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Wyzwanie 
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Andrzej Kuchar: 
– Zaangażowanie w 
Lechię traktuję jako 

wyzwanie, a nie dzia-
łalność biznesową. 

Przez Lechię 
do kadry

Sergejs Kożans  
i Ivans Lukjanovs, 

czyli pierwsi Łotysze 
w gdańskim klubie. 
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Piłkarze Lechii w piątek staną 
przed szansą poprawienia 
dorobku w Ekstraklasie.  
Do Gdańska przyjeżdża Korona 
Kielce, która przegrała cztery 
ostatnie ligowe spotkania.  
Czy po piątkowym meczu 
napastnik Biało-Zielonych  
Paweł Buzała 
będzie miał 
uzasadnione 
powody  
do radości?

Strącić Koronę!
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Przed meczem Lechii z Koroną Kielce

Rozbić Koronę!
Nasza sondaZdaniem

prezesa

Wielcy 
po stronie Lechii

Przeglądając jedną z książek, w której moż-
na znaleźć wypowiedzi wielkich postaci tego 
świata, od starożytności po teraźniejszość, nie 
mogłem oprzeć się wrażeniu, że Mark Twain, 
Mikołaj Kopernik, Georges Danton czy Napo-
leon Bonaparte komentują ostatnie wydarze-
nia, których udziałem była nasza Lechia. 

Kopernik bez wątpienia podsumował złą 
interpretację przez niektóre trójmiejskie kręgi 
zawartych w ostatnim czasie porozumień bi-
znesowych na linii Lechia-Sportfive, uznając, 
że krytyka jest mało użyteczna, a zarozumial-
cem jest ten, kto woli odgrywać rolę raczej 
złośliwego krytyka niż twórcy. Przypomnę, że 
Lechia jako pierwszy Klub w Europie Środko-
wo-Wschodniej podpisała umowę z gigantem, 
potentatem branży na świecie. Mimo że głosów 
„anty” było znacznie mniej niż więcej, nie 
zastosowałem się do rad znanego, amerykań-
skiego pisarza Marka Twaina, który dawał 
ewidentną wskazówkę: nigdy się nie tłumacz 
- przyjaciele tego nie potrzebują, a nieprze-
konani i tak nie uwierzą. Ale tłumaczyłem, że 
w podpisanym porozumieniu nie ma żadnego 
zapisu, który z góry zakłada, że Lechia ma 
być operatorem nowego stadionu w Letnicy; 
podkreślałem, że nasza oferta zawiera plan 
finansowy, określający wpływy do kasy miasta, 
że sumiennie przygotowujemy się do przetargu, 
w którym swoim doświadczeniem, wiedzą, ma 
nas wesprzeć agencja, z którą podpisaliśmy 
porozumienie. Mając na uwadze cenę, jaką 
moglibyśmy zapłacić za nowe doświadczenia, 
nie wykorzystując starych, namówiliśmy do 
współpracy najlepszych doradców w Europie. 
Tymczasem ktoś, kto podziela pogląd Arystote-
lesa, że wdzięczność szybko się starzeje, jest w 
błędzie. Lechia nigdy nie zapomni o roli, jaką w 
odbudowie Klubu odegrali jej sympatycy, mia-
sto, a w ostatnim czasie odgrywa inwestor. 

Przed nami nowy etap, którego nie ma 
charakteryzować dyskusja, a mozolna praca. 
Lechii trzeba służyć i ją rozwijać, poprzez 
budowę silnej drużyny, która pozwoli wypełnić 
stadion w Letnicy kibicami Biało-Zielonej je-
denastki. To jest nasze podstawowe zadanie. Z 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami za-
mierzamy w tym celu współpracować. Napole-
on Bonaparte powiedział, że dla Polaków nie 
ma rzeczy niemożliwych, a Georges Danton, 
że do pełnego zwycięstwa potrzeba odwagi i 
jeszcze raz odwagi. 

Nie muszę nikogo przekonywać, że od-
ważni jesteśmy. Dodatkowo jednak jesteśmy 
gdańszczanami, a to zobowiązuje. Dzięki nie-
pokorności mieszkańców Gdańska od wieków 
działy się tutaj rzeczy wielkie. W kwestii specy-
ficznej dziedziny jak futbol, projektu „wielkiej 
Lechii”, grającej niebawem na stadionie w 
Letnicy, zrobimy jednak odstępstwo od reguły. 
Stawiamy na doświadczenie partnerów, entu-
zjazm kibiców i mieszkańców oraz systematy-
kę i POKORĘ, charakteryzującą poczynania 
Klubu. Pokora – jak mówił angielski pisarz 
Gilbert Chesterton – rodzi olbrzymów.

Lechia ma korzystny terminarz gier 
do końca tegorocznych zmagań. Trzy 
mecze u siebie (oprócz Korony, także 
z Bełchatowem i Cracovią) oraz dwa 
wyjazdy (do Gdyni i Białegostoku). 
Taki dobór przeciwników pozwala 
mieć nadzieję na sporą liczbę punktów 
i doszusowanie do ścisłej czołówki. 
Ale zwycięstw za darmo nikt nie da. 
Zwłaszcza Korona, która na obcym 
terenie zdołała pokonać jedynie Odrę 
Wodzisław, a czterokrotnie schodziła 
z boiska pokonana, lecz w każdym 
spotkaniu wręcz wypruwa sobie flaki. 
Najlepszy przykład to dwa ostatnie 
spotkania z ligowymi potentatami. Z 
Legią w Warszawie złocisto-krwiści 
ponieśli wprawdzie klęskę 2:5, ale 
każdy, kto oglądał ten mecz przyzna, 
że rozmiary porażki były zbyt wyso-
kie. Jeszcze więcej hartu ducha i cha-
rakteru kielczanie pokazali ostatnio u 

Historia spotkań Lechii z Koroną Kielce  
jest bardzo krótka. Liczy ledwie cztery mecze,  
z czego tylko jeden, ten ostatni, zakończył się  
sukcesem biało-zielonych. W piątek o godz. 20,  

gdy oba zespoły po raz pierwszy zmierzą się ze sobą  
na poziomie ekstraklasy, trzeba to powtórzyć. 

siebie, gdzie ulegli krakowskiej Wiśle 
2:3. - Od dłuższego czasu zasługujemy 
na punkty, ale nie potrafimy ich zdo-
być - przyznał po tym meczu jeden z 
bardziej utalentowanych zawodników 
Korony Jacek Kiełb.

No właśnie. Za styl punktów w piłce 
nożnej się nie przyznaje. Kielczanie, 
którzy przegrali cztery mecze z rzędu, 
sami jednak nie ułatwiają sobie zada-
nia. Ostatnie trzy kolejki przyniosły na-
tomiast prawdziwą plagę czerwonych 
kartek. Niechlubną serię rozpoczął w 
spotkaniu z Arką Paulius Paknys, z 
Legią z boiska wyrzucono Krzysztofa 
Gajtkowskiego i Aleksandara Vuko-
vicia. Wreszcie z Wisłą czerwone kar-
toniki ujrzeli Nikola Mijajlović i Piotr 
Malarczyk. Z tego powodu w Gdańsku 
na pewno nie zobaczymy obu Serbów, 
co będzie dużym osłabieniem zespołu 
prowadzonego przez Marka Motykę.

Ale i w Lechii kłopotów nie bra-
kuje. Kontuzję kolana w ostatnim 
meczu z Piastem odniósł Krzysztof 
Bąk. Do lekkiego treningu wrócił 
wprawdzie Arkadiusz Mysona, ale i 
na niego w piątek nie będzie można 
liczyć.

Może zdąży wrócić do formy Pe-
ter Ćvirik, który w ostatnich dniach 
nie trenował z powodu choroby. Tak 
czy inaczej trener Tomasz Kafarski 
będzie się musiał sporo nagłowić, jak 
zestawić defensywę. Z lewej jej stro-
ny szansę znów pewnie dostanie Mar-
cin Kaczmarek, z prawej być może 
Marcin Pietrowski, który tak udanie 
zastąpił w tej roli Bąka podczas me-
czu w Gliwicach. Wtedy w środku 
pola zagra Marko Bajić bądź wraca-
jący do zespołu po dłuższej przerwie 
Karol Piątek.

Siłą Lechii ma być w tym meczu 
jednak ofensywa. Stosowane przez Ka-
farskiego od niedawna ustawienie z 
trzema napastnikami zdaje egzamin, 
piłka w wykonaniu Lechii prezentuje 
się ładnie dla oka. Na widowiskową grę 
kibice liczą także w piątek. Ale przede 
wszystkim ma być ona skuteczna.

(GP)

Zestaw par  
13. kolejki  

(6/7/8 listopada 2009)

• Lechia Gdańsk – Korona Kielce (pią-
tek, godz. 20)
• Odra Wodzisław – Zagłębie Lubin 
(piątek, godz. 17.45)
• Wisła Kraków – Legia Warszawa 
(piątek, godz. 20)
• Śląsk Wrocław – Piast Gliwice (sobota, 
godz. 14.45)
• GKS Bełchatów – Arka Gdynia (sobota, 
godz. 17)
• Polonia Bytom – Lech Poznań (sobota, 
godz. 18.15)
• Polonia Warszawa – Cracovia (sobota, 
godz. 19.15)
• Ruch Chorzów – Jagiellonia Biały-
stok (niedziela, godz. 14.45)

Tabela Ekstraklasy

1. Wisła Kraków   12 31 24-9
2. Ruch Chorzów  12 25 14-7
3. Legia Warszawa  12 24 18-6
4. GKS Bełchatów  12 21 14-10
5. Lech Poznań  12 21 19-13
6. Polonia Bytom  12 20 15-10
7. Lechia Gdańsk  12 18 14-11
8. Piast Gliwice  12 14 14-19
9. Arka Gdynia  12 13 10-11
10. Śląsk Wrocław  12 13 11-14
11. Korona Kielce  12 11 16-23
12. Jagiellonia Białystok  12 10 13-7
13. Polonia Warszawa  12 10 10-21
14. Odra Wodzisław  12 9 8-16
15. Zagłębie Lubin  12 9 7-20
16. Cracovia  12 8 7-17

14. kolejka (21-22 listopada 2009): Le-
chia – GKS (sobota, godz. 17), Korona 
– Zagłębie, Śląsk – Odra, Legia – Po-
lonia W., Wisła – Cracovia, Polonia B. 
– Jagiellonia, Piast – Arka, Lech – Ruch.

JeRZy JAStRZęBOWSKi
(były trener Lechii)

– Lechia nabra-
ła pewności w grze 
i  j es t  fawory tem 
piątkowego meczu. 
Sądzę ,  że  s i ęg -
nie po trzy punkty. 
Jedyne, o co nale-
ży się ewentualnie 
martwić, to kłopoty z defensywą. 
Chodzi mi tu o liczebność tej for-
macji wskutek kontuzji Krzysztofa 
Bąka i Arkadiusza Mysony, a co 
za tym idzie, jakość gry w tyłach. 
Sądzę jednak, że Tomek Kafarski 
znajdzie na to rozwiązanie. Udany 
okazał się manewr z Marcinem 
Kaczmarkiem na lewej obronie, 
obiecujący ostatni eksperyment 
– z konieczności – z Marcinem 
Pietrowskim po prawej stronie de-
fensywy. Można więc raczej być 
optymistą.

KuBA StASZKieWiCZ
(dziennikarz „Faktu”  

i teLewizji „Orange SpOrt”)
– To będzie spot-

kanie dwóch bliskich 
sobie poziomem, a 
zarazem osłabionych 
personalnie, drużyn. 
Lechia nie ma takiej 
indywidualności w 
składzie, jaką jest w 
Koronie Edi Andradina, który w 
pojedynkę potrafi rozstrzygać losy 
meczów. Gdańszczanie bazują na 
grze zespołowej, a przyjęta niedaw-
no przez trenera ofensywna taktyka 
pasuje piłkarzom. Goście jednak, 
mimo nie najlepszych ostatnio wy-
ników, pokazali już w tym sezonie, 
że mają piłkarskie jaja. Strzelają 
sporo goli, choć jeszcze więcej ich 
tracą. Lechii z kolei nie za bardzo 
wychodzą mecze u siebie. Spo-
dziewam się jednak dobrego wido-
wiska z dużą liczbą bramek.

ROmAn JóZefOWiCZ
(były piłkarz Lechii)

– Lechia wygra 
ten mecz 2:0. Forma 
gdańskiego zespo-
łu wzrosła, wreszcie 
grają do przodu. To 
musi się podobać. 
Mocno przypadło mi 
do gustu ustawienie 
z trójką napastników, bardzo dobrze 
wprowadził się do zespołu łotewski 
stoper Sergejs Kożans, także Mar-
cin Kaczmarek zadziwia dojrzałą 
grą na lewej obronie, gdzie przecież 
występuje pierwszy raz w karierze. 
Dodatkowo Korona będzie osłabio-
na brakiem Aleksandara Vukovicia 
i Nikoli Mijajlovicia. Muszą ich za-
stąpić młodzi piłkarze, przed którymi 
niełatwe zadanie. Goście pokazali 
jednak w meczu z Wisłą Kraków, że 
mają charakter, bo strzelenie dwóch 
goli mistrzowi Polski, i to w dziewiąt-
kę na boisku, zasługuje na uznanie. 
I to musi być małym ostrzeżeniem 
dla Lechii.

Bilety na mecz z Koroną 
Bilety na pojedynek Lechii z Koroną 

Kielce są jeszcze do kupienia w 
kasach stadionu przy ul. Traugutta 29 
w czwartek w godz. 11-18 i w piątek 
w godz. 10-18. Przy zakupie biletu 
należy mieć przy sobie dokument 
tożsamości zawierający zdjęcie i nr 
PESEL. 

Wejściówki można też nabywać w 
sklepie partnerskim w Starogardzie 
Gdańskim (JR Sport, Galeria Wi-
erzyca, ul. Kanałowa 1, sklep czynny: 
czwartek-piątek, godz. 10-20). 

Ceny biletów: Sektor Ulgowy – 
10 zł; Sektor Zegar – 20 zł; Sektor 
Prosta – 30 zł; Trybuna Skrajna – 40 
zł. uwaga: w dniu meczu bilety w 
sprzedaży na każdy z sektorów będą 
droższe o 10 zł.

marcin Pietrowski przebojem 
wdarł się do podstawowego 
składu Lechii i nie zamierza 

już ustępować miejsca 
starszym kolegom
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Przy okazji podpisania porozumie-
nia z francuskim koncernem Sportfi-
ve, inwestor Lechii Andrzej Kuchar 
mówił tajemniczo o pozyskaniu na-
stępnego dużego partnera: – W li-
stopadzie sprawimy państwu kolejną 
dużą niespodziankę. Sprawa będzie 
już dotyczyć kwestii sportowych. 

Od środy do piątku na zaprosze-
nie władz Lechii w Gdańsku goszczą 
przedstawiciele największej na świe-
cie agencji menedżerskiej – Pini Za-
havi i Michael Segev. Jaki jest cel ich 
wizyty? - Do końca roku chcemy zwią-
zać się z dużą agencją menedżerską. 
Umowa będzie partnerska, korzystna 
dla obu stron – zapowiada inwestor 
Lechii. – Jeżeli uda nam się szybko 
zakończyć powodzeniem rozmowy bi-
znesowe, to jest szansa, by niedługo 
wzmocnić nasz potencjał sportowy 
– ujawnia z kolei prezes gdańskiego 
klubu Maciej Turnowiecki. 

Największa na świecie agencja menedżerska będzie robić interesy z gdańskim klubem?

Lechia będzie mocniejsza
Władze Lechii nie zasypiają gruszek w popiele.  

Najpierw było sprowadzenie do gdańskiego klubu 
światowego koncernu marketingowego Sportfive, 
który gwarantuje Lechii sporą sumę pieniędzy. 

Teraz nadeszła pora na wzmocnienia części sportowej.  
Od środy w Gdańsku przebywa Pini Zahavi,  
największy na świecie menedżer piłkarski, który stoi m.in.  
za sprowadzeniem do Chelsea Londyn  
rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. 

Związanie się ze światową agencją 
menedżerską ma być kolejnym krokiem 
do budowy mocnego sportowo i orga-
nizacyjnie klubu, który w przyszłości 

ma grać w europejskich pucharach. Pini 
Zahavi, który ma w swojej stajni wielu 
znakomitych zawodników (transferował 
m.in. Rio Ferdinanda czy Juana Seba-
stiana Verona do Manchesteru Utd). 

Izraelczyk sprowadził też do Pre-
miership rosyjskich oligarchów – Ro-
mana Abramowicza do Chelsea Londyn 
i Alexandra Gaydamaka do Portsmouth. 

Klub do momentu zakończenia roz-
mów z agencją menedżerską wstrzymu-
je się z oficjalnymi komunikatami. – O 
szczegółach ewentualnej współpracy poin-
formujemy niebawem – powiedział Błażej 
Słowikowski, rzecznik prasowy Lechii. 

(PM)

Pini Zahavi (z prawej)  
być  może  

będzie współpracować  
z Lechią
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Obaj już są podstawowymi 
zawodnikami Biało-Zielonych 
i są na najlepszej drodze, by 
stać się w najbliższym cza-
sie filarami jedenastki z ulicy 
Traugutta. – Teraz już wiem, 
że Polska to był dobry wybór. 
Liga dużo silniejsza niż na Ło-
twie, lepiej zorganizowana, 
na mecze przychodzi dużo ki-
biców – potwierdza Sergejs 
Kożans. – Gdy debiutowałem 
w meczu z Lechem Poznań, 
miałem tremę, bo nigdy jesz-
cze nie grałem przy jedena-
stu tysiącach swoich kibiców. 
Kiedyś co prawda zdarzyło mi 
się wystąpić w Turkemistanie, 
gdzie na trybunach zasiadło 
czterdzieści tysięcy fanów, ale 
nie byli dobrze nastawieni do 
naszej drużyny. Tu w Gdańsku 

przeżyłem coś fantastycznego, 
bo u mnie w kraju frekwencja 
na meczach ligowych jest zni-
koma – dodaje.

23-letni stoper 
jest wychowankiem 
Skonto Ryga, skąd 
latem trafił do Le-
chii wspólnie z rok 
młodszym Lukjano-
vsem. Ten ostatni 
pierwsze piłkarskie 
kroki stawiał jed-
nak w Daugavpils. 
Już tam objawił się 
jako uzdolniony na-
pastnik i dzięki temu trafił do 
Skonto, najbardziej utytułowa-
nego klubu na Łotwie, z któ-
rym Lechia nawiązała niedaw-
no współpracę. To za sprawą 
członka zarządu klubu z Rygi, 

Antanasa Sakavickasa, obaj tra-
fili do Gdańska. – Łotwę moc-
no dotknął finansowy kryzys i 
Skonto zmieniło politykę trans-
ferową. Zaczęło sprzedawać 
piłkarzy – mówi Kożans.

Lukjanovsa nie trzeba było 
specjalnie reklamować. Bo 
choć dopiero wiosną wywal-
czył sobie stałe miejsce w pod-
stawowej jedenastce Skonto, 
to czternaście goli strzelonych 
w piętnastu spotkaniach łotew-

skiej ligi było 
wystarczającą 
rekomendacją. 
„Wania” jednak 
w polskiej lidze, 
mimo dużego 
kredytu zaufa-
nia ze strony 
trenera Tomasza 
Kafarskiego, jak 
również niewąt-
pliwie sporego 

pożytku z jego 
gry dla drużyny, bramek nie 
strzelał. Do czasu, choć oko-
liczności tego trafienia obrosły 
już niemal w legendę.

W 89. minucie spotkania ós-
mej kolejki z Zagłębiem Lubin 
piłkę w pole karne dośrodko-
wał Marcin Kaczmarek. Lukja-
novs walczył o nią z obrońcą 
rywali Michałem Łabędzkim. 
Nagle padł gol, choć wielu 
obserwatorów było przekona-
nych, że napast-
nik Lechii faulo-
wał przeciwnika. 
Zresztą większość 
do dziś uważa 
też, że bramka 
została strzelona 
po samobójczym 
trafieniu Łabędz-
kiego. – Może i 
był faul, ale na 
pewno to ja do-
tknąłem piłki jako 
ostatni – przekonywał Lukja-
novs od razu po meczu.

Kilkanaście dni później 
przed telewizyjnymi kamerami 
przyznał się, że uczynił to… 
ręką. – Kolejne będę już strze-
lał w prawidłowy sposób –
obiecuje piłkarz, który wejście 
do zespołu miał ułatwione ze 
względu na łudzące podobień-
stwo do innego gracza Biało-
Zielonych Andrzeja Rybskie-
go, który nosił podobną blond 
fryzurę. Było trochę żartów w 
szatni z tego powodu.

Kożans z kolei na swój 
pierwszy mecz w Lechii mu-
siał poczekać. Wprawdzie w 
inaugurujących sezon derbach 
z Arką zasiadł na ławce rezer-

wowych, ale póź-
niej, wskutek kon-
tuzji stopy, pau-
zował ponad dwa 
miesiące. Szansa 
przed nim otwo-
rzyła się, gdy roz-
chorował się Peter 
Ćvirik, a i Jacek 
Manuszewski nie 
był w pełni sił. 
Łotysz wdarł się 
do podstawowego 

składu i oba dotychczasowe 
występy – przeciwko Lechowi 
i Piastowi – może zaliczyć do 
udanych. – Cieszą mnie po-
chlebne opinie na temat mojej 
gry, lecz jest na nie zdecydo-
wanie za wcześnie. Jeśli roze-
gram całą rundę na wysokim 
poziomie, wtedy będzie można 
powiedzieć coś więcej. Na ra-
zie myślę tylko o tym, by jak 
najlepiej trenować i dojść do 
najwyższej formy, bo tak długą 
przerwę miałem pierwszy raz 
w życiu – mówi skromnie Ko-

Z ich przyjściem do Gdańska związane są spore nadzieje…

Przez Lechię do reprezentacji
Jeden pochodzi z Rygi, a drugi z Daugavpils. 

W Lechii są pierwszymi w historii klubu 
Łotyszami. Jeszcze młodzi, znajdują się  
na początku swojej futbolowej przygody. 

Stoper Sergejs Kożans i napastnik  
Ivans Lukjanovs w Gdańsku czują się coraz lepiej, 
co widać także na boisku.

żans, który karierę – co cieka-
we – zaczynał jako… napast-
nik. – W piłkarskiej szkółce 
Skonto pełniłem tę rolę przez 
wiele lat, bo widział mnie w 
niej mój trener Anatolij Czie-
ban. Aż w końcu, gdy trafiłem 
już do pierwszej drużyny, na 
zgrupowaniu w Turcji wysta-
wiono mnie w środku obrony. 
I tak już zostało. Na tej pozycji 
rozegrałem w Skonto 51 me-
czów, choć nie zawsze byłem 
podstawowym graczem – przy-
znaje Kożans. 

– Cieszymy się, że w Lechii 
odgrywamy coraz bardziej zna-
czącą rolę. Dobrze rozumiemy 
się z kolegami, a nasza gra 
może chyba przypaść kibicom 
do gustu. Może nie w każdym 
meczu zagraliśmy tak, jakby-
śmy sobie tego życzyli, jednak 
postawa Lechii w tym sezonie 
jest chyba zadowalająca. Jest 
jeszcze jednak sporo do popra-
wienia. Ja na przykład muszę 
popracować nad wzmocnie-
niem siły fizycznej – dodaje 
Lukjanovs, którego wielkim 
atutem jest szybkość.

Kożansa z kolei charaktery-
zuje twarda, nieustępliwa gra na 

pograniczu faulu. Te cechy nie 
zainteresowały jednak trenera 
łotewskiej reprezentacji. Obaj 
nigdy w niej jeszcze nie zagra-
li. Zanotowali jedynie występy 
w młodzieżówce. – Selekcjoner 
Aleksandrs Starkovs stawia na 
innych zawodników – rozkłada 
ręce Lukjanovs. – Jeśli będziemy 
dobrze grać w Polsce, to może 
sobie o nas przypomni. Na Ło-
twie można przeczytać w Inter-
necie na temat naszej gry. Uwa-
żam jednak, że jeszcze trochę 
brakuje mi do reprezentacyjnego 
poziomu, choć gra w drużynie 
narodowej to naturalnie moje 
marzenie. Ale Ivans zasługuje 
już na miejsce w kadrze – pod-
kreśla Kożans, który przez kilka 
miesięcy pobytu w Polsce dość 
dobrze opanował nasz język, 
w przeciwieństwie do swojego 
przyjaciela. – W Skonto grało 
kiedyś trzech słowackich piłka-
rzy, z którymi się przyjaźniłem. 

Wasz język jest podobny do sło-
wackiego, dlatego ze zrozumie-
niem Polaków nie mam więk-
szych problemów. Gorzej z mó-
wieniem, ale robię systematyczne 
postępy – przekonuje obrońca.

W Polsce bardzo im się po-
doba. Mieszkają na Oruni, choć 
Kożans myśli o przeprowadzce 
na Przymorze. – Blisko do mo-
rza, a moja żona Natalia będzie 
miała gdzie chodzić na space-
ry z naszym ośmiomiesięcznym 
synkiem Maksimem – zdradza 
Kożans. Lukjanovs na razie nie 
myśli o zmianie lokum. On jed-
nak w Gdańsku mieszka sam, 
bo jego dziewczyna Jekaterina 
studiuje hotelarstwo we Francji. 
Wielkich wymagań nie mają. 
Choć Lukjanovs marzy o zje-
dzeniu sushi, tak dobrego jak w 
Rydze. Twierdzi, że w Gdańsku 
jeszcze na takie nie trafił...

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI

Sergejs Kożans

Urodzony: 18 lutego 1986 r. 
w Rydze.
Wzrost: 192 cm.
Waga: 88 kg.
Pozycja na boisku: obrońca.
W barwach Lechii 
rozegrał dotychczas 2 mecze 
w polskiej ekstraklasie. 
Gola na razie nie strzelił.

Ivans Lukjanovs

Urodzony: 24 stycznia 1987 r. 
w Daugavpils 
Wzrost: 185 cm. 
Waga: 72 kg. 
Pozycja na boisku: napastnik.
W barwach Lechii rozegrał 
dotychczas 11 meczów 
w polskiej ekstraklasie, 
strzelając jednego gola.
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Koncern Lotos wspiera gdańską młodzież

Lotos z Lechią!

Szefowie koncernu nie 
zapominają o sporcie dzieci i 
młodzieży. W przerwie meczu 
Lechii Gdańsk z Lechem Poznań 
dyrektor ds. Obsługi Zarządu 
i Korporacji Grupy Lotos Jow-
ita Twardowska przekazała 
kapitanom dwóch zespołów 
młodzieżowych koszulki z lo-
giem nowego mecenasa. Od 
tej pory drużyny Lechii z roc-
zników 1995 i 1996 grać będą w 
rozgrywkach ligowych w stro-
jach z logo Lotosu. 

Wybór zawodników z tych 
dwóch roczników nie był przy-
padkowy. Zawodnicy z roczni-
ka 95 są brązowymi medalista-
mi tegorocznego turnieju Nike 
Cup. Z kolei piłkarze z rocznika 
96 w ubiegłym roku wygrali 
międzynarodowy turniej w 
Austrii. Oprócz wsparcia dla 
wspomnianych grup juniors-
kich, Lotos będzie patronatem 
dwóch turniejów z cyklu „Złote 

Lwy” organizowanych w grudniu 
i w styczniu.

– Współpraca Lotosu z Lechią 
przynosi korzyści nie tylko dla 
dzieci z danych roczników. Ma 
ona także wymiar społeczny. 
Pokazuje najmłodszym, że 
warto uprawiać sport, rozwijać 
się i realizować swoje marzenia 
– mówi Jowita Twardowska.

Z  d o t y c h c z a s o w e j 
współpracy z Lotosem jest 
też zadowolony prezes Lechii 
Maciej Turnowiecki. – Poro-
zumienie z Grupą Lotos daje 
sygnał, że warto współpracować 
z Lechią, czerpiąc przy tym 
obopólne korzyści – przyznaje 
szef gdańskiego klubu.  

(PM)

Grupa Lotos to kolejna 
firma z regionu,  

która postanowiła 
współpracować z Lechią  
i objęła patronatem  
dwa zespoły 
młodzieżowe. 

Jowita twardowska w przerwie meczu Lechii z Lechem uroczyście 
wręczyła młodym piłkarzom gdańskiego klubu nowe trykoty z logo 
grupy Lotos
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ivans Lukjanovs 
okazał się 

wzmocnieniem Lechii

Sergejs Kożans 
wolny czas 
w Gdańsku spędza 
z żoną natalią 
i synem 
maksimem
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Rozmowa z Andrzejem Kucharem, inwestorem Lechii Gdańsk

W każdej chwili jestem gotowy do odejścia

Dlaczego zDecyDo-
waŁ SIę Pan ZOStać In-
wEStOREm LEchII? cZy 
tyLKO dLa PIEnIędZy, 
jaK SUGERUjE w SwOIch 
wyPOwIEdZIach PREZy-
dEnt GdaŃSKa PawEŁ 
adamOwIcZ?

– Sport ma w sobie 
coś z magii. Odnosi to się 
szczególnie do gier ze-
społowych, dlatego moje 
zaangażowanie w Lechię 
Gdańsk traktuję jako wy-
zwanie, a nie działalność 
biznesową. Oczywiście 
pracujemy wszyscy wspól-
nie w Lechii, aby miała 
ona jak największe przy-
chody, ale nie z myślą chę-
ci zysku dla akcjonariuszy, 
lecz rozwoju klubu. 

Dla mnie najważniejsze 
jest w tej chwili, aby stwo-
rzyć w Lechii SA zespół 
ludzi, którzy będą tworzyli 
taki kolektyw, który po-
zwoli nam zbudować - jak 
to się pięknie w Gdańsku 
mówi – „WIELKĄ LE-
CHIĘ”. Dotyczy to zarów-
no zawodników, działaczy 
etatowych i społecznych 
czy sztabu szkoleniowo-
medycznego. Nie można 
zapominać również o tych, 
dla których tworzymy Le-
chię, czyli naszych kibi-
cach. Moim marzeniem 
jest, aby mecze naszej dru-
żyny były wielkimi prze-

życiami dla wszystkich 
uczestników.

jaK UKŁadają SIę PaŃ-
SKIE RELacjE Z PREZydEn-
tEm GdaŃSKa?

– Pan Prezydent Ada-
mowicz jest według mnie 
wybitnie inteligentnym 
człowiekiem i doskona-
le rozumie rolę Lechii w 
budowaniu obrazu Miasta 
Gdańska w Polsce czy Eu-
ropie. Myślę, że po pew-
nym okresie „docierania 
się”, będzie dla niego do 
zaakceptowania osoba An-
drzeja Kuchara, a jeżeli to 
nie nastąpi, w każdej chwi-
li jestem gotowy do odej-
ścia w taki sposób, aby nie 
zaszkodzić Lechii.

KOnfEREncja I POd-
PISanIE POROZUmIEnIa ZE 
SPORtfIvE SPOwOdOwaŁy 
ataK na LEchIę, Pana. 
PREZydEnt adamOwIcZ 
StwIERdZIŁ, żE jESt SZan-
tażOwany, BO LEchIa 
chcE KOnIEcZnIE Być OPE-
RatOREm StadIOnU. ma 
POwOdy dO nIEPOKOjU?

– Uważam, że ta wy-
powiedź Prezydenta wy-
nikała z braku wiedzy o 
naszym porozumieniu 
ze Sportfive. W żadnym 
punkcie umowy nie ma 
zapisu odnośnie do ope-
ratora stadionu. Jest na-

tomiast zapis, że umowa 
wygasa, jeżeli Lechia nie 
będzie grała na nowym 
stadionie. Wynika on z 
oczywistego faktu, że 
Sportfive nie ma możli-
wości wywiązania się ze 
swoich zobowiązań za-
wartych w umowie na 
stadionie przy ul. Trau-
gutta 29 z powodu bra-
ku miejsca na tą ilość re-
klam, które zadeklarowa-
li. Uważam, że ten zapis 
jest wyjątkowo korzystny 
właśnie dla Miasta, bo-
wiem zapewnia stadiono-
wi w Letnicy pierwszego 
klienta. Spodziewałem się 
pochwały ze strony Ratu-
sza, a nie krytyki. 

Osobnym zagadnie-
niem jest sprawa operato-
ra stadionu. Powołaliśmy 
spółkę Lechia-Operator (ze 
100-procentowym kapita-
łem Lechii SA), która chce 
wystartować do przetargu 
na zarządzanie stadionem. 
Chyba to dobrze, że ewen-
tualne zyski z zarządzania 
stadionem wpływać będą 
do Lechii SA, a nie do in-
nych firm, np. z kapita-
łem zagranicznym. Mogę 
publicznie zadeklarować, 
że ewentualne zyski z Le-
chii-Operator będziemy w 
100% przekazywać na Le-
chię SA z przeznaczeniem 
na rozwój klubu.

r e k l a m a

SZEf GdaŃSKa mówIŁ, 
żE dROBnI BIZnESmEnI I 
LEchIa chcą SIę wZBOGa-
cIć na StadIOnIE. OStRE 
SŁOwa…

– Myślę, że to niepo-
rozumienie wyjaśniłem 
klarownie w poprzedniej 
odpowiedzi. Generalnie 
mam zasadę nieobraża-
nia się na nikogo. Czasem 
mam tylko żal za niespra-
wiedliwe oceny.

PawEŁ adamOwIcZ 
w jEdnym Z wywIadów 
POwIEdZIaŁ, żE na PIERw-
SZym SPOtKanIU PytaŁ 
Pana, cZEGO Pan chcE: 
PIEnIędZy Od mIaSta, 
GRUntów? POdOBnO nIE 
StawIaŁ Pan żadnych wa-
RUnKów. tERaZ PREZy-
dEnt twIERdZI, żE tO dLa-
tEGO, żE PLanOwaŁ Pan 
„SKOK na StadIOn”…

– To chyba mamy 
wyjaśnione. Oczekuje-
my natomiast od Miasta 
wyłącznie partnerskiej 
współpracy, bo robimy coś 
pożytecznego dla całego 
środowiska Pomorza. Do-
celowo chcemy stworzyć 
model szkolenia młodzieży 
piłkarskiej, który obejmie 
wiele tysięcy adeptów pił-
ki. Chcemy stworzyć ośro-
dek piłkarski, składający 
się z 8-10 boisk treningo-
wych, internat, przychod-
nię sportowo-lekarską, i tu 
oczekujemy pomocy od 
Miasta. Przynajmniej w 
zakresie przeznaczenia na 
ten cel określonego miej-
sca. Liczymy bardzo na 
pomoc w tym projekcie 
wszystkich organizacji, 
którym leży na sercu do-
bro pomorskiej młodzieży. 
Może nie wszyscy zostaną 
piłkarzami, ale wszystkim 

postaramy się wpoić wzor-
ce i postawy, o których 
coraz częściej w procesie 
wychowawczym się zapo-
mina. Zapraszam wszyst-
kich chętnych do współ-
pracy w tym projekcie - 
od rodziców po prezesów 
wielkich firm.   

wIdZI Pan PŁaSZcZyZnę 
dO wSPóŁPRacy Z mIaStEm 
PRZy PROjEKcIE BUdOwy 
„wIELKIEj LEchII”?

– Oczywiście tak. 
W tym gorącym okre-
sie polemiki na łamach 
mediów nie możemy za-
pominać, że Prezydent 
Adamowicz osobiście 
oraz wspólnie z urzęd-
nikami i radnymi Mia-
sta Gdańska ma wielkie 
zasługi w odbudowie 
Lechii, szczególnie w 
okresie, kiedy ta pomoc 
była jej najbardziej po-
trzebna. 

Teraz Lechii w zakresie 
współpracy z Miastem jest 
potrzebna przede wszyst-
kim przychylna atmosfera 
oraz stwarzanie warun-
ków, umożliwiających jej 
rozwój, przy uszanowa-
niu wszelkich przepisów 
i zasad w tego typu dzia-
łaniach. Ci, którzy mnie 
dobrze znają i moje lwow-
skie wychowanie, wiedzą, 
że zawsze na te sprawy 
zwracam wielką uwagę.

wRóćmy dO tEmatU 
SPORtfIvE. tRUdnO ByŁO 
PRZEKOnać tEn śwIatOwy 
KOncERn dO wSPóŁPRacy?

– Bardzo trudno. To ich 
pierwsza umowa klubo-
wa w Europie Środkowo-
Wschodniej. W doprowa-
dzenie do zawarcia umowy 
włożyliśmy sporo pracy.

LEchIa ZE SPORtfIvE 
StanIE dO PRZEtaRGU na 
OPERatORa StadIOnU w 
LEtnIcy?

– Powstała spółka Le-
chia-Operator (100% ka-
pitału ma w niej Lechia 
SA) i to ona wystartuje w 
przetargu, korzystając ze 
wsparcia Sportfive. Sami 
mamy za mało doświad-
czenia, aby zarządzać sta-
dionem. Zresztą nikt go w 
Polsce nie ma, bo nie było 
dotychczas takich stadio-
nów, jakie teraz powstają.

cO SIę StanIE, jE-
śLI LEchIa nIE ZOStanIE 
OPERatOREm StadIOnU w 
LEtnIcy?

– Nic. Wygrywają-
cy przetarg inny operator 
będzie się musiał z nami 
porozumieć w zakresie 
warunków, na jakich Le-
chia będzie grać na sta-
dionie. Mogę jednak za-
pewnić wszystkich kibi-
ców, że w takiej sytuacji 
będziemy bardzo twardzi 
w negocjacjach - dla dobra 
klubu oczywiście. Mogą 
wystąpić również pewne 
komplikacje w zakresie 
sponsorów. Na przykład 
stadion będzie się nazywał 
Lotos Arena, a Lechia bę-
dzie grała w koszulkach z 
logo np. Orlenu. Ale to są 
sprawy czysto techniczne.

ZaPOwIEdZIaŁ Pan, żE 
w LIStOPadZIE KOLEjna 
KOnfEREncja, na KtóREj 
wŁadZE KLUBU OGŁOSZą 
KOLEjną ważną wIadO-
mOść w PERSPEKtywIE 
ROZwOjU LEchII. PRO-
SZę UchyLIć RąBKa ta-
jEmnIcy?

– Pracujemy nad umo-
wą z dużą agencją mene-

dżerską. Chcemy ją pod-
pisać do końca roku. O 
szczegółach władze klubu 
poinformują w odpowied-
nim momencie. Zapew-
niam jednak, że umowa 
będzie partnerska, korzyst-
na dla obu stron. 

POZycja w taBELI I 
GRa LEchII Pana SatyS-
faKcjOnUją?

– Zadanie, jakie posta-
wiliśmy przed zespołem 
na sezon 2009/2010, to za-
jęcie co najmniej ósmego 
miejsca na koniec sezonu. 

w PRZESZŁOścI ByŁ Pan 
PRZEZ 6 Lat tREnEREm Ka-
dRy KOSZyKaRZy. ZatEm 
jaK ByŁy SELEKcjOnER RE-
PREZEntacjI POLSKI OcE-
nIa waRSZtat tREnERSKI 
tOmaSZa KafaRSKIEGO? 

– Bardzo dobrze. 
Jednak Tomek jak każ-
dy trener, a szczególnie 
młody, musi stale się 
uczyć i podnosić swoje 
kwalifikacje. Dostał rów-
nież zadanie stworzenia 
całego sztabu szkole-
niowo-medycznego. W 
tym zadaniu bardzo go 
wszyscy wspieramy, bo 
to niezbędne dla rozwoju 
Lechii.

cZy w LEchII Są Za-
wOdnIcy, KtóRZy mają 
SZanSę OdGRywać wIOdą-
cE ROLE w ZESPOLE, KtóRy 
ma w PRZySZŁOścI GRać w 
EUROPEjSKIch PUchaRach?

– To pytanie do Tomka 
i zarządu klubu, a nie do 
mnie. Moim zadaniem jest 
stworzyć takie warunki, by 
Lechia stale się rozwijała.

ROZmawIaŁ

PawEŁ maZUREK

Wrocławski biznesmen Andrzej Kuchar po raz pierwszy 
od wejścia do Lechii w roli strategicznego  
inwestora zdecydował się zabrać głos w ważnej  
dla Gdańska i całego Pomorza sprawie. – Moje  

zaangażowanie w Lechię traktuję jako wyzwanie, a nie działalność 
biznesową – podkreśla. Inwestor liczy na współpracę z władzami 
Gdańska przy projekcie budowy „wielkiej Lechii”. – Jeżeli to  
nie nastąpi, w każdej chwili jestem gotowy do odejścia  
w taki sposób, aby nie zaszkodzić klubowi – zaznacza.
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31-letniemu już dziś 
Dawidowskiemu skończył 
się w czerwcu kontrakt 
z Wisłą Kraków, do której 
trafił za 400 tysięcy euro z 
Amiki Wronki. To właśnie 
pod Wawelem dopadła go 
plaga kontuzji. Głównie 
kolan, przez co w barwach 
Wisły zdołał rozegrać led-
wie czternaście meczów. 
– Nie miałem jakichś lek-
kich urazów. Gdy już się 
zdarzały, to wiązały się z 
wielomiesięczną przerwą. 
Za szybko wznawiałem 
treningi, rwałem się do tego 
niepotrzebnie. Nie ma już 
jednak co do tego wracać. Po 
ostatnim, czwartym w ka-
rierze, zerwaniu więzadeł 
krzyżowych, powiedziałem 
sobie, że do futbolu już 
nie wrócę. Zmieniłem jed-
nak zdanie. Postanowiłem 
spróbować jeszcze raz i wiem, 
że jeśli będę zdrowy, stać 
mnie będzie na dobrą grę na 
poziomie ekstraklasy – mówi 
Dawidowski.

Czy stanie się to w 
barwach Lechii? Piłkarz 
przed kilkoma tygodni-
ami zwrócił się do swo-
jego macierzystego klubu 
z prośbą o umożliwienie 
mu treningów z zespołem 
Biało-Zielonych. Dostał 
na to zgodę i pod okiem 
Roberta Dominiaka, spec-
jalisty od odnowy biologic-
znej w gdańskiej drużynie, 
rozpoczął żmudną drogę 
odbudowywania formy.  
Z czasem wrócił też do 

Tomasz Dawidowski znów w Lechii?

Wielki powrót

zajęć z piłką. Na trenin-
gach prezentuje się na 
tyle dobrze, że trener To-
masz Kafarski  zaczął 
coraz poważniej myśleć o 
włączeniu go do zespołu na 
profesjonalnych zasadach. 
W zeszłym tygodniu obaj 
odbyli stosowną rozmowę. 
– Początkowo sceptycznie 
podchodziłem do tematu gry 
Dawidowskiego w Lechii, 
bo zastanawiałem się, czy 
Tomek będzie w stanie po 
tylu kontuzjach dojść do 
odpowiedniej dyspozy-
cji. Pokazał jednak, że ma 
mocną psychikę, a ciężką 
pracą zwrócił moją uwagę 
pod kątem przydatności 
dla drużyny. Dziś nie jest 
jeszcze gotowy na 90 minut 
boiskowej walki, jednak jest-
em na tak, jeśli chodzi o jego 
grę w Lechii. Zresztą Tomek 
też wyraził taką wolę i teraz 
wszystko zależy od przebiegu 
jego rozmów z działaczami 
na temat ewentualnego kon-
traktu – powiedział trener 
Kafarski.

(GP)

Kilkanaście operacji i wiele miesięcy związanej 
z tym przerwy w grze. Tak wyglądały ostatnie 

piłkarskie lata Tomasza Dawidowskiego. Jeden 
z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy 
próbuje wrócić do futbolu na poziomie ekstraklasy. 
Wiele wskazuje na to, że stanie się tak w barwach 
Lechii Gdańsk, pierwszego klubu dziesięciokrotnego 
reprezentanta Polski, który opuścił w 1998 roku.

tomasz Dawidowski 
chce wrócić  
do ligowej piłki

Fot. W
ojtek Figurski

r e k l a m a
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Korona  K i e l c e
Data założenia: 10 lipca 1973 
Barwy: żółto-czerwone 
Adres: Ściegiennego 8, 25-033 Kielce  
Prezes: Tadeusz Dudka 
Trener: Marek Motyka 
Asystent trenera: Marcin Gawron
Trener bramkarzy: Robert Dziuba
Kierownik drużyny: Paweł Grabowski

 

Nr        Zawodnik                 Data ur.   Wzrost[cm]/waga [kg]      Poprzedni klub

Bramkarze: 
  1 Radosław CIERZNIAK   24.04.1983   187/81  Lech Poznań
26 Wojciech MAŁECKI   11.10.1990   188/83  Olimpia Warszawa 
33 Zbigniew MAŁKOWSKI   19.01.1978   188/82  OKS 1945 Olsztyn 

Obrońcy: 
  4 HERNÂNI Jose da Rosa   3.02.1984   190/90  Górnik Zabrze 
13 Krzysztof KIERCZ    16.02.1989   189/80  wychowanek 
  3 Kamil KUZERA    11.03.1983   181/75  Polonia II Warszawa 
34 Piotr MALARCZYK     1.08.1991   189/74  wychowanek
15 Jacek MARKIEWICZ   18.04.1976   182/78  Jagiellonia Białystok 
  7 Nikola MIJAILOVIĆ   15.02.1982   185/75  Crvena Zvezda Belgrad 
20 Łukasz NAWOTCZYŃSKI   30.03.1982   189/83  Jagiellonia Białystok 
  6 Paulius PAKNYS    10.05.1984   185/80  Stal Stalowa Wola 

Pomocnicy: 
37 ÉDSON Luis da Silva  15.03.1977   178/82  Clube Náutico Capibaribe 
25 Damian JĘDRYKA      6.01.1989   171/68 Stal Mielec 
  9 Paweł KAL    9.07.1989   178/65 wychowanek 
18 Dariusz KOZUBEK    11.04.1975   182/77  Pelikan Łowicz 
  2 Dariusz ŁATKA    14.09.1978   172/65  Jagiellonia Białystok 
29 Paweł SOBOLEWSKI   20.06.1979   173/62  Jagiellonia Białystok 
  5 Aleksandar VUKOVIĆ   25.08.1979   186/82  AÓ Iraklís Saloniki 
28 Cezary WILK    12.02.1986   180/74  Polonia Warszawa
10 Mariusz ZGANIACZ   31.01.1984   173/73  Odra Wodzisław Śl. 

Napastnicy: 
16 Edi ANDRADINA    13.09.1974   177/79  Pogoń Szczecin 
19 Paweł BUŚKIEWICZ   18.03.1983   188/83  Flota Świnoujście 
  8 Łukasz CICHOS      2.06.1982   187/82  Tur Turek 
17 Krzysztof GAJTKOWSKI   26.09.1980   176/75  Polonia Warszawa 
14 Piotr GAWĘCKI    24.05.1989   180/67  wychowanek 
21 Łukasz JAMRÓZ    18.02.1990   190/76  wychowanek 
27 Jacek KIEŁB    10.01.1988   183/70  Pogoń Siedlce 
30 Ernest KONON    16.03.1974   176/68  KVK Tienen 

W górnym rzędzie od lewej: masażysta Marek Konieczny,  
Łukasz Cichos, Aleksandar Vuković, Hernani, Łukasz Nawotczyński,  
Piotr Malarczyk, Paweł Buśkiewicz, Krzysztof Kiercz, Paulius Paknys, 
Nikola Mijailović, kierownik drużyny Paweł Grabowski. 
W środkowym rzędzie od lewej: masażysta Aleksander Wójciak,  
Kamil Kuzera, Michał Michałek, Dariusz Kozubek, Jacek Kiełb,  
Zbigniew Małkowski, Radosław Cierzniak, Wojciech Małecki,  
Jacek Markiewicz, Cezary Wilk, Piotr Gawęcki, Paweł Kal,  
trenerzy przygotowanie fizycznego: Mariusz Skuta, Andrzej Szołowski. 
W dolnym rzędzie od lewej: Damian Jędryka, Krzysztof Gajtkowski, 
Mariusz Zganiacz, Ernest Konon, asystent trenera Marcin Gawron,  
trener Marek Motyka, trener bramkarzy Robert Dziuba, Edson,  
Edi Andradina, Dariusz Łatka, Paweł Sobolewski.

Rozmowa z Markiem Motyką, trenerem Korony Kielce

Limit błędów się wyczerpał

Fot. K
orona K

ielce

chwaLą waS Za OKaZywany 
na BOISKU chaRaKtER I nIEUStę-
PLIwą waLKę nawEt Z tEORE-
tycZnIE SILnIEjSZymI RywaLa-
mI. jEdnaK cZtERy PORażKI Z 
RZędU tO nIE jESt POwód dO 
dUmy. w dOdatKU tE cZERwO-
nE KaRtKI, KtóRych PaŃScy PIŁ-
KaRZE ZOBacZyLI PIęć w tRZEch 
POPRZEdnIch KOLEjKach. cO SIę 
dZIEjE Z KOROną?

– Dobre pytanie. Chłopcy na-
prawdę się starają i dają z sie-
bie wszystko. Nie jest przecież 
wstydem przegrać z Legią czy 
Wisłą, bo uważam, że w obu tych 
spotkaniach zaprezentowaliśmy 
się naprawdę dobrze. Tyle, że nie 
jest łatwo grać z tymi przeciwni-
kami przy tak dużym osłabieniu, 
bo oba te mecze kończyliśmy w 
dziewięciu. Nie chcę tu uspra-
wiedliwiać nerwowego zachowa-
nia piłkarzy, ale to także dowód 
na to, że nie przechodzą obojętnie 
obok meczów i zależy im na do-
brych wynikach. Niestety, ludzki 
deficyt na placu gry przyczyniał 
się także do naszych porażek.

tO mImO wSZyStKO tROchę 
dZIwnE, ZważywSZy na faKt, żE 
StRZELacIE SPORO BRamEK. na 
KOncIE KOROny jESt jUż SZESna-
ścIE tRafIEŃ.

– No właśnie. Nie każdy strze-
la Legii czy Wiśle po dwa gole. 
Przed sezonem i na jego począt-
ku mieliśmy z tą skutecznością 
problemy. Apogeum nadeszło w 
meczu z Arką, gdy rozegraliśmy 
najlepsze spotkanie, a mimo to 
– właśnie z powodu ogromnej 
liczby niewykorzystanych sytuacji 
– zeszliśmy z boiska pokonani. W 
pojedynkach z potentatami popra-
wiliśmy skuteczność, lecz uwy-
pukliły się mankamenty w grze 
obronnej. Na to najbardziej jestem 
zły, bo sam grałem w defensywie 
i ten element to mój „konik”.

tymcZaSEm macIE najwIęcEj 
StRacOnych GOLI w LIdZE, a Sy-
tUacjI nIE UŁatwI PanU Z PEw-
nOścIą w GdaŃSKU cZERwOna 
KaRtKa dLa nIKOLI mIjaILOvI-
cIa, PRZEZ cO SERB nIE ZaGRa 
PRZEcIwKO LEchII. POSKLEca ja-
KOś Pan tę dEfEnSywę?

– Będę musiał, a zabraknie nie 
tylko Nikoli, lecz również Alek-
sandara Vukovicia, który musi 
odcierpieć jeszcze karę za czer-
woną kartkę, jaką zobaczył przy 
Łazienkowskiej. Wraca na szczęś-
cie Paulius Paknys, mam również 
nadzieję, że będę już mógł liczyć 
na Jacka Markiewicza. Do tego w 
drugiej linii liczę na powrót Ce-

zarego Wilka. Jakoś trzeba sobie 
radzić, choć na pewno zrobiło się 
trochę nerwowo.

cO tO ZnacZy?
– Krytyka, która na nas spa-

da, głównie ze strony mediów, 
udziela się każdemu. Mówią, 
że siedzę na gorącym krześle. 
Ja doskonale znam specyfikę 
zawodu trenera i wiem, z jakim 
wiąże się ryzykiem. Wiem jed-
nak, że mogę liczyć na zaufa-
nie ze strony działaczy Koro-
ny. Kibice też nie mieli do nas 
większych pretensji za ostatnie 
porażki, bo ponieśliśmy je w 
godnym stylu. Nie przechodzę 
jednak wobec ostatnich wyni-
ków obojętnie i w Gdańsku na-
dejdzie najwyższy czas, by złą 
passę odmienić. Mamy bowiem 
spory deficyt punktowy.

wIdZIcIE SZanSę w tym, żE 
LEchIa LEPIEj SPISUjE SIę na wy-
jaZdach nIż U SIEBIE?

– To swego rodzaju paradoks, 
biorąc pod uwagę specyfikę na-
szej ligi. Ale Lechia na pewno 
będzie groźnym przeciwnikiem. 
To klub z dużym potencjałem 
na przyszłość, a dobrą pracę z 
drużyną wykonuje trener To-
masz Kafarski. Doceniamy więc 
rywala z Gdańska, ale patrzymy 
głównie na siebie. Limit błędów 
już się wyczerpał. Liczę na każ-
dego z moich piłkarzy, a w du-
żej mierze na naszego dyrygenta 
Ediego Andradinę i jego stałe 
fragmenty gry.

ROZmawIaŁ 
GRZEGORZ POŁUBIŃSKI

Marek Motyka przyznaje, że po ostatnich 
porażkach drużyny wielu domaga się 
jego głowy, ale on sam czuje zaufanie 
ze strony zarządu. Podkreśla, że mimo 

słabszych wyników są podstawy do optymizmu, 
bo gra drużyny wcale nie wygląda źle. Kiepską 
passę Korona zamierza przerwać w Gdańsku.

Nasza sonda  
Przedstawicielom władz miasta Gdańska zadaliśmy trzy pytania:

1. Co dla Lechii i Gdańska oznacza zawarcie przez Klub porozumienia ze świa-
towym liderem marketingu sportowego – francuskim koncernem Sportfive?
2. Kto powinien zostać operatorem nowego stadionu w Letnicy?
3. Jakie są pana wrażenie po pierwszym wydaniu „Lechisty”? 

mAReK BumBLiS 
(przewOdniczący kOmiSji kuLtury i SpOrtu rady miaSta gdańSka)

1. Wiele zależy od tego, jak będzie to organizacyjnie spięte. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że sięgnęliśmy po to, co najlepsze, a to, co najlep-
sze, jest dobre dla Lechii. Uważam, że to olbrzymia szansa dla klubu.
2. Ktokolwiek zostanie operatorem stadionu, musi być wiarygodny 
finansowo. Wierzę, że powołana przez Lechię spółka „Lechia-Ope-
rator” dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie profesjonalnie 
przygotować się do przetargu.
3. „Lechista” ma tę przewagę nad innymi czasopismami sportowymi, 
że jego cykl wydawniczy jest stosunkowo krótki, a co za tym idzie - podawane in-
formacje należą do najświeższych. Gazeta dobrze sprawdza się przed meczem, 
kiedy można zagłębić się w lekturę związaną z klubem. Potrafi odpowiednio po-
budzić bądź ugasić emocje. Cenna inicjatywa.

KAZimieRZ KORALeWSKi 
(SzeF kLubu piS w radzie miaSta gdańSka)

1. Umowa ze Sportfive to krok w dobrym kierunku. Pomoże w budo-
wie silnego klubu, silnej drużyny, prawdziwych Lwów Północy. Na to 
trzeba wiedzy, talentów organizacyjnych i konsekwentnego uporu. 
2. Należy już myśleć o operatorze nowego stadionu. Miasto samo nie 
udźwignie spłat kredytów i kosztów eksploatacji. One będą ogromne. 
Będziemy konkurować z wieloma podobnymi obiektami. Dobrze było-
by powołać gdańską spółkę z zagranicznym know-how jako operatora 
stadionu, dzięki czemu podatki pozostałyby w Gdańsku.
3. Okazało się, że „Lechista” został napisany z przysłowiowym „pazurem”. Czyta-
jąc pierwszy numer, czasem czułem emocje, jak na meczu. Zdjęcia pełne ekspre-
sji dobrze malują opisywane tematy. No i reklama się przydała, przypominając, 
że mam kupić parę narzędzi. 
 

mACieJ LiSiCKi 
(zaStępca prezydenta gdańSka)

1. Samo wydarzenie oceniam bardzo pozytywnie. Sportfive to duży 
gracz na rynku, który od tej pory będzie również wiązany z Lechią. 
Diabeł jednak tkwi w szczegółach, a tych ostatnich nie znam.
2. Z pewnością operatorem powinna zostać bardzo doświadczona fir-
ma. Ze swojej strony chciałbym, aby był to podmiot skupiony na piłce 
nożnej. Uważam, że na stadionie miejskim w Gdańsku powinno znaleźć 
się miejsce dla wydarzeń kulturalnych, ale dominować powinien futbol.
3. Bardzo dobry pomysł. Dzięki dużemu nakładowi można dotrzeć 
do większości kibiców. Jeżeli chodzi o treść, to można powiedzieć, że „pierwsze 
śliwki robaczywki”. Zawsze może być lepiej.

BOGDAn OLeSZeK 
(przewOdniczący rady miaSta gdańSka)

1. Bardzo się cieszę, że podpisana została umowa z firmą tak dużą 
i znaczącą jak Sportfive. Mam nadzieję, że współpraca będzie ko-
rzystna dla obu stron i umożliwi Lechii dalszy rozwój, który zaowocuje 
sukcesami nie tylko na arenie krajowej, ale i zagranicznej.
2. Operatorem stadionu w Letnicy powinna być firma, która wygra 
przetarg, tzn. przedstawi najkorzystniejszą ofertę dla miasta. Mam 
nadzieję, że będzie to Lechia. Byłoby to optymalne rozwiązanie.
3. Gazeta „Lechista” bardzo mi się podobała. Uważam, iż takie 
wydawnictwo jest potrzebne i spotka się z dużym zainteresowaniem każdego 
prawdziwego kibica.

AnDRZeJ tROJAnOWSKi 
(dyrektOr biura prezydenta gdańSka dS. eurO 2012)

1. Nie znam szczegółów umowy, ale Sportfive jest na tyle ważną in-
stytucją w sferze sportowej, że sam fakt związania się z Lechią jest 
dla klubu nobilitujący.
2. Odpowiem w prosty sposób: zwycięzca przetargu. Warunki przy-
stąpienia do niego wskażą, jakie parametry powinien spełniać ope-
rator. Najważniejsze, aby stadion żył i Lechia rosła w siłę.
3. Jako były dziennikarz przyjmuję każdą dziennikarską pracę związa-
ną ze sportem z wielką radością. Uważam, że „Lechista” to wspaniałe 
narzędzie służące temu, aby informować o działaniach klubu, życiorysach piłkarzy 
czy przedsięwzięciach fanów. To również wspaniałe narzędzie do kształtowania 
biało-zielonej tożsamości.

Pojedynki Piotra Wiśniewskiego  
(z lewej) z obrońcą Odry  
Robertem Kłosem 
powinny być ozdobą środowego meczu 
w Remes Pucharze Polski 
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Przed meczem 1/8 finału Remes Pucharu Polski

Przepłynąć Odrę

W losowaniu par 1/8 fi-
nału Remes Pucharu Pol-
ski los dla Lechii był dość 
łaskawy. Gdańszczanie 
trafili bowiem na przeży-
wającą zawirowania spor-
towe i organizacyjne Odrę 
Wodzisław, która zresztą 
do mocarzy ligi nie należy. 
Nie można jednak tej dru-
żyny lekceważyć, bo jest 
ona nieobliczalna. Przeko-
nali się o tym na własnej 
skórze piłkarze Lechii, 
którzy w meczu ligowym, 
rozegranym 16 sierpnia w 
Gdańsku, przegrali z Odrą 
0:2. Po świetnym starcie w 
lidze i dwóch wygranych z 
Arką i Cracovią, niektórzy 
przed meczem z drużyną z 
Wodzisławia dopisywali do 
dorobku Biało-Zielonych 
kolejne trzy punkty, ale 
srodze się rozczarowali. To 
powinna być też lekcja dla 
podopiecznych Tomasza 
Kafarskiego, że nie należy 
tego rywala lekceważyć. 
Tym bardziej że stawką me-

czu jest awans do ćwierćfi-
nału Remes Pucharu Polski. 
– Chcemy w Pucharze zajść 
jak najdalej, a najchętniej 
sięgnąć po to trofeum, które 
jest jednocześnie przepustką 
do europejskich pucharów 
– przypomina prezes Lechii 
Maciej Turnowiecki. 

Zarówno Lechia, jak 
i Odra, rozpoczęły zma-
gania pucharowe od 1/16 
finału. Gdańszczanie w 
wyjazdowym spotkaniu 
zwyciężyli Nielbę Wą-
growiec 3:1, po dwóch 
golach Pawła Buzały i Pa-
wła Nowaka. Z kolei Odra 
wygrała na wyjeździe z 
Olimpią Grudziądz 2:1. 

Mecze pucharowe rzą-
dzą się swoimi prawami. 
– Na pewno podejdziemy 
do zawodów maksymalnie 
skoncentrowani, bo chce-
my wygrać i pokazać przy 
tym dobry, ofensywny fut-
bol – zapowiada trener To-
masz Kafarski, który liczy 
na gorący i głośny doping 

kibiców. A tych powinno 
stawić się na stadionie przy 
ul. Traugutta kilka tysięcy. 

Przypomnijmy, że fani 
gdańskiej drużyny mają już 
okazję nabywać bilety na 
to pucharowe spotkanie. 
Wejściówki są w cenach: 
ulgowy – 5 zł, zegar – 10 
zł, prosta – 20 zł, skrajna 
– 30 zł, centralna – 40 zł. 
Można je kupować w ka-
sach na stadionie przy ul. 
Traugutta 29: w czwartek 
w godz. 11-18, w piątek w 
godz. 10-18, w poniedzia-
łek i wtorek w godz. 11-
18, w środę w godz. 10-14. 
Bilety na pojedynek z Odrą 
dla kibiców, których zdję-
cia i dane znajdują się już 
w klubowej bazie, można 
również nabywać w Staro-
gardzie Gdańskim w sklepie 
JR Sport (Centrum Handlo-
we „Wierzyca”) – w dni 
powszednie w godz. 10-20 
oraz w sobotę i niedzielę w 
godz. 11-18.

Klub ma dobrą wiado-
mość dla wszystkich właś-
cicieli karnetów. – Posia-
dacze abonamentów nie 
muszą kupować dodatko-
wego biletu – ich karnet 
będzie przepustką do wej-
ścia na stadion na spot-
kanie z Odrą – informuje 
rzecznik prasowy Lechii 
Błażej Słowikowski.

(PM)

Na przeszkodzie Lechii  
do zdobycia Pucharu Polski  
staną w środę piłkarze Odry.  
Podopieczni Tomasza Kafarskiego 

mają z zespołem z Wodzisławia  
do wyrównania rachunki z sierpnia,  
kiedy przegrali w Gdańsku ligowy  
pojedynek z Odrą 0:2. Początek zawodów  
w środę 11 listopada o godz. 15. 
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Akcja Lechii i „Krewniaków”

Lechiści ratują życie

p r o m o c j a

r e k l a m a

Gdański klub  
wziął udział  

w ogólnopolskiej  
akcji „Krewniaków”. 
Dzięki fanom Lechii, 
którzy przyłączyli się 
do ratowanie  
ludzkiego życia,  
zebrano kilkanaście 
litrów krwi. 

O planowanej zbiórce 
krwi w Gdańsku i aktyw-
nym udziale Lechii w akcji 
już wcześniej informowały 
regionalne media i billboar-
dy, które zawisły w kilku-
nastu miejscach Gdańska i 

Sopotu. Poza tym piłkarze 
wzięli udział w specjalnej 
sesji fotograficznej. 

Zbiórka krwi przez fa-
nów Biało-Zielonych prze-
szła najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. Ten 
cenny dar życia w ciągu 
kilku godzin oddało aż 
kilkadziesiąt osób. W ak-
cji krwiodawstwa wzięło 
udział wielu gdańszczan, 
ale też przedstawiciele klu-
bu, m.in. trener Tomasz 
Kafarski czy dyrektor 
Błażej Jenek. – Nie trzeba 
było mnie specjalnie na-
mawiać na udział w akcji. 
Chętnie oddałem krew, by 
móc przyczynić się do ra-

towania innego człowieka 
– powiedział szkolenio-
wiec Lechii. Ze sporego 
udziału fanów naszego 
klubu w akcji zadowolo-
ny był natomiast dyrektor 
Błażej Jenek.

Jak zapewniają organiza-
torzy, podobnej akcji Lechii 
i „Krewniaków” możemy 
się spodziewać w przyszło-
ści. Jednak w każdej chwili 
sympatycy Biało-Zielonych 
i gdańszczanie mogą od-
dać krew w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Gdań-
sku przy ul. Hoene Wroń-
skiego 4. 
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Długopis 4zł
Koszulka
Till the day... 49zł Zapalniczka 4zł

Kubek
Herb 25zł

Kubek
Szachownica 25zł

Oficjalne gadżety Lechii Gdańsk

PROMOCJA*
Szalik

30zł
2 szt.

* Kup jeden, drugi otrzymasz  w prezencie.
   Obowiązuje podczas meczu z Koroną Kielce

O� cjalny Sklep Klubowy Lechii Gdańsk
Salon Jako Red-Box
Gdańsk, ul. Traugutta 29
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00

World House
Centrum Chrobry, BOX 43
Gdańsk, ul. Hallera 132
pon.-piąt. 10.00-19.00
sob. 10.00-15.00

JR SPORT
Galeria Wierzyca,
Starogard Gdański, ul. Kanałowa 1
pon.-sob. 10.00-20.00
niedz. 11.00-18.00

Wybrane punkty sprzedaży sieci Ruch
w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim

Gdzie kupić?

Lechia  
w Orange Sport

trener Lechii 
tomasz Kafarski 
i dyrektor klubu 
Błażej Jenek 
oddali krew 
potrzebującym

mEcZ Z PIaStEm ZacZąŁ SIę dLa 
Pana BaRdZO dOBRZE. KILKa Udanych 
IntERwEncjI, StRZELOny GOL, KtóRy 
daŁ LEchII PROwadZEnIE, OGROmna 
RadOść, By Za chwILę ULEc PEchOwEj 
KOntUZjI…

– Zostałem uderzony łokciem przez 
rywala i chyba się za mocno „podgrza-
łem”. W tej feralnej interwencji wszyst-
ko było czysto, tyle że noga została 
pod ciałem. Boisko musiałem opuścić 
na noszach. Pierwsze prognozy były 
dość optymistyczne, bo mówiły o na-
derwaniu więzadła pobocznego. Jednak 
środowe badania wykazały, że uraz jest 
troszkę poważniejszy i raczej na pewno 
nie zagram już w tym roku. 

wyGRana Z PIaStEm PRZySZŁa wam 
dOść ŁatwO. RywaL w dOdatKU, Z PO-
wOdU EPIdEmII GRyPy, nIE móGŁ wySta-
wIć najSILnIEjSZEGO SKŁadU. 

– Cieszą punkty, ale zapewniam, że 
w każdym meczu trzeba zostawić sporo 
zdrowia, by odnieść sukces. Rzeczywi-
ście, choroba w zespole Piasta ułatwiła 
nam troszkę zadanie, bo rywale nie 
mogli wystawić najsilniejszego składu. 
Jednak tylko pozornie były to dla nas 
łatwe zawody. Ci piłkarze Piasta, którzy 
do tej pory pełnili rolę rezerwowych, a 
w tym meczu wyszli na boisko, bardzo 
chcieli się pokazać i grali na całego. 
Dlatego wygrana cieszy, a że odniesio-
na na wyjeździe, to smakuje podwójnie. 

SPISUjEcIE SIę w tEj RUndZIE BaRdZO 
dOBRZE na wyjaZdach. PRZywIEźLIścIE 
Z nIch SPORO PUnKtów. 

Rozmowa z Krzysztofem Bąkiem, obrońcą Lechii Gdańsk

Pech dopadł „Bączka”
Po strzelonej w Gliwicach 

bramce, dającej Lechii  
prowadzenie,  
cieszył się jak dziecko.  

Podbiegł do kamery telewizyjnej 
i pozdrawiał najbliższych.  
Kilka minut później uległ  
kontuzji, która wyklucza go  
z gry do końca roku.  
Przed zawodnikiem nie tylko 
kilkutygodniowa rehabilitacja,  
ale też czas oczekiwania na… 
narodziny drugiego dziecka!

– Cieszymy się z tego, że na wyjaz-
dach idzie nam bardzo dobrze. Szkoda 
mi jednak kilku punktów straconych 
przed własną publicznością. W zeszłym 
sezonie byliśmy „panami” własnego 
boiska. Uważam, że w tych ostatnich 
tegorocznych meczach w Gdańsku od-
robimy kilka punktów stra-
conych wcześniej u siebie.

KLUB POZySKaŁ StRa-
tEGIcZnEGO InwEStORa, 
ZwIąZaŁ SIę tEż nIEdawnO 
ZE śwIatOwym KOncER-
nEm SPORtfIvE. cZy tO ma 
wPŁyw na waSZą GRę I w 
KOnSEKwEncjI na dOBRą 
LOKatę w LIdZE?

– Lechia jest już stabil-
na i nikt nie ma prawa na 
nic narzekać. To tylko cieszy, bo dzięki 
temu klub się rozwija. A to, że przy-
bywa sponsorów czy poważnych part-
nerów biznesowych, świadczy tylko o 
tym, że w Gdańsku rodzi się coś dobre-
go. Przed Lechią świetlana przyszłość. 

Uważam, że te zmiany są też motywu-
jące dla nas – zawodników. Widząc to, 
że Lechia zmierza w dobrym kierunku, 
człowiek jeszcze bardziej chce się przy-
kładać do swojej pracy na treningach i 
w meczach. Bo dzięki temu zwiększa 
swoje szanse na pozostanie w Lechii. 

Tym bardziej że tutaj po-
wstaje arena na mistrzo-
stwa Europy, a po tej du-
żej imprezie na stadionie 
w Letnicy ma grać Lechia. 
Mam w Gdańsku kontrakt 
ważny jeszcze przez trzy 
lata. Chciałbym więc do-
czekać tych czasów i móc 
zagrać dla kilkudziesięciu 
tysięcy fantastycznych 
gdańskich kibiców. Dlate-
go nigdzie się nie wybie-

ram, bo jest mi tu dobrze.

I w dOdatKU PaŃSKa ROdZIna nIEBa-
wEm SIę POwIęKSZy…

– Mam w Lechii bardzo dobre wa-
runki do trenowania i grania, a oprócz 

tego moja rodzina też jest zadowolona 
z pobytu w Gdańsku. Mamy tu odpo-
wiednie warunki, na nic nie możemy z 
żoną narzekać. Odczuwam tu stabiliza-
cję i dzięki temu mogę skupić się tylko 
na graniu. No i w grudniu spodziewamy 
się narodzin drugiego dziecka.  

tO śwIEtny PREZEnt na śwIęta.
– To naprawdę będzie prezent, bo 

z żoną nawet nie wiemy, czy to bę-
dzie chłopiec, czy dziewczynka. Nie 
jesteśmy ciekawi, bo to ma być nie-
spodzianka. Termin narodzin mamy 
wyznaczony po świętach. Mój syn, 
który ma teraz 10 miesięcy, też czeka 
na narodziny rodzeństwa. 

najLEPSZy mEcZ w tEj RUndZIE RO-
ZEGRaLIścIE OStatnIO Z LEchEm PO-
ZnaŃ. POdZIELa Pan tę OPInIę?

– Byłby najlepszy, gdybyśmy go 
wygrali (śmiech). Byliśmy tak blisko 
zwycięstwa w tym spotkaniu. Ja się 
cieszę z tego, że pokazaliśmy dobrą 
grę, walkę od pierwszej do ostatniej 
minuty i charakter. Uważam, że kibice 
po tym meczu nie mieli prawa na nas 
narzekać. Mam nadzieję, że swój styl 
narzucimy też w piątkowych zawodach 
z Koroną. 

ZESPóŁ Z KIELc nIE BędZIE ŁatwO 
POKOnać. jaK LEchIa mUSI ZaGRać, By 
ZGaRnąć w tym SPOtKanIU KOmPLEt 
PUnKtów?

– Tak dobrze, jak z Lechem, a 
skutecznie, jak w meczu z Piastem 
(śmiech). Żałuję, że nie będę mógł po-
móc kolegom z drużyny. Korona to nie-
wygodny rywal, w dodatku nie wygrała 
od kilku spotkań i z pewnością będzie 
chciała się przełamać. Mam nadzieję, 
że nie nastąpi to w meczu z nami i 3 
punkty zostaną w Gdańsku. 

 ROZmawIaŁ

PawEŁ maZUREK

Krzysztofowi Bąkowi 
w grudniu powiększy się rodzina. 
na zdjęciu obrońca Lechii 
w towarzystwie żony marty  
i 10-miesięcznego syna mateusza
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Krzysztof Bąk
Urodzony: 22 czerwca 1982 r. 
w Warszawie.
Wzrost: 188 cm. 
Waga: 82 kg. 
Pozycja na boisku: obrońca.
Kluby w karierze: Polonia 
Warszawa, Lechia Gdańsk. 
W ekstraklasie rozegrał  
dotychczas 85 meczów,  
strzelił 5 bramek. 

Akcja ZKM i Lechii 

Tramwaj  
dla wszystkich

Tramwaj Lechii jest 
bez wątpienia pojazdem 
uniwersalnym. Cieszy 
oko kibiców, którzy dzię-
ki umieszczonym na nim 
grafikom, mogą zobaczyć 
go już ze sporej odległo-
ści. Wozi do pracy i szko-
ły mieszkańców Gdańska. 
Jest wreszcie przystosowa-
ny do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Ostatnio 
jego możliwości sprawdzi-
li najmłodsi kibice Lechii, 
którzy spotkania piłkarskie 
oglądają z perspektywy 
wózka inwalidzkiego.

– Fajny tramwaj. Le-
chia Gdańsk! – cieszył się 
4-letni Krzyś, który wraz 
z tatą przyszedł z bliska 

zobaczyć nowy nabytek 
gdańskiego Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej.

Pojazdy typu N8C zo-
stały zakupione przez gdań-
ski ZKM z Dortmundu. 
Zakład Komunikacji Miej-
skiej, który jest jednym z 
mecenasów gdańskiego 
klubu, dokonał w nich licz-
nych przeróbek. Tramwaje 
wyposażono w nowe fote-
le, monitoring, zmieniono 
ich wygląd zewnętrzny, 
ale co najważniejsze – wy-
mieniono część środkową 
pojazdów. Dzięki niskiej 
podłodze mogą one bez 
przeszkód zabierać osoby 
niepełnosprawne.

(BS)
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Lechia Gdańsk regular-
nie gościć będzie na ante-
nie stacji Orange Sport, 
która transmituje więk-
szość spotkań gdańskie-
go klubu w Ekstraklasie. 
W czwartek 5 listopada 
kolejna premiera progra-
mu „Dziennik klubu – Le-
chia Gdańsk”, który tym 
razem poświęcony będzie 
Maciejowi Kowalczykowi i 
Marcinowi Kaczmarkowi, 
którzy do Lechii przeszli 
z Korony Kielce, która 
jest najbliższym rywalem 
gdańszczan.

Zapraszamy do stacji 
Orange Sport już dziś o 
godz. 22.45. Powtórka 
programu w Orange Sport 
Info, zaś w najbliższą so-
botę fani Lechii na naszej 
stronie www.lechia.pl będą 
mogli obejrzeć materiał 
przygotowany przez ze-
spół redakcyjny stacji.

Parada 
Niepodległości

W środę 11 listopada 
kibiców Lechii zapras-
zamy na patriotyczny 
przemarsz z okazji Święta 
Niepodległości. Tradycyj-
na już parada przejdzie 
ulicami Starego Miasta. 
Początek o godz. 10.45 
na Targu Rybnym w 
Gdańsku. 



www.lechia.pl1�


