepy internetowe.

Za nami szalony 
„Black Friday”

To idealny czas na zakupy i polowanie na mocno przecenione 
towary. 24 listopada obchodzony był tzw. Czarny Piątek (ang. 
Black Friday), czyli dzień wielkich obniżek cen, wyprzedaży 
i wyjątkowo atrakcyjnych promocji handlowych.

 „Okrągły” jubileusz był okazją do rodzinnego świętowania, a także do wizyty u Jubilatki Burmistrza Lę-
borka Witolda Namyślaka. Goście złożyli Pani Cyli życzenia, przekazali kwiaty oraz jubileuszowy prezent.

Jubilatka urodziła się 18 listopada 1918 roku w Szczebrzeszynie. Do Lęborka dotarła w 1945 roku wraz 
z marszem więźniów Stutthofu, gdzie trafiła do szpitala. Po zakończeniu wojny zamieszkała w naszym 
mieście na stałe. Przez wiele lat prowadziła własną działalność handlową. W trakcie swojego życia 
doczekała się 3 dzieci, 4 wnuków, 6 prawnuków i 2 praprawnuków.

Świętowała swoje 
setne urodziny!
100 lat skończyła wczoraj Cyli Pojawa, 
mieszkanka Lęborka. 

Ślubowanie złożył wybrany w wyborach samorządowych burmistrz miasta, Witold Namyślak.
Ślubowanie złożyli również nowo wybrani w wyborach samorządowych radni. Na Przewodni-
czącego  Rady Miejskiej w Lęborku wybrany został Jarosław Litwin, na zastępców wybrano 
Krzysztofa Siwkę i Zbigniewa Cybulę. II sesja Rady Miejskiej, na której ustalone zostaną 
składy komisji Rady Miejskiej, odbędzie się 30 listopada.

Burmistrz i radni 
złożyli ślubowanie

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słup-
sku, w dniu 22 listopada w lęborskim ratuszu odbyła się I se-
sja Rady Miejskiej w Lęborku w kadencji 2018-2023. 
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- Efekt naszej akcji „Niebiescy Bohaterowie” przerósł oczekiwa-
nia. W listopadzie ub. r. dzieci z „Niebieskiego Skarbu” wcieliły 
się w super bohaterów i uczestniczyły w profesjonalnej sesji fo-
tograficznej. Dlaczego tak? Dla nas te dzieci są bohaterami. Co-
dzienne czynności, które nam przychodzą z łatwością, dla nich 
często są wyzwaniem. Pozytywny przekaz, skuteczna promocja 
i świetny Ambasador Niebieskich Bohaterów w którego wcielił 
się uczeń LO nr 1 Konrad Bloch i który odwiedził ok. 70 miejsc 
w Lęborku przekuło się na wielki sukces zbiórki – podsumowuje 
kampanię prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pujsza-Pomorska. 
- Terapia osób dotkniętych autyzmem jest bardzo kosztowna. 
Niestety bezpłatna oferta służby zdrowia i innych podmiotów 
jest dalece niewystarczająca. Dlatego mocno zabiegamy by jako 
Stowarzyszenie oferować pomoc 365 dni w roku. Zebrana suma 
z 1% i pozyskiwane z innych miejsc środki finansowe pozwolą na 
zabezpieczenie najważniejszych potrzeb w tym i przyszłym roku. 
Bardzo dziękuję wszystkim podatnikom, którzy zdecydowali się 
przekazać swój 1 procent podatku na „Niebieski Skarb”. Zapew-
niam, że wykorzystamy te pieniądze dobrze. Nie bez znaczenia 
jest to, że pozyskane w ten sposób środki pozostają na miej-
scu, na terenie Pomorza, powiatu lęborskiego i wejherowskiego, 
wspierając mieszkające tu osoby.

Stowarzyszenie z Lęborka
pobiło rekord 

Rekordową kwotę zebrało z 1% podatku za 
rok 2017 Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”.

Oprócz możliwości przekazania 1 procenta z podatku na stronie inter-
netowej www.niebiescybohaterowie.pl uruchomiona została możliwość 
wpłaty on-line szybkim przelewem bankowym. Z tego tytułu wpłynęło 
4.000 zł. Środki te także zostaną przekazane za terapie dzieci z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu.

Sukces oryginalnej kampanii „Niebiescy Bohaterowie” nie był by możli-
wy bez zaangażowania rodziców, członków Stowarzyszenia i wielu ludzi 
dobrej woli. To pierwsza na ta skalę kampania 1% w powiecie lęborskim. 
W przyszłym roku będzie ona kontynuowała w podobnej formule.
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Ranking powstał na podstawie danych przeanalizowanych 
przez Ministerstwo Finansów.

Punktem wyjścia były dane o dochodach podatkowych 
gmin za 2017 r. (według stanu na 30 czerwca 2018 r.). m.in. 
o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) i podatków 
od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we 
wpływach z CIT i PIT.

Cały ranking zawiera 500 gmin z całej Polski. Łeba znala-
zła się na 61 miejscu.

łeba wśród 
najbogatszych
Gmina Łeba znalazła się 
w czołówce najbogatszych 
gmin w Polsce.

Kilkudziesięciu policjantów 
z lęborskiej komendy wspólnie 
z funkcjonariuszami ze Straży 
Granicznej, Straży Miejskiej, 
Straży Leśnej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lęborku 
dbali o bezpieczeństwo kieru-
jących i pieszych na drogach 
powiatu lęborskiego. W dniach 
31 października - 4 listopada 
policjanci wspólnie z innymi 
funkcjonariuszami kierowali 
ruchem na drogach dojazdo-
wych do lęborskiego cmenta-
rza, udrażniając ruch w czasie 
największego natężania oraz 
zapewniali bezpieczeństwo 
pieszym.

Minione działania Znicz 2018 
lęborska policja podsumowu-
je jako bardzo bezpieczne. 
Podczas kontroli drogowych 
policjanci sprawdzali, czy kie-

Bezpieczne „Wszystkich 
Świętych”. Tylko 7 kolizji
Minione działa-
nia Znicz 2018 
lęborska poli-
cja podsumowu-
je jako bardzo 
bezpieczne. 

rowcy poruszali się z bezpieczną 
prędkością, kontrolowali również 
stan techniczny pojazdów i ba-
dali trzeźwość kierujących. Przy 
okazji każdej kontroli policjanci 
zwracali szczególną uwagę na 
to, czy dzieci przewożone były 
w odpowiednich fotelikach 
bezpieczeństwa. W czasie działań 
Znicz 2018 odnotowano jedynie 

7 kolizji. Ujawniono jednego kie-
rującego w stanie nietrzeźwości 
oraz jednego rowerzystę w stanie 
nietrzeźwości poruszającego się 
po drodze publicznej.

Podczas prowadzonych przez 
lęborskich mundurowych działań 
„Znicz 2017” nie doszło do 
żadnego wypadku na drogach 

powiatu lęborskiego. Odnotowano 
natomiast łącznie 9 kolizji (w tym 
3 kolizje zaistniałe w dniu Wszyst-
kich Świętych) i nie ujawniono 
kierowców pod wpływem alkoholu.

Działania Znicz 2018 połączone 
były z akcją edukacyjną „ Bądź wi-
docznym patriotą”, podczas której 
wręczano osobom odblaski.



4 | Wtorek, 27 listopada 2018 expressy.pl

REKLAMA                                                               2/2018/AP

Jak informują strażacy OSP Lębork, 9 
listopada po godzinie 2:00 w lęborskim 
MPEC ogniem zajął się taśmociąg podający 
węgiel. Pożar dość szybko się rozprze-
strzenił i zajął też jedno z pomieszczeń 
technicznych.

Szybka reakcja druhów pozwoliła na 
opanowanie pożaru i ograniczenie strat 
w znacznym stopniu. Jak wiemy MPEC 
w Lęborku jest głównym dystrybutorem 
ciepła dla mieszkańców Lęborka. Na całe 
szczęście pożar nie spowodował proble-
mów w dalszym funkcjonowaniu zakładu. 

Do tej pory nieznane są przyczyny pożaru.

Pożar w MPEC w Lęborku. 
Zapalił się taśmociąg
Zapalił się taśmociąg w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Lęborku.

Do zdarzenia doszło w Szczenurzy (gm. Wicko). W wy-
padku uczestniczyły dwa samochody osobowe - ford 
fusion i porsche. 

Jak informuje policja, kierowca forda miał we krwi 2 
promile alkoholu. Jadący z nim pasażer również był pod 
wpływem. Mężczyzna nie zapanował nad pojazdem i wy-
jechał „na czołówkę”, nadjeżdżającemu kierowcy porsche. 
Ten chcąc uniknąć zderzenia gwałtownie skręcił, uderzył 
w słup, po czym przewrócił się na bok.

Na miejsce szybko zbiegli się mieszkańcy, którzy 
pilnowali uczestników wypadku aż do przyjazdu policji. 
Kierowca porsche z wstrząsem mózgu trafił do szpitala. 
Sprawcy zostali oddani w ręce funkcjonariuszy.

Jazda
„na promilach” 
skończyła się 
wypadkiem
W Szczenurzy (gm. Wicko) 
doszło do wypadku. 

MIEJSCE  NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

d.bieszke@expressy.pl, tel. 660 731 138

Do zdarzenia doszło 8 listopada za 
miejscowością Leśnice. Tam kierowca 
autocysterny na zakręcie stracił panowa-
nie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył 
w przydrożne ogrodzenie posesji.

Kierowcę z podejrzeniami urazu kręgo-
słupa ewakuowano na zewnątrz pojazdu 
i przekazano Zespołowi Ratownictwa 
Medycznego z Lęborka.Wypadek dużego 
samochodu ciężarowego spowodował 
utrudnienia w ruchu drogowym.

Cysterna uderzyła w przydrożne ogrodzenie
Jadący w stro-
nę Słupska samo-
chód ciężarowy 
(cysterna), prze-
wrócił się i ude-
rzył w przydroż-
ne ogrodzenie.

Nieopodal jeziora Morzyc w Za-
krzewie znaleziono ciało martwej 
kobiety. Pojawiły się przy-
puszczenia, że to od niedawna 
poszukiwana Monika Stencel, 
mieszkanka Linii. Jak wynika z li-
stów poszukiwawczych, 20-latka 
wyszła kilka dni temu z domu 
i już więcej się nie pokazała. 

Funkcjonariusze na razie nie 
potwierdzają tożsamości ofiary. 
Będzie to możliwe dopiero po 
dokładnej sekcji zwłok.

Znaleziono 
ciało martwej 
kobiety         
W pobliskim Za-
krzewie (gm. Linia, 
pow. wejherowski) 
znaleziono ciało 
martwej kobiety.

Zdarzenie miało miejsce w Łebie. 45-letni jadący 
na rowerze mężczyzna z niewiadomych przyczyn 
nagle skręcił i wpadł do kanału portowego. Z nie-
oficjalnych informacji wynika, że mężczyzna „ob-
wieszony” był ciężkimi, metalowymi elementami. 

Na miejscu natychmiast pojawiła się OSP z Łeby. 

Strażacy wyłowili mężczyznę i zdjęli z niego 
obciążenie. Konieczna była reanimacja, jednak 
udało się przywrócić mu czynności życiowe.

Policja ustala czy nieszczęśliwe zdarzenie było 
wynikiem przypadku, czy też była to próba 
samobójcza.

Rowerzysta wpadł 
do kanału portowego

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w Łebie. Tam do ka-
nału portowego wpadł rowerzysta.
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Zakres prac obejmuje budo-
wę kanalizacji deszczowej, ulic 
i chodników z kostki kamiennej 
i granitowej na ulicach Armii Kra-
jowej (odcinek od Młynarskiej do 
Wyszyńskiego), Chodukiewicza, 
Franciszkańskiej, Młynarskiej, 
Długosza, Gdańskiej (od Młynar-
skiej do Kossaka) oraz Przyzam-
cze (od Młynarskiej do mostu). 
Remont ulic uzupełni montaż 
ozdobnych latarń, ławek, koszy 
na śmieci oraz elementy małej ar-
chitektury. Zasadzonych zostanie 
41 nowych drzew, powstaną też 
nowe trawniki.

Remont ulic w centrum i wykopy 
związane z położeniem kana-
lizacji deszczowej wykorzysta 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji do in-
spekcji sieci, wymiany w części 
wodociągu i razie potrzeb innych 
elementów sieci wodno-kanali-
zacyjnej. Prace modernizacyjne 
wykona też Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej.

Rusza remont ulic 
w historycznym 
centrum miasta

Ruszyła przebudowa ostatnich, do tej pory nieremontowanych 
ulic w historycznym centrum miasta.

W ramach inwestycji swoje prace 
przeprowadzą także archeolodzy. 
Wyznaczono już 5 miejsc badań. 
W planach jest m.in. poszukiwanie 
fundamentów Baszty Gdańskiej 
czy pozostałości po baszcie nr 19.

Wszystkie prace mają zakończyć 
się do 20 czerwca 2019. Pierw-
szym zamkniętym odcinkiem ulicy 
na którym rozpoczną się prace 
drogowe będzie ulica Armii Kra-
jowej przy postoju Taxi. Na czas 

zamknięcia tego fragmentu uli-
cy postój taksówek przesunięty 
zostanie na parking przy placu 
Pokoju w okolice piekarni i ban-
ku PKO BP a ruch na ulicy będzie 
dwustronny.

W tym przedsięwzięciu udział wzięło pięć szkół podstawowych: 
Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podsta-
wowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 7, a także 
cztery przedszkola: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 10, Przedszkole 
nr 9, Przedszkole nr 5. Wśród gości był Burmistrz Lęborka Witold 
Namyślak oraz Wiceburmistrz Marian Kurzydło.
Podczas imprezy uczniowie SP nr 7 zaprezentowali program artystycz-
ny, przedstawiający historię Polski zniewolonej, aż po Polskę wolną.

Wszyscy uczestnicy uroczystości wspólne recytowali Kate-
chizm Młodego Polaka oraz zaśpiewali piosenkę pt. „Jesteśmy 
Polką i Polakiem”. 
Organizatorem uroczystości była Szkoła Podstawowa nr 7. 
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie były nauczyciel-
ki klas I oraz świetlicy szkolnej: Alicja Świtka, Marzena Lange 
i Mariola Zambrowska–Świder oraz Aldona Korzeniewska i Fer-
dynanda Byczuk.

wspólnie świętowali setną 
rocznicę niepodległości
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, w Szkole 
Podstawowej  nr 7 im. Bohaterów Westerplatte w dniu 
21 listopada odbyła się międzyszkolna uroczystość. 
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ZAAdOPTuJ

OTOZ ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)
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Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
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NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl
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A MOżE...
OgłOszEniE 
W RAMcE?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEdAM

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

SPRZEdAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

SPRZEdAM działki budowlane w Żuko-
wie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbro-
jone droga utwardzona kostka polbruk. 
Cena 150zł/m2, tel. 787 634 165

WYNAJMĘ

POSZuKuJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

KuPIĘ

KuPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEdAM

KuPIĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEdAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

OPIEKuNKA dla starszej Pani, 2-3h 
dziennie. złamana noga , Wejherowo, 

tel. 662 016 353

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex, to lubię! Gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

SAMOTNY w związku, zapozna kobietę 
z Kartuz, w wieku 50+ lat! Pozdrawiam! 
Tel. 787 558 283

RÓŻNE

KuPIĘ stare antyczne meble, stare ma-
szyny do szycia, stare dywany, stare ob-
razy, futra z norek, tel. 732 917 377

dREWNO opałowe, buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w  balotach 120x150, sło-
wa w kostkach, z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

PRZYCZEPA do kostek 6 m., stan dobry, 
3000 zł., Szemud, tel. 510 751 837

PRZYCZEPA do kostek, stan dobry, 750 
zł., Szemud, tel. 510 751 837

dMuChAWA, stan dobry, 550 zł., Sze-
mud, tel. 510 751 837

KOŻuCh męski 3/4, brązowy, wzrost 170 
cm, ładny, tel 694 642 709 

ROZSIEWACZ KOS, 380zł., brony trójki, 
580 zł., stelaż kiosku RUCH, 530 zł., tel. 
600 667 860

BLAChY, stal do wypieku 40-60 cm, tel. 
694 642 709 

SPRZEdAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

PROFESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

SPRZEdAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.



Początek spotkania to rywalizacja w środku boiska bez 
wielu klarownych sytuacji. W 16 minucie refleksem po-
pisał się Labuda broniąc uderzenie z 20 metrów Słu-
mińskiego. 28 minuta to z kolei rajd skrzydłem młodego 
Michora i wrzutka do Węglińskiego. Ten uderza w bram-
karza Aniołów. Kilka minut później kąśliwy strzał w kie-
runku bramki Wojtowicza oddaje Iwański. Piłka mija 
o kilka centymetrów lewy słupek. 
I wreszcie nadeszła 43 minuta. Iwański przechwytuje 
w środku boiska piłkę i biegnie z kierunku bramki go-
spodarzy. Kręci obrońców Aniołów i uderza celnie do 
bramki. Na trybunach okrzyki i oklaski licznie przyby-
łej i zziębniętej publiki z Lęborka. 
Po przerwie mecz przyśpieszył. Twarda i zaangażowana 
gra zawodników Pogoni przynosiła efekty, choć gospo-
darze nie odpuszczali. Bramką zapachniało po godzinie 
gry gdy po strzale Musuły dobijał Węgliński. Niestety 
piłka trafiła w Wojtowicza. W 57 minucie podobny sce-
nariusz. Tym razem na bramkę uderza Gracjan Miszkie-
wicz. Wybitą futbolówkę dobrze opanowuje Jakub Mi-
chor i uderza celnie do bramki. 0:2! To już był nokaut! 
Ostatnie pół godziny to wymiana licznych ciosów. Swoją 
skuteczność potwierdził w 62 minucie Słumiński, który 
przechwycił po błędzie naszego obrońcy piłkę i strzela-
jąc z bliska zdobył kontaktową bramkę. 
Wart odnotowania był także faul Miszkiewicza w polu 
karnym za którym sędzia nie podyktował rzutu karnego. 
Końcówka to ataki obu zespołów i 4 minuty doliczonego 
czasu gry. Pogoń po wielu latach wygrywa na „Saharze” 
i z nadzieją wyczekuje rundy rewanżowej.

Pogoń nokautuje 
Anioły W niedzielę 11 listopada br. 

na boisku przy Szkole Pod-
stawowej nr 7 w Lęborku, 
min. z inicjatywy drużyny 
rezerw Pogoni Lębork i tre-
nera Wiesława Kreffta odbył 
się charytatywny turniej 
piłkarski „Pomagamy! Bądź 
z nami”.

Zebrane podczas turnieju środki trafiły 
na leczenie i rehabilitację dzieci poszko-
dowanych podczas niedawnego pożaru 
w Lęborku przy ul. Pileckiego 7. W czasie 
gdy na boisku trwał piłkarski turniej, obok 
w Miejskiej Hali Sportowej cały dzień 
trwał charytatywny festyn na ten sam cel. 
- Na boisku spędziliśmy 4 godziny. Osta-
tecznie w zawodach w których wyniki 
nie miały znaczenia zagrało 5 zespołów: 
Pogoń II Lębork, żołnierze 1.lbz, ratownicy 
medyczni, Agoga Gym i księża z dekanatu 
lęborskiego – relacjonuje Wiesław Krefft. – 
Mecze były zacięte, ale toczone w atmosfe-
rze Fair Play. Cieszymy się, że w taki sposób 
mogliśmy pomóc poparzonym dzieciom. 
Zebrana i przekazana organizatorom akcji 
suma była znaczna. Dziękuję za ofiarność 
uczestnikom i darczyńcom turnieju.

Zagrali w piłkę 
dla ofiar pożaru

WALdEMAR 
WALKuSZ, 
TRENER POGONI: 

- Jestem zadowolony 
z ciężko wywalczonego 
zwycięstwa, aczkolwiek 
w przekroju całego 
spotkania bardzo 
mądrze zagraliśmy. 

Wiadomo, że tutaj jest ciężkie boisko, ciężko się gra 
i finezji w takich meczach nie ma. Cieszę się, że po paru 
latach wróciłem na „Saharę” bo mówiłem parę lat temu, 
„że mam nadzieję że tu więcej nie przyjadę”. Przyjecha-
łem, wygrałem, razem wygraliśmy i wielkie brawa dla 
zawodników. Myślę, że mając 16 punktów troszeczkę 
spokojniej możemy kończyć tą rundę jesienną. W ostat-
nich 7 meczach zdobyliśmy 9 punktów. Zawodnicy 
potrafili się zmobilizować i w końcówce potrafili popra-
cować i udowodnić, że są zespołem potrafiącym wygrać 
z najlepszymi. Teraz przed nami krótkie roztrenowanie, 
odpoczynek i od stycznia wracamy do pracy by wiosną 
nie było dyskusji czy Pogoń zostaje w IV lidze czy nie.

Piłkarze czwartoligowej Pogoni mocnym akcentem kończą pił-
karską jesień. W ostatnim meczu jesieni lęborczanie na wyjeź-
dzie wygrywają z Aniołami Garczegorze 2:1. O zwycięstwie za-
decydowały bramki Przemysława Iwańskiego i Jakuba Michora. 

ANIOŁY 
GARCZEGORZE 
– POGOń 
LĘBORK 1:2 (0:1) 
BRAMKI: 
0:1 Iwański (’43), 0:2 Michor 
(’57), 1:2 Słumiński (’62) 

ANIOŁY:
Wojtowicz – Narewski, Trawiń-
ski, Drzazgowski, Formela (’85 F. 
Tomasiewicz), Staszczuk, Sidor 
(’62 Stanischewski), Łapigrow-
ski, Smolarek, Karpiński (’62 B. 
Tomasiewicz), Słumiński 

POGOń: 
Labuda – Kliński, Szymański, 
Nowakowski, Kochanek, Jano-
wicz, Musuła, Michor (‘90+3 
Miotk), Iwański (’85 Atanacko-
vić), Węgliński (’81 Stankiewicz), 
Miszkiewicz (’90 Bigus)

fo
t. 

An
na

 B
ig

us



REKLAMA                                212/2018/RL


