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Lechia-Operator 
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Liczymy  
na wsparcie 

kibiców
Trener Lechii  

Tomasz Kafarski  
o przygotowaniach 
do nowego sezonu.

PKS Gdańsk  
z Lechią

Gdański klub  
ma swój nowoczesny 
autokar, który został 

przystosowany  
do potrzeb Lechii.
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Gwiazdy przy Traugutta!
Takich piłkarskich 
emocji nie było  
w Gdańsku  
od prawie  
25 lat! W sobotę 
na stadionie 
przy Traugutta 
Lechia zmierzy 
się z czołowym 
hiszpańskim 
zespołem – 
Villarreal CF,  
w którym  
nie zabraknie  
gwiazd futbolu. 
Początek meczu  
o godz. 20.00.   
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Zdaniem
prezesa

Ostatnia  
prosta

Trwa sprzedaż karnetów 
na jesienne mecze  
piłkarzy Lechii.  
Atrakcyjne są nie tylko 

ceny abonamentów na nowy 
sezon, ale również korzyści 
dla ich posiadaczy.  
Nowością są karnety rodzinne.    

Zakup karnetu po preferencyjnych cenach 
uprawnia do obejrzenia ośmiu jesiennych 
meczów Lechii. A rywalami gdańszczan będą: 
brązowy medalista ubiegłego sezonu – Ruch 
Chorzów, tegoroczny finalista Pucharu Polski 
– Jagiellonia Białystok, a także zaprzyjaźniony 
z naszym klubem Śląsk Wrocław, prestiżowo 
zapowiadają się też pojedynki z Arką Gdy-
nia, Cracovią Kraków, Górnikiem Zabrze, 
Koroną Kielce czy Widzewem Łódź. 

Zakup karnetu wychodzi znacznie ko-
rzystniej, niż gdyby fani mieli nabywać po-
jedyncze bilety na spotkania. I tak za abona-
ment na sektor Ulgowy należy zapłacić 70 zł, 
na Zegar – 140 zł, Prosta – 210 zł, Skrajna 
– 280 zł, Centralna – 350 zł. – Zakup kar-
netu na całą rundę daje kibicom oszczędność 
kilkudziesięciu złotych. Ponadto osoby regu-
larnie nabywające abonamenty mogą liczyć 
na rabaty za ciągłość – wyjaśnia Tomasz 
Mielewczyk, odpowiedzialny za dystrybucję 
wejściówek. Co ciekawe, posiadacze kar-
netów z jesieni będą mieli pierwszeństwo 
przy zakupie abonamentu w rundzie wiosen-
nej i wyborze miejsca na nowym stadionie 
w Letnicy. – To także gwarancja miejsca na 

trybunach podczas jesiennych meczów z atra- 
kcyjnymi rywalami. W dodatku posiada- 
cze aktualnych karnetów mogą korzystać z 
raba-tów na produkty i usługi w ponad 100  
punktach partnerskich Lechii – dodaje. 

Nowością są bilety i karnety rodzinne 
do sektora Ulgowego. Jedna osoba dorosła 
z jedną lub dwójką dzieci w wieku do 12 lat 
nabędzie wejściówkę na mecz za 20 zł, zaś 
bilet dla dwóch osób dorosłych z jednym, 
dwoma lub trzema dziećmi w wieku do 
12 lat kosztuje zaledwie 30 zł (również do 
sektora Ulgowego). Karnety rodzinne do 
sektora Ulgowego kosztują odpowiednio 140  
(1 dorosły + 1 lub 2 dzieci do 12 lat) i 210 zł 
(2 dorosłych + 1 do 3 dzieci do 12 lat). 

Przez pierwsze dni obowiązywała 
zamknięta sprzedaż karnetów dla osób, które 
miały abonamenty wiosną. Mogły one nabyć 
karnet na to samo miejsce lub dokonać zmi-
any. Od 19 lipca sprzedaż jest już otwarta. 
W ciągu dwóch pierwszych tygodni z za-

kupu karnetu na jesień skorzystało ponad 
2,5 tysiąca osób. – Mamy też sporo zamówień 
grupowych z zakładów pracy i firm. W do-
datku, aby wyjść naprzeciw naszym kibicom, 
sprzedaż karnetów prowadzona jest w sk-
lepie sportowym Sport Shop w Galerii Alfa 
na Przymorzu. Dodatkowo osoby zarejestro-
wane w bazie klubowej, które spełniły wymogi 
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 
mogą kupować od tego lata karnety lub bi-
lety na mecze Lechii przez Internet – wyjaśnia 
Tomasz Mielewczyk. – Przy zakupie karnetu 
drukujemy z systemu voucher, który w sklepie 
kibica Red Box na stadionie przy Traugutta 
wymieniamy na plastikową kartę. Natomi-
ast w przypadku zakupu biletów na ligę czy 
towarzyski mecz z Villarreal CF wejściówkę 
drukujemy z systemu i na jej podstawie bez 
problemu wejdziemy na stadion – dodaje. 
Sprzedaż karnetów na rundę jesienną potrwa 
do połowy sierpnia.  

(PM)

Z abonamentem na jesień wybierzesz dla siebie miejsce na stadionie w Letnicy!

Karnety na Lechię w sprzedaży

Karnety można nabywać w: 
 
1) sklepie RED BOX na stadionie przy ul. Traugutta 29, od poniedziałku do piątku  
w godz. 10.00-18.00, w soboty w godz. 10.00-14.00;
2) sklepie sportowym SPORT SHOP w Galerii Alfa przy ul. Kołobrzeskiej 41C  
od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-21.00; 
3) Karnety dostępne są również on-line w serwisie lechia.kupbilety.pl (osoby  
posiadające karnet z rundy wiosennej mają automatycznie założone konta w 
serwisie. Logowanie polega na wpisaniu nr pesel w polu login oraz nazwiska 
(dużymi literami) w polu przeznaczonym do hasła. Odbiór karnetów zakupionych 
on-line odbywa się bez konieczności stania w kolejce w sklepie RED BOX na sta-
dionie przy ul. Traugutta 29 dzień po zgłoszeniu i opłaceniu abonamentu on-line). 
Przy zakupie karnetu należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Po raz drugi w historii klubu, Lechia będzie miała swoje sto-
isko podczas Jarmarku św. Dominika, który potrwa od 31 lipca 
do 22 sierpnia. Wszyscy sympatycy Lechii, którzy chcą odwie-
dzić stoisko i zaopatrzyć się w oficjalne produkty klubu, będą 
mogli nas znaleźć na ul. Długi Targ, w pobliżu  fontanny Nep-
tuna. Stoisko czynne będzie codziennie w godz. 10.00-20.00.  
Charakterystyczny namiot w klubowych barwach będzie 
dobrze rozpoznawalny nie tylko dla kibiców, ale również 
dla gdańszczan oraz turystów. Z okazji Jarmarku klub 

przygotował mnóstwo atrakcji. W programie przewidzia-
ne są spotkania z piłkarzami, będzie też okazja do zro-
bienia pamiątkowego zdjęcia z nową maskotką Lechii.  
Klub przygotował też bardzo szeroką ofertę pamiątek klu-
bowych. Fani będą mieli możliwość zakupienia koszulek z 
nowej kolekcji klubowej, ale to tylko część z dużej oferty pro-
duktów, jakie będą dostępne na Jarmarku. Dodatkowo orga-
nizatorzy przygotowali drobne upominki dla odwiedzających 
stoisko Lechii.

Odwiedź stoisko Lechii na Jarmarku św. Dominika

Zespół Lechii przystępuje do ostatniego etapu 
przygotowań do sezonu. Decydującym – jeśli tak 
można określić - sprawdzianem przed ligą, będzie 
spotkanie z jedną z czołowych drużyn hiszpańskiej 
Primera Division – Villarreal CF. Na tle utytu-
łowanego rywala będzie można sprawdzić swoją 
formę i oczywiście piłkarskie umiejętności. Cho-
ciaż nie tylko. Mecz z Hiszpanami, ufam, będzie 
również prawdziwym świętem dla sympatyków 
futbolu z Pomorza. Bez mała trzy dekady minęły 
już od pamiętnego meczu z Juventusem Turyn. 
Od tego czasu tej klasy drużyna nie gościła przy 
Traugutta 29. Mecz z Villarreal będzie zatem 
pierwszym od 1983 roku spotkaniem międzyna-
rodowym tej rangi. Każdy liczy na emocje, dobre 
widowisko i komplet widzów. Podobnie zresztą jak 
w rozgrywkach ligowych. W nadchodzącym sezo-
nie, podczas którego część spotkań rozegrana zo-
stanie zarówno na obecnym, jak i nowym obiekcie 
PGE Arena Gdańsk (przynajmniej wszystko na to 
wskazuje), spełnieniem marzeń nie jest już pierw-
sza ósemka, tak jak miało to miejsce w minionym 
sezonie. Chcielibyśmy, żeby zespół zajął lokatę w 
górnej części tabeli. Najmilej widziane pozycje 
to 4-6. Zdajemy sobie sprawę, że to wyzwanie i 
niełatwe zadanie, ale absolutnie wykonalne. Nie 
ma w kadrze tych, którzy już zimą zgłaszali chęć 
odejścia, oraz tych, którzy zawiedli nie tylko spor-
towo, ale również prowadząc taki, a nie inny tryb 
życia. Sposób budowy zespołu jest zadowalający. 
Trzon zespołu się nie zmienił. Nie ma zatem tutaj 
przypadkowości, żadnych nerwowych ruchów. 
Najważniejsze ogniwa miały czas jeszcze bardziej 
się skonsolidować, dopracować i zgrać szczegó-
ły, które decydują o sile futbolowego rzemiosła.  
A w piłkę nie gra zlepek indywidualności, grupa 
gwiazdek, tylko drużyna. W kadrze pierwszego 
zespołu pojawiły się nowe twarze, młodzi i zdol-
ni - najważniejsze, że wychowankowie. Pozycje, 
na które poszukiwaliśmy zawodników, wzmoc-
nione zostały piłkarzami zagranicznymi. Jeśli do 
tego dodamy, że dotychczasowy przebieg przy-
gotowań i treningów ocenia się pozytywnie, czy-
li „zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy zrobić”, 
to  wierzę, że zespół występujący na co dzień i 
tradycyjnie w Biało-Zielonych kostiumach, w 
każdym meczu przeciwstawi rywalom nieustę-
pliwość, walkę i konsekwencję. Ważne również, 
że przed ligą nie dochodzą do nas sygnały, aby 
gdańskim zawodnikom coś dolegało. Nikt nie 
skarży na żadne bóle czy urazy, krótko mówiąc, 
wszystko jest w porządku. 

Na koniec chciałbym podkreślić (odchodząc 
trochę od spraw sportowych), iż cieszy mnie, że 
nawet w ligowej przerwie Lechia dokonała kilku 
ważnych kroków naprzód. Rozpoczęliśmy przy-
gotowania do utworzenia bazy sportowej z kilku-
nastoma boiskami, a powołana przez nas spółka 
Lechia-Operator wygrała przetarg na zarządzanie 
PGE Areną Gdańsk. Sporo radości dała nam 
również nowa umowa ze sponsorem technicznym - 
firmą Adidas, a także fakt, że udało nam się zakon-
traktować sparingi z Żalgirisem Wilno i właśnie 
hiszpańskim Villarreal CF. A przed nadchodzącym 
meczem i sezonem ligowym życzę wielu wrażeń i 
sportowych emocji w oparciu oczywiście o ducha 
tolerancji. Spotkajmy się na stadionie!

Od obecnego sezonu fani Lechii, 
zarejestrowani w bazie klubu,  

mogą kupować bilety 
na mecze gdańskiej drużyny  

bez wychodzenia z domu!
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To będzie z pewno-
ścią wielki mecz. 
Konfrontacja 
Lechii Gdańsk  

z siódmą drużyną  
poprzedniego sezonu 
hiszpańskiej Primera  
Division – Villarreal CF,  
to z pewnością hit, jakiego 
dawno przy Traugutta 
nie było. Początek meczu 
w sobotę o godz. 20.00.

Pojawienie się hiszpańskie-
go zespołu w Gdańsku to efekt 
kontaktów firmy Sportf ive, 
współpracującej od niedawna z 
Lechią. W organizację tego me-
czu włączyły się również miasto 
Gdańsk i MOSiR. – W Gdańsku 
czekają nas wielkie emocje – cie-
szy się prezydent miasta Paweł 
Adamowicz. – Pomijając aspekt 
sportowy, to wspaniała promocja 
naszego miasta i regionu. Wie-
rzę, że zarówno gdańszczanie, 
jak również licznie odwiedzający 
nas latem goście, w komplecie 
stawią się przy Traugutta. Sam 
również chętnie obejrzę ten mecz, 
ponieważ kibicuję Lechii, a ligę 
hiszpańską i jej przedstawicie-
li uważam za najsilniejszych w 
Europie – powiedział prezydent 
Gdańska.

– Jesteśmy przygotowani do 
tego przedsięwzięcia – mówi z ko-
lei dyrektor MOSiR Leszek Pasz-

Piłkarski hit w Gdańsku – Lechia podejmuje w towarzyskim meczu międzynarodowym hiszpański 
Villarreal CF, w którym nie zabraknie gwiazd futbolu!

Piłkarska uczta przy Traugutta!

kowski. – Wykonujemy wszelkie 
prace związane ze startem Ekstra-
klasy, a mecz z Villarreal to dla 
nas wszystkich przetarcie przed 
– mam nadzieję – coraz częstszymi 
konfrontacjami gdańskiego klubu z 
czołówką Europy – dodał.

Na razie Lechia konfrontuje 
swoje siły z drużynami z innych 

państw w sparingach. Żalgiris 
Wilno i Baltika Kaliningrad były 
jednak tylko przygrywką przed 
meczem z Villarreal, bo to prze-
cież zespół z zupełnie innej półki.

– Mecz z Villarreal to z jed-
nej strony prawdziwe przetarcie 
przed ligą, z drugiej – mimo dość 
sporych kosztów organizacyjnych 

– ukłon w stronę sympatyków, po-
przez zapewnienie im możliwości 
emocjonowania się pojedynkami z 
przeciwnikami o europejskiej re-
nomie – mówi prezes Lechii Ma-
ciej Turnowiecki.

Dla piłkarzy gdańskiego klubu 
będzie to chyba największe w 
karierze wyzwanie. Bo choć kilku 

z nich miało już możliwość kon-
frontowania swoich sił w narodo-
wych reprezentacjach juniorów 
czy seniorów i rozgrywało mecze 
z klubowymi zespołami z innych 
krajów, to jednak wizyta przedsta-
wiciela najlepszej ligi świata ma 
zupełnie inną wymowę.

No i nie zawsze jest okazja do 
bezpośredniej rywalizacji z aktu-
alnym mistrzem świata Joanem 
Capdevilą czy mistrzem Europy 
Marcosem Senną. A prawdopo-
dobieństwo tego, że obaj zjawią 
się przy Traugutta jest ogromne, 
bo kontrakt przewiduje grę obu 
drużyn w najsilniejszych składach. 
Hiszpanie przyjadą zresztą do 
Gdańska prosto z Londynu, gdzie 
29 lipca grali z Tottenhamem. Dla 
Lechii natomiast mecz z Villarre-
alem to ostatnia, generalna próba 
przed startem naszej ekstraklasy. 
Choćby z tego powodu warto w 
sobotę zajrzeć na Traugutta. Ale 
chyba będzie ich więcej.

(GP)

W sobotę w Gdańsku, w barwach drużyny 
Villarreal CF (żółte stroje),
nie zabraknie znanych nazwisk

Fani piłki nożnej na Pomorzu mają niepowtarzalną szansę na obejrzenie w akcji wielu gwiazd futbolu, występujących 
na co dzień w hiszpańskim klubie. Wciąż bowiem są w sprzedaży bilety na to spotkanie – przypomnijmy, początek meczu 
w sobotę 31 lipca o godz. 20.00. 

Wejściówki są do nabycia w cenach: 20 zł – sektor Ulgowy, 20 zł – sektor Zegar, 30 zł – sektor Prosta,  
40 zł – sektor Trybuna Centralna i Trybuna Skrajna. W dniu meczu ich cena będzie wyższa o 10 zł.

Bilety na to spotkanie można jeszcze kupować:
1) w kasach stadionu przy ul. Traugutta 29, w czwartek i piątek w godz. 10.00-18.00, w sobotę 31 lipca od godz. 10.00;
2) w sklepie sportowym SPORT SHOP w Galerii Alfa przy ul. Kołobrzeskiej 41C od czwartku do soboty  
w godz. 9.00-21.00;
3) on-line w serwisie lechia.kupbilety.pl (w dniu meczu nie będzie możliwości zakupu biletów on-line).
Uwaga: na mecz Lechii z Villarreal CF nie obowiązują karnety (również VIP).

Bilety na mecz Lechii z Villarreal CF jeszcze w sprzedaży!
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Pod poprzeczkę

Sobotni mecz Lechii z Villarrealem będzie 
niewątpliwie wielkim wydarzeniem i to nie 
tylko ze względu na klasę rywala. Chyba 
jeszcze ważniejsze jest, że tym spotkaniem 
klub z Gdańska ponownie otwiera się na 
piłkarską Europę (skromniutką przystawką 
było niedzielne starcie z dryblasami z Bałtiki 
Kaliningrad). Aż trudno w to uwierzyć, ale 
biało-zieloni od ćwierć wieku nie grali na 
swoim stadionie z żadnym zagranicznym ry-
walem! Co prawda w tym czasie na Traugutta 
pojawiło się kilka zagranicznych drużyn (rep-
rezentacja Cypru, Eintracht Frankfurt, Wer-
der Brema, a nawet... futbolistki z Bałkanów), 
ale ich przeciwnikiem nigdy nie była Lechia. 
Ostatni międzynarodowy mecz gdańszczan 
na własnym stadionie miał miejsce niemal 
dokładnie 25 lat temu. 3 sierpnia 1985 roku 
biało-zieloni w ramach rozgrywek o Pu-
char Intertoto (wówczas bardziej znanych 
jako Puchar Lata) podejmowali FC Zurych. 
Prowadzeni przez Wojciecha Łazarka lechiści 
po ładnej bramce Bogusława Oblewskiego 
wygrali 1:0 i... na długie lata zawieruszyli 
się w polskiej szarzyźnie. Teraz nieśmiało 
próbują się z niej wydobyć, a spotkanie z Vil-
larrealem jest jednym z pierwszych kroków, 
namiastką wielkiego futbolowego świata. Na 
mecz warto wybrać się również z tego pow-
odu, że to prawdopodobnie ostatni taki mecz 
na Traugutta. Kolejnych rywali z zagran-
icy (na początek Juventus Turyn, a potem 
daj Bóg w europejskich pucharach) Lechia 
podejmować będzie już na nowej arenie. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
międzynarodowe kontakty biało-zielo-
nych mają bardzo długą tradycję. Już kilka 
miesięcy po powstaniu klubu, w grudniu 
1945 roku, zespół Biura Odbudowy Portów 
Baltia (protoplasta Lechii) zmierzył się z 
przebywającymi w Gdańsku angielskimi 
marynarzami. Amatorzy z Wysp dostali 
srogą lekcję futbolu, a honorową bramkę 
zdobyli dopiero przy stanie 0:14. I to tylko 
dlatego, że dobrze wychowani gdańszczanie 
łaskawie im na to pozwolili. 

Prawdziwy chrzest Lechia (już pod 
tą nazwą) przeszła pół roku później. Do 
Gdańska zawitali mistrzowie z Węgier, a 
konkretnie reprezentacja tamtejszych “kole-
jarzy”. Zespół oparty na piłkarzach dwóch 
kolejowych klubów – BVSC Budapeszt i 
Debreceni VSC – z sześcioma reprezentan-
tami kraju, rozgromił biało-zielonych 6:1, 
zachwycając piękną i nowoczesną grą. Po 
niemal pół wieku przyjeżdża do Gdańska, 
zachowując wszelkie proporcje, drużyna 
porównywalnej klasy. Oby tylko wynik był 
inny...

Tomasz osowski

GazeTa wyborcza TrójmiasTo

Pierwsi byli 
marynarze

W przetargu na dzierżawcę i operatora 
budowanego z myślą o EURO 2012 sta-
dionu w Gdańsku stanęło tylko jedno kon-
sorcjum, złożone z trzech firm: Lechia-
Operator, Sportfive oraz HSG 
Zander. – Złożona przez nas 
oferta została pozytywnie 
oceniona przez BIEG 2012. 
To dla nas duże wyzwanie i 
ogromna szansa rozwoju dla 
Lechii, której nie możemy 
zaprzepaścić – mówi Błażej 
Jenek, prezes zarządu Lechii-
Operator. Partnerzy swoim 
doświadczeniem mają pomóc 
w jak najlepszym skomercja-
lizowaniu stadionu. Sportfive 
to lider europejskiego marke-
tingu sportowego, zajmujący 
się prawami telewizyjnymi i 
marketingowymi ponad 270 
klubów i 30 europejskich fe-
deracji piłkarskich. Natomiast 
HSG Zander – firma koncernu 
Bilfinger Berger, jest europejskim liderem w 
zakresie zarządzania infrastrukturą, w tym 

Lechia-Operator będzie zarządzać PGE Areną Gdańsk!

Krok naprzód w rozwoju

stadionami piłkarskimi i biurowcami. HSG 
ma filie w 18 krajach.

Nowy dzierżawca będzie ponosił koszty 
utrzymania obiektu, które szacuje się na około 

10-12 milionów złotych rocz-
nie, opłacał roczną dzierżawę 
w wysokości 2 milionów zł 
oraz przekazywał 5% z tytułu 
wszystkich wpływów. 

Zakończenie budowy 
PGE Areny Gdańsk zapla-
nowano na 21 stycznia 2011 
roku. Cała inwestycja ma 
kosztować 630 milionów 
złotych. Na trybunach będzie 
mogło zasiąść 44 tysiące ki-
biców, którzy pierwszy mecz 
piłkarski zobaczą latem 2011 
roku. Na inaugurację PGE 
Areny ma dojść do spotkania 
Lechii Gdańsk z Juventusem 
Turyn. Byłby to symboliczny 
rewanż za mecz tych zespo-
łów w Pucharze Zdobywców 

Pucharów z 28 września 1983 roku.
(PM)

Błażej jeneK 
(prezes zarządu Lechii-OperatOr) 

– Ta umowa jest bardzo dobra dla miasta 
i dla nas z dwóch powodów. Pierwszy jest 
taki, że to stadion klasy elite, pozwoli nam 
na organizację wielu imprez, nie tylko piłkar-
skich. Po drugie, idziemy ramię w ramię z 
naszymi przyjaciółmi z Niemiec i będziemy 
korzystać z ich zasobów oraz wiedzy w za-
kresie zarządzania takimi arenami. 

andrzej PLaCzyńsKi 
(prezes spOrtfive pOLska)

– Najważniejsza sprawa jest taka, że 
przychody z tego stadionu pozwolą na 
budowę silnej drużyny w Gdańsku. Pod-
niesiemy poziom sportowy i dzięki temu 
ten stadion będzie żył przez cały rok. 

ThOrsTen BrUediGam 
(człOnek zarządu hsG zander) 

– Czuję dużą odpowiedzialność, je-
steśmy jednak gotowi do działania. Zde-
cydowaliśmy się iść tą drogą i wszyscy 
będziemy mieć korzyść z tego projektu. 

ryszard TryKOsKO 
(prezes BieG 2012)

– Doprowadzenie do podpisania tej 
umowy to duży sukces miasta i mojego 
zespołu. Wszystkim współpracownikom 
chciałbym w tym miejscu serdecznie 
podziękować.

Od niespełna dwóch tygodni Lechia-Operator jest dzierżawcą  
budowanego stadionu w Letnicy. Spółka, należąca  
w całości do Lechii SA, odpowiadać będzie za zarządzanie 
PGE Areną Gdańsk i organizowanie na niej kilkudziesięciu 

imprez rocznie. Umowa została zawarta na 10 lat.  

PaWeł adamOWiCz 
(prezydent Gdańska)
– To pierwsza tego 

typu umowa w Polsce na 
operatora stadionu. Naj-
ważniejsze, że koszty nie 
będą obciążać podatników. 
Pierwszy powód takiej sy-
tuacji jest taki, że dobrze 
sprzedaliśmy prawa do na-
zwy stadionu, a po drugie, 
pozyskaliśmy teraz świet-
nego partnera – dzierżawcę 
stadionu. To model inno-
wacyjny. Przekazujemy na-
szym partnerom BMW czy 
Mercedesa, jeśli chodzi o 
markę stadionu. 

Fot. figurski.com
.pl

Chwila po podpisaniu umowy na dzierżawę stadionu w Letnicy –  
od lewej wiceprezes BieG 2012 adam Kalata, prezes BieG 2012 ryszard Trykosko,  
prezydent Gdańska Paweł adamowicz, prezes Lechii-Operator Błażej jenek,  
członek zarządu hsG zander Thorsten Bruedigam i prezes sportfive Polska andrzej Placzyński

p r o m o c j a
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 L e c h i a  G da ń s k  S A
Klub:  ul. Traugutta 109, 80-226 Gdańsk
Stadion:  ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk 
Tel./faks:  58 345 21 87 (klub), 
  345 68 71 (stadion) 
E-mail:   biuro@lechia.pl
Internet:  Lechia.pl; Lechia.kupbilety.pl (sprzedaż biletów)
Barwy klubowe: biało-zielone
Zarząd:   Maciej Turnowiecki (prezes)
  Błażej Jenek, Paweł Bartosiewicz (członkowie zarządu)
Rada Nadzorcza: Piotr Kuriata (przewodniczący), Henryk Brodnicki
  Jarosław Czarniecki, Dariusz Krawczyk
  Bogdan Magnowski, Robert Machała 
Trener:   Tomasz Kafarski
II trener:  Jerzy Cyrak
Asystent trenera:  Marek Szutowicz
Trener bramkarzy:  Dariusz Gładyś
Trener przyg. fiz.: Robert Dominiak
Masażysta: Michał Rogacki
Kierownik drużyny:  Piotr Żuk
Lekarz:   Maciej Pawlak

	

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

Bramkarze: 
  1  Paweł KAPSA   24.07.1982  186/80  KSZO Ostrowiec Św.
33 Sebastian MAŁKOWSKI     2.03.1987  194/90  Olimpia Sztum

Obrońcy: 
  3  Vytautas ANDRIUSKEVICIUS 8.10.1990  188/80  FBK Kowno
  5  Krzysztof BĄK   22.06.1982  188/82  Polonia Warszawa
26  Luiz Carlos Santos DELEU     1.03.1984  176/77  CA Metropolitano
  2  Rafał JANICKI     5.07.1992  188/80 Chemik Police 
  4  Sergejs KOŻANS   18.02.1986  192/88  Skonto Ryga 
21  Hubert WOŁĄKIEWICZ   21.10.1985  182/70  Amica Wronki

Pomocnicy: 
23  Marko BAJIĆ   28.09.1985  183/80  Górnik Zabrze 
29  Marcin KACZMAREK     3.12.1979  170/65  Korona Kielce 
22  Paweł NOWAK   27.01.1979  173/63  Cracovia 
17  Marcin PIETROWSKI     1.03.1988  184/79  wychowanek 
16  Jakub POPIELARZ   16.03.1990  176/71  Karpaty Krosno 
  8  Łukasz SURMA   28.06.1977  177/70  VfB Admira Wacker 
  6  Damian SZUPRYTOWSKI   25.06.1989  172/60  Pomezania Malbork 
14  Piotr WIŚNIEWSKI   11.08.1982  177/72  Kaszubia Kościerzyna 

Napastnicy: 
20  Paweł BUZAŁA   27.12.1985  168/67  Lech Poznań 
10  Tomasz DAWIDOWSKI     4.02.1978  179/77  Wisła Kraków 
11  Ivans LUKJANOVS   24.01.1987  185/72  Skonto Ryga
15  Jakub ZEJGLIC 18.05.1990 174/56 Kaszubia Kościerzyna

W sobotę przed pańskim ze-
społem mecz z Wymagającym ry-
Walem. jest pan przygotoWany 
na tęgie lanie ze strony Hiszpa-
nóW? W końcu to aktualni mi-
strzoWie śWiata…

– Jestem przygotowany nie na 
tęgie lanie, ale na to, żeby zagrać 
dobre spotkanie. Będziemy chcieli 
pokazać, że nawet z najlepszymi 
jesteśmy w stanie prowadzić rów-
norzędną walkę. Przed nami trudne 
zadanie. Nie oszukujmy się, że to 
my będziemy dyktować w tym me-
czu warunki. Mogę jednak obie-
cać, że damy z siebie wszystko, by 
kibice byli z naszej postawy zado-
woleni. Dla moich zawodników to 
również będzie wielka sprawa. Gra 
przeciwko takiej drużynie i takim 
piłkarzom, reprezentantom swoich 
krajów, to będzie duże wyzwanie. 
Zagramy na miarę naszych aktu-
alnych możliwości. Przez ostatnie 
lata Lechia nie miała okazji, by 
zmierzyć się przeciwko tak reno-
mowanej firmie. Chcemy dać fa-
nom trochę radości. Mam nadzieję, 
że to będzie piłkarskie święto. 

sparing z tak Wymagającym 
ryWalem to dobre spraWdzian 
tuż przed inauguracją ligi?

– Życie pokaże, czy nam ten 
mecz pomoże, czy zaszkodzi. 
Uważam jednak, że powinniśmy 
jak najczęściej konfrontować swo-
je umiejętności na tle silnych i 
wymagających rywali. To nam po-
każe, w którym miejscu jesteśmy i 
ile jeszcze nas dzieli do piłkarskiej 
Europy. 

Rozmowa z Tomaszem Kafarskim, trenerem Lechii Gdańsk 

Liczymy na wsparcie kibiców

z jakim nastaWieniem Wyj-
dziecie na sobotni mecz?

– Na pewno nie rzucimy się 
na rywala i nie będziemy grać 
czegoś, czego nie potrafimy. Od 
środy do piątku pracujemy na tre-
ningach wyłącznie pod kątem tego 
spotkania. Będę chciał ustawić ze-
spół wyłącznie pod tego rywala. 
Oznacza to, że inaczej zagramy w 
sobotę, a inaczej tydzień później, 
w meczu otwierającym sezon – u 
siebie z Ruchem Chorzów. Bę-
dziemy jednak chcieli w sobotę 
sprawdzić różne warianty gry, nad 
którymi pracujemy podczas tre-
ningów. 

czy skład WystaWiony przez 
pana W sobotę będzie taki, jaki 
zobaczymy tydzień później W me-
czu z rucHem cHorzóW?

– Na mecz z Villarrealem wy-
stawimy najmocniejszy skład. Nie 
wiem, czy ci sami zawodnicy wy-
biegną tydzień później przeciwko 
Ruchowi. O tym, kto gra, decyduje 
aktualna forma podczas tygodnio-
wych treningów i dyspozycja dnia. 
Na pewno jednak na oba mecze 
wystawimy zawodników, którzy 
są najlepsi. 

terminarz na początku ligi 
jest dla lecHii bardzo korzyst-
ny. Wszyscy ryWale są W zasię-
gu, a dodatkoWo z pięciu meczóW 
aż trzy rozegracie przed Własną 
publicznością. 

– Terminarz jest korzystny wte-
dy, kiedy się wygrywa. A czy tak 
będzie? Zobaczymy. Mamy prze-

wagę własnego boiska, ale wiosną 
akurat mieliśmy kłopoty z wygry-
waniem przed własną publicznoś-
cią. Mam nadzieję, że teraz karta 
się odwróci. Potrzebujemy dopingu 
naszych kibiców, bo dzięki temu 
czujemy ich wsparcie i mamy po 
swojej stronie „12” zawodnika.  

do drużyny latem dołączyli 
andriuskevicius, deleu i janicki. 
jest pan z tycH transferóW za-
doWolony?

– Każdy z tych piłkarzy wnosi 
coś do naszej drużyny. Największe 
ubytki mieliśmy w obronie i tutaj 
potrzebowaliśmy wzmocnień. Uwa-
żam, że wszyscy trzej zawodnicy 
mają umiejętności, które podniosą 
nasz poziom. Janicki i Andriuske-
vicius to młodzi i perspektywiczni 
piłkarze. Jestem przekonany, że po-
każą się z dobrej strony – pytanie, 
czy od początku sezonu, czy potrze-
bują trochę czasu. Natomiast Deleu 
jest bardziej doświadczony, dobry 
technicznie i jego predyspozycje 

Sezon za pasem, a już w sobotę przed  
piłkarzami Lechii ostatni sprawdzian  
przed inauguracją rozgrywek Ekstraklasy. 
Do Gdańska przyjeżdża zespół Primera 

Division – Villarreal CF, w którym nie zabraknie 
gwiazd hiszpańskiej piłki. – Mogę obiecać,  
że damy z siebie wszystko, by kibice byli z naszej 
postawy zadowoleni – obiecuje szkoleniowiec 
biało-zielonych. 

Fo
t. 

fig
ur

sk
i.c

om
.p

l

T e r m i n a r z  m e C z Ó W  L e C h i i  G d a ń s K  –  j e s i e ń  2 0 1 0
  1. kolejka  8 sierpnia (godz. 14.45) Lechia – Ruch Chorzów  ...... : ......
  2. kolejka  14 sierpnia (godz. 17.00)  Polonia Bytom – Lechia  ...... : ......
  3. kolejka  21-22 sierpnia  Lechia – Jagiellonia Białystok  ...... : ......
  4. kolejka  28-29 sierpnia  Lechia – Śląsk Wrocław  ...... : ......
  5. kolejka  11-12 września  GKS Bełchatów – Lechia  ...... : ......
  6. kolejka  18-19 września  Lechia – Cracovia   ...... : ......
  7. kolejka  25-26 września  Lechia – Górnik Zabrze   ...... : ......
  8. kolejka  2-3 października  Legia Warszawa – Lechia  ...... : ......
  9. kolejka  16-17 października  Lechia – Arka Gdynia   ...... : ......
10. kolejka  23-24 października  Wisła Kraków – Lechia   ...... : ......
11. kolejka  30-31 października  Lechia – Korona Kielce   ...... : ......
12. kolejka  6-7 listopada  Polonia Warszawa – Lechia  ...... : ......
13. kolejka  13-14 listopada  Lech Poznań – Lechia   ...... : ......
14. kolejka  20-21 listopada  Lechia – Widzew Łódź   ...... : ......
15. kolejka  27-28 listopada  Zagłębie Lubin – Lechia  ...... : ......
16. kolejka  4-5 grudnia  Ruch Chorzów – Lechia  ...... : ......

do gry ofensywnej będą naszym 
dużym atutem.   

trWają jeszcze poszukiWania 
pomocnika i napastnika. podob-
no szykujecie transferoWą nie-
spodziankę…

– Szykujemy niespodziankę, bo 
jeszcze potrzebujemy pomocnika 
i napastnika. Jednak dopóki nie 

zakontraktujemy nowych piłkarzy, 
to nie chcę zdradzać szczegółów. 
Od pewnego czasu prowadzimy 
rozmowy, ale sytuacja jest na tyle 
dynamiczna i zmienia się z godzi-
ny na godzinę i nie mogę jedno-
znacznie przesądzić, jak się sprawa 
zakończy.   

rozmaWiał 
paWeł mazurek
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Ekipa z El Madrigal stosun-
kowo od niedawna należy do 
czołówki hiszpańskiego futbolu. 
Mimo że istnieje od 1923 roku, 
pierwszy w historii awans do Pri-
mera Division wywalczyła dopiero 
w sezonie 1997/98. Od tego mo-
mentu, z krótką przerwą na pobyt 
w Segunda Division, jest w elicie. 
Pierwszy raz na podium uplaso-
wała się w sezonie 2004/2005. 
Trzecie miejsce dało przepustkę 

Gwiazdy futbolu w Gdańsku. Takich emocji dawno tu nie było…

Nadpływa Żółta Łódź Podwodna

p r o m o c j a

Półfinalista Ligi Mistrzów sprzed czterech 
lat – Villarreal CF – to najsłynniejszy,  
obok legendarnego Juventusu Turyn  
z 1983 roku, zagraniczny klub,  

który będzie miał okazję zagrać przy Traugutta.

do Ligi Mistrzów. Wielka była w 
tym zasługa Argentyńczyka Jua-
na Romána Riquelme i Urugwaj-
czyka Diego Forlána. Pierwszy z 
nich zdobył 10 goli i zaliczył 15 
asyst, natomiast Forlán został kró-
lem strzelców i odebrał „Złotego 
Buta”.

Świetną passę kontynuowali 
w Europie. W kwalifikacjach Vil-
larreal podjął angielski Everton, 
którego bez problemów wyelimi-

nował. W fazie grupowej dostał 
się do grupy z Benficą Lizbona, 
Lille oraz Manchesterem United. 
Villarreal dwukrotnie zwyciężył 
(1:0 przeciw Benfice na wyjeź-
dzie oraz z Lille u siebie) oraz 
wywalczył cztery remisy. Hi-
szpański klub awansował do 1/8 
finału Ligi Mistrzów, by pokonać 
tam szkocki Glasgow Rangers. 
Następnie „El Submarino Amaril-
lo”, czyli „Żółta Łódź Podwodna” 
wyeliminowała Inter Mediolan, a 
rywalizację zakończyła dopiero w 
półfinale. W nim lepszy od Villar-
real okazał się londyński Arsenal, 
chociaż losy awansu ważyły się 
do ostatnich minut rewanżowe-
go meczu. Gdyby Juan Riquelme 
wykorzystał wtedy w końcówce 

Wieści z klubu
Nowe punkty Lechii

Do tej pory fani Lechii mogli zaopatrywać się w oficjalne pamiątki 
klubu jedynie w Sklepie Kibica Red Box na stadionie przy Traugutta. 
Od początku lipca do grona punktów Lechii dołączył sklep sportowy 
SPORT SHOP w Galerii Alfa przy ul. Kołobrzeskiej 41C. – Wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom fanów z Zaspy, Oliwy i Przymorza. 
Już teraz, aby kupić bilet na mecz czy pamiątki klubowe, nie trzeba 
będzie jechać na stadion. Wystarczy pójść do najbliższego punktu 
na terenie Gdańska. A tych – również poza granicami naszego 
miasta – z każdym tygodniem powinno przybywać – mówi rzecznik 
prasowy Lechii Błażej Słowikowski. 

Już teraz w sklepie SPORT SHOP można nabyć też karnet na 
nowy sezon. Niedawno dla fanów zorganizowano tam spotkanie  
z piłkarzami. – I takie inicjatywy spotykają się z pozytywnym  
odbiorem. Kibice mają możliwość rozmowy z zawodnikami, zrobie-
nia sobie pamiątkowego zdjęcia czy wzięcia autografu – dodaje. 

Sklep SPORT SHOP położony jest na I piętrze Galerii Alfa  
i czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-21.00,  
zaś w niedzielę w godz. 10.00-21.00.

Tramwaj Lechii wrócił na tory

Oczy kibiców Lechii mieszkających w Gdańsku znów cieszy 
tramwaj w klubowych barwach! Dortmund N8C po kilku miesiącach 
oczekiwań wreszcie wrócił na gdańskie tory. W lutym tramwaj uległ 
zniszczeniu. Jego stan był na tyle poważny, że tabor musiał przejść 
kapitalną naprawę. 

Szynowy pojazd w barwach Lechii ma w Gdańsku już długą 
tradycję. Pierwszy wyjechał na trasę już w 2007 roku i był pionierem 
w kraju, jeżeli chodzi o miejski tabor oklejony klubowymi barwami. 
Pojazd okazał się szczęśliwy, gdyż wwiózł Biało-Zielonych do Eks-
traklasy. Obecny tramwaj wyjechał na ulice Gdańska w październiku 
2009 roku. Na szczęście już z powrotem będzie od nowego sezonu 
obsługiwał kibiców Lechii udających się na mecze swojej drużyny.

Lechia na Facebooku

Facebook – najpopularniejszy na świecie portal społecznościowy, 
daje nowe możliwości komunikowania się również między klubem i 
kibicami. Lechia ma już tam swoje oficjalne konto. Najświeższe 
informacje, konkursy… Każdy, kto chce być na bieżąco, powinien 
dołączyć do wirtualnych kibiców Lechii. Jak to zrobić? Wystarczy 
mieć konto w serwisie www.facebook.com, a następnie zostać fa-
nem Lechii na www.facebook.com/LechiaGdansk i dodać konto do 
ulubionych w swoim profilu. W serwisie informujemy o najważniej-
szych wydarzeniach w klubie – transferach, wynikach meczów, cie-
kawostkach z życia Lechii, promocjach w sklepie. Czekamy również 
na przemyślenia Internautów na naszym profilu.

Lechia doczekała się swojej maskotki

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich małych fanów Le-
chii – od nowego sezonu piłkarzy gdańskiego klubu do walki 
zagrzewać będzie biało-zielona maskotka. Obecnie klub poszu-
kuje osoby, która chciałaby wcielić się w jej rolę. Praca polegać  
będzie na zagrzewaniu kibiców do dopingu, robieniu zdjęć z fanami, 
uczestniczeniu w różnego rodzaju akcjach PR-owych czy też spo-
tkaniach z dziećmi i młodzieżą. Wszystko to w przebraniu klubowej 
maskotki. Aplikacje można wysyłać na adres biuro@lechia.pl.

Oficjalna prezentacja maskotki ma nastąpić podczas towarzy-
skiego meczu Lechii z Villarreal CF. 

Lechiści w Ambasadzie RP w Wilnie

Piłkarze Lechii od 13 do 15 lipca przebywali na Litwie. Spe-
cjalnie wyczarterowanym samolotem polecieli do Wilna, by w ra-
mach przygotowań do sezonu rozegrać towarzyski mecz z miej-
scowym Żalgirisem. Spotkanie, które zakończyło się bezbram-
kowo, było uwieńczeniem obchodów Bitwy pod Grunwaldem. 
W trakcie pobytu na Litwie przedstawiciele klubu odpowiedzieli 
na zaproszenie Ambasadora RP i odwiedzili placówkę dyplo-
matyczną w Wilnie. Była okazja do obejrzenia nowej siedziby 
czy zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania Ambasady i 
Konsulatu. Przedstawiciele klubu wręczyli na ręce I sekretarza 
Ambasady RP – Przemysława Pierza zestaw upominków klubo-
wych. W specjalnie wydzielonej części Ambasady ma zawisnąć 
koszulka meczowa Lechii z autografami piłkarzy oraz tradycyjny, 
biało-zielony szalik klubu.

(Pm)
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Gwiazdy futbolu w Gdańsku. Takich emocji dawno tu nie było…

Nadpływa Żółta Łódź Podwodna
V i l l a r r e a l  C . F.

Adres:    Avenida Blasco Ibáńez 2, 12540 Villarreal 
Rok założenia: 	 	 	 1923
Barwy klubowe:   żółte
Budżet w sezonie 2008/2009: 72.334.000 euro
Prezydent klubu:   Fernando Roig Alfonso
Trener:    Juan Carlos Garrido 
II trener:   Raúl Garrido  
Kierownik drużyny:   Enrique Basauri 
Fizjoterapeuci:    Alfonso Calvo, Víctor Salinas, Fernando Granell 
I trener przyg. fizycznego:   Carlos Corberán 
II trener przyg. fizycznego:  Javi Ramos 
Lekarz:    Manuel Tello

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

Bramkarze: 
Javier Oliva González  Hiszpania 29.05.1976 190/86 CD Castellón
Diego López Rodríguez  Hiszpania   3.11.1981 196/88 Real Madryt
Juan Carlos Sánchez Martínez  Hiszpania 27.07.1987 180/78 Villarreal B

Obrońcy: 
Ángel Domingo López Ruano  Hiszpania 10.03.1981 180/71 Celta de Vigo
Joan Capdevila Méndez  Hiszpania   3.02.1978 182/78 Deportivo LC
José Manuel Catalá Mazuecos  Hiszpania   1.01.1985 175/72 Villarreal B
Diego Godin  Urugwaj 16.02.1986 185/73 Nacional
Gonzalo Javier Rodríguez Prado  Argentyna 10.04.1984 182/79 San Lorenzo de Almagro
Joan Oriol Gracia Hiszpania   5.11.1986 175/69 Villarreal B
Mario Gaspar Pérez Martínez  Hiszpania 24.11.1990 178/71 Villarreal B
Mateo Musacchio  Argentyna/Włochy 26.08.1990 180/73 River Plate
Francisco José Olivas Alba  Hiszpania 21.08.1988 189/83 Malaga CF

Pomocnicy: 
Borja Valero Iglesias  Hiszpania 12.01.1985 175/73 West Bromwich Albion
Bruno Soriano Llido  Hiszpania 12.06.1984 179/70 Villarreal B
Rubén Gracia Calmache Hiszpania   3.08.1981 180/75 Real Zaragoza
Cristóbal Márquez Crespo  Hiszpania 21.04.1984 180/76 Villarreal B
David Fuster Torrijos  Hiszpania   3.02.1982 178/71 Elche
Marcos Antonio Senna Da Silva  Hiszpania 17.07.1976 177/76 Sao Caetano
Javier Magro Matilla  Hiszpania   1.01.1988 176/72 Villarreal B
Santiago Cazorla González  Hiszpania 13.12.1984 168/66 Recreativo de Huelva
Hernán Arsenio Pérez  Paragwaj/Włochy 25.02.1989 180/77 Libertad
Ignacio Insa Bohigues  Hiszpania   9.06.1986 177/70 SD Eibar
Marcos Gullón Ferrera  Hiszpania 20.02.1989 185/79 Escuela A.F.E
Gonzalo Pablo Castellani  Argentyna 10.08.1987 183/75 Ferro Carril Oeste

Napastnicy: 
Marco Ruben  Argentyna 26.10.1986 179/72 CA River Plate
Jefferson Antonio Montero Ekwador   1.09.1989 169/68 Villarreal B
Honorato da Silva Nilmar  Brazylia 14.07.1984 180/73 Internacional Porto Alegre
Giuseppe Rossi  Włochy   1.02.1987 173/73 Manchester United

rzut karny, to byłaby dogrywka i 
kto wie, czy Hiszpanie nie osiąg-
nęliby finału...

W sezonie 2007/2008 Villar-
real wywalczył wicemistrzostwo 
kraju, zostawiając daleko w tyle 
z przewagą punktową Barcelonę, 
Atletico oraz Sevillę. Znów była 
Liga Mistrzów, tym razem od 
razu w fazie grupowej. Villarreal 
awansował z niej wraz z Man-
chesterem United (dwa razy 0:0), 
a wyprzedził Aalborg (6:3 i 2:2) 
oraz Celtic Glasgow (1:0 i 0:2). 
W 1/8 finału Villarreal wyelimi-
nował Panathinaikos Ateny, lecz 
w kolejnej fazie na przeszkodzie 
znów stanął Arsenal, choć tym 
razem Anglicy byli w dwumeczu 
wyraźnie lepsi.

W Pucharze UEFA, przekwa-
lifikowanym później na Ligę 
Europejską, tak dobrze już nie 
było. Chociaż w sezonie 2003/04 
piłkarze Villarreal osiągnęli pół-
finał. Mają też na swoim koncie 
dwa zwycięstwa w Pucharze In-
tertoto.

Era największych sukcesów 
„Żółtej Łodzi Podwodnej” to za-
sługa kilku trenerów, z których 
na czoło wybijają się postaci Be-
nito Floro, a zwłaszcza Manuela 
Pellegriniego. Ten drugi, dzięki 
świetnym rezultatom z Villarre-
alem, znalazł nawet zatrudnienie 
w Realu Madryt, co miało miejsce 
przed rokiem. Gdy Chilijczyka 
zabrakło, zastąpił go Ernesto Val-
verde, który nieomal natychmiast 

sprowadził zespół na dno Prime-
ra Division. Tak było na począt-
ku poprzedniego sezonu, który 
ostatecznie drużyna zakończyła 
na siódmej pozycji, co oznaczało 
brak kwalifikacji do europejskich 
pucharów (choć cień nadziei dają 
jeszcze kłopoty finansowe RCD 
Mallorca).

Ze środka tabeli na powierzch-
nię wyciągnąć ma teraz dotych-
czasowy trener rezerw – Juan 
Carlos Garrido, który w klubie 
pracuje od 2002 roku, a w trak-
cie poprzedniego sezonu zastąpił 
Valverde. Zrobić to będzie mu-
siał już bez wieloletniego fila-
ra drużyny – Roberta Piresa. Z 
Francuzem klub postanowił w 
maju nie przedłużać kontraktu, 

co oznaczać ma nową erę Vil-
larreal. Podobnie należy rozu-
mieć odejście Ariela Ibagazy do 
Olympiakosu Pireus, czy nawet 
Sebastiana Egurena do Sportingu 
Gijon.

Pozostaje jednak pytanie, czy 
ubytków nie będzie więcej. Atle-
tico Madryt zainteresowane jest 
pomocnikiem Santiago Cazor-
lą, a także kapitalnie grającym 
podczas niedawnego mundialu – 
obrońcą rodem z Urugwaju Die-
go Godinem. Z kolei Manchester 
City i inne angielskie kluby chcą 
Włocha Giuseppe Rossiego, a 
AC Milan interesuje się Gonzalo 
Rodriguezem.

W drugą stronę powędrował 
Borja Valero z West Bromwich 

Albion, klub interesuje się także 
bramkarzem Ajaksu Amsterdam 
i reprezentacji Holandii – Marku-
sem Stekelenburgiem oraz fran-
cuskim napastnikiem – Davidem 
Trezeguetem.

Czy któryś z nich przyjedzie do 
Gdańska, tego jeszcze nie wiemy. 
Wiemy natomiast, że Villareal ma 
w swoim składzie wielu świet-
nych piłkarzy.

Wystarczy wymienić mistrza 
świata Joana Capdevilę, mistrza 
Europy Marcosa Sennę, Caniego, 
Nilmara czy Diego Lopeza. To 
ciągle wielka firma, a w sobotni 
wieczór kibiców przy Traugutta 
czeka wielka, piłkarska uczta!

(GP)

r e k l a m a

W górnym rzędzie od lewej: Angel Lopez, Javi Venta, Gonzalo Javier Rodriguez Prado, Javier Oliva Gonzalez, 
Juan Carlos Sanchez Martinez, Diego López Rodriguez, Bruno Soriano Llido, Mateo Musacchio, Marcano, 
Llorente.
W środkowym rzędzie od lewej: Jefferson Antonio Montero, Joan Capdevila Méndez, Joan Oriol Gracia,  
Juan Carlos Garrido (I trener), Fernando Roig Alfonso (prezydent klubu), Raúl Garrido (II trener),  
Marcos Gullón Ferrera, Diego Godin, Javier Magro Matilla, Francisco José Olivas Alba. 
W dolnym rzędzie od lewej: Giuseppe Rossi, Honorato da Silva Nilmar, Marcos Antonio Senna Da Silva,  
Marco Ruben, Escudero, Cani, Robert Pires, Santiago Cazorla González, David Fuster Torrijos and Ibagaza.
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Od początku lipca Adidas jest 
oficjalnym dostawcą sprzętu sporto-
wego dla pierwszego zespołu Lechii 
Gdańsk, a także dla drużyn rezerw i 
Młodej Ekstraklasy. Piłkarze z Gdań-
ska oprócz zestawów meczowych, 
otrzymają również od firmy Adidas 
kompletne wyposażenie treningowe. 

– Lechia robi kolejny krok, aby 
stać się klubem europejskiego for-
matu. Dlatego zdecydowaliśmy się 
na współpracę, jest nam po drodze 
i patrzymy z dużym optymizmem w 
naszą wspólną przyszłość – podkre-
śla Artur Czerwonogrodzki, prezes 
polskiego oddziału Adidasa.

Firmy Adidas kibicom futbo-
lu nie trzeba przedstawiać – to jest 
światowa potęga. Wystarczy powie-

Nowy sponsor techniczny gdańskiego klubu

Adidas nowym sponsorem Lechii!
Lechia wiąże się ze światowej sławy dostawcą 

sprzętu sportowego – firmą Adidas.  
Gdańszczanie występować będą  
w koszulkach z logiem tej firmy.  

– To kolejny krok naprzód, jeżeli chodzi o rozwój 
klubu – cieszy się prezes Lechii Maciej Turnowiecki. 
– Lechia robi kolejny krok, aby stać się klubem  
europejskiego formatu. Dlatego tu jesteśmy  
– dodaje prezes Adidasa Artur Czerwonogrodzki.

dzieć, że w zakończonych niedawno 
mistrzostwach świata w RPA aż 12 
reprezentacji narodowych grały w 
sprzęcie Adidasa. W Lidze Mistrzów 
w koszulkach tej firmy występu-
je  28 zespołów. Adidas to również 
sponsor mistrzostw świata, Euro-
py, Ligi Europejskiej i wspomnianej 
Ligi Mistrzów. Na wszystkich tych 
imprezach piłkarze nie tylko wystę-
pują w strojach Adidasa, ale także 
grają piłką specjalnie przygotowaną 
na każdą z tych imprez.

– Adidas to prawdziwy top, jeżeli 
chodzi o sprzęt sportowy – przyzna-
je prezes gdańskiego klubu Maciej 
Turnowiecki. – A Lechia nieprzy-
padkowo stara się wiązać z najlep-
szymi. Tak, jak jesienią w przypadku 

Sportfive, tak jest również teraz, je-
żeli chodzi o Adidas.

Ze związania się z Lechią zado-
woleni są także przedstawiciele Adi-
dasa. – Cieszymy się, że nasza firma 
ugruntowuje swoją pozycję w Polsce i 
w województwie pomorskim, właśnie 
poprzez podjęcie współpracy z Lechią 
– mówi Krzysztof Łuczakowski, szef 

marketingu sportowego w Adidas 
Polska. - Mam nadzieję, że dostarcza-
jąc sprzęt najwyższej jakości, dołoży-
my swoją cegiełkę do jak najlepszych 
wyników sportowych – dodaje. 

Umowa Lechii z Adidasem zo-
stała zawarta na cztery lata. Poza 
gwarancją wysokiej jakości sprzętu 
sportowego i ogromnej puli do wy-

korzystania przez drużyny klubu, Le-
chia może również liczyć na premie 
finansowe za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych. Nieoficjalnie 
wiadomo, że Lechia zawarła z no-
wym sponsorem technicznym jeden 
z najwyższych kontraktów spośród 
wszystkich klubów Ekstraklasy.  

(PM)

Fo
t. 

fig
ur

sk
i.c

om
.p

l

Lechia związała się z adidasem 
czteroletnią umową
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Małe, drewniane desecz-
ki, na których dzieci i starsi 
ślizgają się przy brzegu, po-
jawią się na plaży w Jelitko-
wie – przed nami największa 
impreza skimboardingowa w 
skali Europy. Pierwsze Ot-
warte Mistrzostwa Polski w 
Inland Skimboardingu, czyli 
DAKINE POLISH SKIMBO-
ARDING OPEN 2010.

Międzynarodowa obsada 
- dziesiątki najlepszych za-
wodników z Polski i Europy, 
darmowe testy desek, mini 
szkółka skimboardingu dla 
najmłodszych, konkursy dla 
publiczności oraz pula na-
gród ponad 20.000 PLN - to 
tylko niektóre atrakcje, na ja-
kie można liczyć 31 lipca na 
plaży w Gdańsku Jelitkowie.

Zawodnicy będą zmagać 
się w kategorii OPEN z po-
działem na mężczyzn i ko-
biety, dodatkowo uhonorowani zostaną najlepsi amatorzy. Dla 
najmłodszych przewidziano MINI SZKOŁĘ SKIMBOARDINGU, 
a w kategorii do lat 14. do wygrania będzie rower, specjalnie 
przystosowany do przewożenia deski skimboardowej, ufundo-
wany przez firmę Pakalolo.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GDAŃSKU ZAPRASZA 
Międzynarodowa deska w Jelitkowie Kręć z Doktorem Koło

MOSiR w Gdańsku zaprasza do udziału w akcji, której 
założeniem jest promocja Gdańskiego Projektu Ścieżek 
Rowerowych, Centrum Sportów Wrotkarskich (z profe- 
sjonalnym torem wokół stadionu na EURO 2012) Pucharu 
Świata w jeździe szybkiej na wrotkach. Akcja ta ma na celu 
również przybliżyć gdańszczanom ogólnodostępną aktywność 
ruchową - wrotkarską i rowerową.

W ramach akcji, które odbywać się będą w każdy weekend 
lipca i sierpnia, zostaną zorganizowane konkursy i wyścigi 
z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo będą także 
treningi i instruktaże przygotowujące m.in. do II Maratonu 
Sierpniowego. Specjaliści dokonają także przeglądu kółek w 
rolkach i kółka rowerowe.

Organizatorami akcji są: MOSiR w Gdańsku, Sto-
warzyszenie Kultury Fizycznej Twister, Intersport.

Bezpieczne plaże w Gdańsku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 

przygotował mnóstwo letnich akcji, które mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku osób 
korzystających z gdańskich plaż.

• Mamo tu jestem
• Kajak Patrol
• Bliżej wody
• Letnia Szkoła Ratownictwa
• Power Paraglide Rescue System
• Plażowy Plac Zabaw SONY
• E-kąpieliska
• Dekalog plażowicza
• Plażowy ogródek GOKF
• Letni stadion

p r o m o c j a

Nowiusieńki 
autokar MAN 
Lion’s Coach 
– RHC 444  

wyprodukowany  
w 2010 roku, będzie od 
nowego sezonu służył 
piłkarzom gdańskiego 
klubu! To efekt wyło-
nienia w konkursie  
nowego przewoźnika, 
który będzie  
kompleksowo  
obsługiwał wszystkie 
drużyny Lechii.

Najlepsze warunki współpracy 
złożył w ofercie handlowej PKS 
Gdańsk Sp. z o.o. Dziś w gdańskiej 
siedzibie MAN-a ma dojść do uro-
czystego ogłoszenia współpracy i 
prezentacji nowiutkiego autokaru. 
– Współpraca z gdańskim klubem 
to dla nas duże wyróżnienie. Lechia 
jest wizytówką nie tylko Trójmiasta, 
ale całego Pomorza. Klub ma wyso-

kie aspiracje i w ostatnim czasie wi-
dać spory postęp w rozwoju. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na współpracę, 
która ma dać korzyści i satysfakcję 
obu stronom – mówi Andrzej Dzie-
wanowski, członek zarządu i jedno-
cześnie dyrektor ds. operacyjnych i 
technicznych PKS Gdańsk. 

Już widać pierwsze efekty tej 
współpracy – na potrzeby klubu 
zakupiony został nowy MAN. Au-
tokar został wyklejony w barwy 
Lechii, zaś wyposażenie wewnątrz 
pojazdu jest dedykowane i przy-
gotowane specjalnie na potrzeby 
zawodników. – Dla nas praktycz-
nie każdy mecz, poza derbowym 
z Arką, wiąże się z odległymi wy-
jazdami po całym kraju. Rocznie 
pokonujemy trasę kilkudziesięciu 
tysięcy kilometrów. Dlatego kom-
fort podróży i najwyższe bezpie-
czeństwo są dla nas najważniejsze 
– zaznacza kierownik drużyny Le-
chii Piotr Żuk.

Autokar będzie służył głównie 
drużynie Ekstraklasy oraz ekipie 
Młodej Ekstraklasy, które jeżdżą po 
całym kraju. Na potrzeby trzecioli-
gowego zespołu rezerw i grup mło-
dzieżowych Lechii będą natomiast 

dostępne czteroletnie autokary marki 
Mercedes Benz O350 Tourismo. 

– Związanie się z PKS Gdańsk 
to kolejny krok w rozwoju klubu. 
Do dyspozycji będziemy mieli te-
raz kilka nowoczesnych autoka-
rów, zaś nowiutki MAN na potrze-
by seniorów będzie robił piorunu-
jące wrażenie. Nie tylko poprzez 
zewnętrzny wygląd, ale również 
poprzez swoją funkcjonalność i 
wyposażenie – mówi prezes Lechii 
Maciej Turnowiecki. 

Piłkarze będą mieli wygodne fo-
tele (na zagłówkach herb Lechii) 

z regulacjami oparcia, składa-
nymi podłokietnikami od strony 
przejścia, wysuwanymi na boki, 
regulowane podnóżki, stoliki, kli-
matyzację z indywidualnie regu-
lowanymi nadmuchami, dodatko-
wym niezależnym ogrzewaniem. 
W wyposażeniu będą: dwie lo-
dówki, kuchnia z przepływowym 
podgrzewaczem wody, ekspresem 
do parzenia kawy, kostkarką do 
lodu, mikrofalówką, aż 4 monito-
rami telewizyjnymi, przetworni-
cą z gniazdkami umożliwiającymi 
korzystanie pasażerom z urządzeń 

zasilanych prądem, tunerem TV 
analogowej i cyfrowej, umożliwia-
jącym odbieranie programów nada-
wanych z nadajników naziemnych 
w kraju i zagranicą, czy zestaw do 
odbioru bezprzewodowego Inter-
netu (Wi-Fi) w całym autobusie. 
Gdańszczanie będą mieli okazję 
zobaczyć nowy pojazd już w week-
end. Nowy autokar Lechii będzie 
oddany do użytku dla ekipy Villar-
real CF, która w piątek przylatuje 
do Gdańska na międzynarodowy 
mecz towarzyski.  

(PM)

Ekskluzywny autokar na potrzeby gdańskiego klubu został oddany do wyłącznego użytku

PKS Gdańsk z Lechią

Organizatorzy: MOSiR w Gdańsku, Skimboarding.pl.
start imprezy: 
Gdańsk Jelitkowo, Potok Oliwski,
31 lipca 2010 r., zapisy od godz. 9 (bez wpisowego)
strona internetowa: www.PSOpen.com
Facebook: DAKINE Polish Skimboarding Open 2010
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Od dzisiaj piłkarze Lechii mają 
do wyłącznej dyspozycji nowiutki 

autokar man-a, który został 
przystosowany do ich potrzeb
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W ramach 
programu 
„Moje  
Boisko 

– Orlik 2012” ruszyła  
II edycja Akademii 
Orlika w województwie 
pomorskim. To kolejny 
etap, zaraz po budowie 
boisk, tworzenia  
krajowej, profesjonalnej 
kadry sportowej. 

Pomorze w ubiegłym roku jako 
jedno z czterech polskich regio-
nów zainaugurowało program. 
Dziś młodych talentów sporto-
wych szukamy już na 12 orlikach, 
na których dzień w dzień odby-
wają się profesjonalne treningi 
i zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
– Akademia Orlika to doskonały 
sposób, by pokazać dzieciom, że 
świat bez telewizora i kompute-
ra jest o wiele piękniejszy. Pro-
gram łączy w sobie dobrą zabawę, 
sportową rywalizację, a także daje 
szanse potencjalnym piłkarskim 
talentom na osiągnięcie wielkiego 
sukcesu. Od wakacyjnej zabawy, 
poprzez profesjonalne treningi, 
po grę w klubach i w końcu pracę 

Województwo Pomorskie od samego początku działania  
programu budowy Orlików jest niekwestionowanym  
liderem. Tylko na koniec 2010 roku będziemy mieli  

125 nowoczesnych kompleksów sportowych. Na 104 oddanych  
już do użytku, każdego dnia kwitnie sportowe życie.

Orliki żyją  
bardzo intensywnie

Akademia Orlika na Pomorzu

Nowoczesne stadiony i mistrzowska kadra

dla reprezentacji kraju, tak może 
wyglądać życiowa droga każde-
go zdolnego i chętnego do pracy 
dziecka. Nie ukrywam, że dla nas 
to też bardzo ważne, bo już za 
kilka lat na murawy nowoczesnych 
polskich stadionów wybiegnie mi-
strzowska kadra – mówi marsza-

łek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk.

Pomorze nie tylko należy do ści-
słej czołówki województw, w któ-
rych wybudowano największą liczbę 
orlikowych boisk, ale również znala-
zło się w pierwszej czwórce polskich 
regionów, które od zeszłego roku 

uczestniczą w pilotażowym progra-
mie „Akademia Orlika”. Ma on na 
celu wyłonienie piłkarskich talentów 
i przeznaczony jest dla dzieci w wie-
ku od 6 do 8 lat. Akademia składa się 
z trzech etapów – pierwszy z nich, 
Sportowy Piknik Rodzinny, odbywa-
jący się w czerwcu, pozwala wybrać 

około 100 dzieci, które następnie od 
sierpnia uczestniczą w profesjonal-
nych treningach, czyli „Wakacjach 
z Orlikiem”. Ostatnim etapem jest 
dziesięciomiesięczne szkolenie dla 
30 wybranych młodych zawodni-
ków, które zakończy się w czerwcu 
przyszłego roku. 

W tym roku eliminacje do Aka-
demii Orlika odbyły się na dwu-
nastu pomorskich kompleksach 
sportowych – od Gdańska poprzez 
Puck, Cedry Wielkie, Zblewo, po 
Człuchów i Czarne. – To bardzo 
ważne, że dzieci mogą uczestniczyć 
w profesjonalnych, doskonale zor-
ganizowanych i przede wszystkim 
bezpiecznych zajęciach sportowych. 
Akademia Orlika to wspaniały po-
mysł i ogromna szansa, bowiem nie 
wszystkich rodziców stać na opła-
canie zawodowych treningów. Do 
dyspozycji młodzieży są nie tylko 
trenerzy, ale też profesjonalny sprzęt 
i nowoczesne boisko, na którym gra 
się z przyjemnością. Niektórzy mło-
dzi sportowcy już trenują w klubach, 
czyli powoli zaczynają karierę pił-
karską. Cały program „Moje Boisko 
– Orlik 2012” to wielki krok naprzód 
w rozwoju sportu w Polsce – uwa-
ża Sławomir Wojciechowski, trener 
Akademii Orlika w Gdańsku, były 
piłkarz Lechii Gdańsk i czterokrotny 
reprezentant Polski. 

(PR)

W 2008 roku Samorząd Województwa 
Pomorskiego przystąpił do zaproponowanego 
przez rząd Donalda Tuska programu „Moje 
boisko – Orlik 2012”. Bodźcem do jego rea-
lizacji w całym kraju było przyznanie Polsce 
i Ukrainie prawa do organizacji mistrzostw 
Europy w piłce nożnej EURO 2012. Program 
postawił sobie za cel wybudowanie we wszyst-
kich polskich gminach kompleksów sporto-
wych, umożliwiających uprawianie różnych 
dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy 
wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, 
europejskich boiskach. Orliki w naszym wo-
jewództwie od samego początku rozwijały się 
owocnie. W ciągu pierwszych dwóch edycji na 
Pomorzu powstały 104 kompleksy sportowe, 
a następnych 21 zostanie wybudowanych do 
końca 2010 roku. – Cieszę się, że po raz kolejny 
mogę być na Pomorzu i właśnie tu otwierać 
boisko. Nasz program już okazał się wielkim 
sukcesem, bo planowane na 2012 rok 2012 
kompleksów sportowych zostanie zbudowane w 
ciągu dwóch najbliższych lat – mówił premier 
Donald Tusk, który uczestniczył w otwarciu 
Orlika w Przodkowie.

– Nic się nie zmieniło w realizacji programu 
budowy Orlików. Kluczem do sukcesu, za jaki 
niewątpliwie możemy uznać tak olbrzymią licz-
bę powstałych w tak krótkim czasie obiektów, 

jest korzystne dla inwestorów finansowanie tych 
inwestycji. Koszt budowy kompleksu wynosi ok. 
1 mln zł. Pokrywają go ze swoich środków trzy 
strony: ministerstwo, samorząd województwa i 
gmina, w równorzędnych kwotach po 333 tys. zł 
– mówi marszałek Mieczysław Struk. – Jednym 
z pozytywnych skutków kryzysu gospodarczego 
są korzystniejsze wyniki przetargów. Dzięki 
temu możemy budować poniżej przewidzianych 
kosztów, a także rozbudowywać Orliki o dodat-
kowe elementy – dodaje marszałek. 

Coraz więcej boisk na terenie województwa

Pomorze królestwem Orlików
Do tej pory każdy pomorski samorząd lo-

kalny mógł aktywnie uczestniczyć w progra-
mie „Moje boisko – Orlik 2012”. Możemy na-
wet wyróżnić kilka gmin, które wybudowały 
już dwa i więcej kompleksów sportowych. Na 
przykład Gdańsk do końca 2010 roku będzie 
miał ich aż sześć! Przypomnijmy, że każdy 
Orlik składa się z dwóch boisk – piłkarskiego 
o wymiarach 30x62 m oraz wielofunkcyjnego, 
budowanego w dwu wariantach – mniejszym 
(19x32 m) lub większym (30x50 m). – Każdy 
z tych obiektów jest ogrodzony i oświetlony. 
Sportowcy mają możliwość skorzystania z 
nieodłącznych przy realizacji projektu po-
mieszczeń szatniowych. Pamiętajmy też, że 
użytkowanie Orlików jest całkowicie bezpłatne 
– przypomina marszałek Mieczysław Struk.

(PR)

marszałek mieczysław struk 
otwiera kolejnego Orlika, 
tym razem w jastarni
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Mieczysław struk 
marszałek WojeWództWa pomorskiego

 
– Na pomorskich Orlikach regularnie 
odbywają się zajęcia sportowe  
i turnieje, organizowane przez samych 
mieszkańców albo władze samorządowe. 
W godzinach przedpołudniowych  
prowadzone są zajęcia lekcyjne,  
po południu - zajęcia sportowe dla 
młodzieży, a wieczorem obiekt  
wykorzystywany jest przez dorosłych. 
Dostajemy wiele sygnałów, że Orliki 
„żyją”, i to bardzo intensywnie.  
Powstają tam lokalne ligi, szkółki dla 
młodych adeptów różnych dyscyplin. 
Inspiratorami tych działań najczęściej 
są profesjonalni animatorzy,  
zatrudnieni do pracy na kompleksach 
sportowych przez gminy i w połowie 
opłacani przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki.
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marszałek mieczysław struk 
oraz dariusz dziekanowski 
inaugurują program „akademia Orlika”  
w województwie pomorskim


