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Dobry 
sprawdzian

przed ligą
Lechia – Villarreal CF 

1:1. To był ostatni 
sprawdzian biało-zielo-

nych przed sezonem.

Nasza forma 
będzie rosnąć

Pomocnik Lechii 
Paweł Nowak 

jest umiarkowanym 
optymistą przed 

nowym sezonem.
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Pora na Ruch

W niedzielę 
inauguracja 
nowego sezonu 
w Gdańsku. 
Lechia podejmie 
brązowego 
medalistę 
minionego sezonu 
– Ruch Chorzów. 
Początek 
spotkania  
o godz. 14.45  
na stadionie  
we Wrzeszczu.
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r e k l a m a

Lechia od początku 
rozgrywek  
promować będzie 
logo 30. rocznicy 

podpisania słynnych  
Porozumień Sierpniowych  
i powstania NSZZ  
„Solidarność”.  
Charakterystyczny znak 
graficzny, stworzony 
specjalnie na potrzeby  
okrągłej rocznicy,  
znajdzie się  
w centralnym miejscu 
koszulek meczowych 
gdańskiej drużyny. 

– Historia Lechii Gdańsk i „So-
lidarności” ma wspólne korzenie 
– uzasadnia decyzję władz klubu 
prezes Maciej Turnowiecki. – To 
stadion Lechii przy ul. Traugutta 29 
był w latach 80. miejscem, w którym 
szczególnie pielęgnowano idee wol-
ności i „Solidarności”. Nasi fani 
aktywnie brali udział w tworzeniu 
ruchu solidarnościowego. A całość 
działań została opisana w książ-
ce autorstwa ks. Jarosława Wąso-

Klub upamiętni obchody 30. rocznicy powstania „Solidarności”

Wspólne korzenie

wicza „Biało-Zielona Solidarność 
– o fenomenie politycznym kibi-
ców gdańskiej Lechii 1981-1989” 
– podkreśla Turnowiecki.

Na mocy porozumienia pił-
karze gdańskiego klubu mogą 
do końca roku eksponować na 
strojach wyjściowych czy me-

czowych logo upamiętniające 
rocznicę powstania pierwszego w 
historii powojennej Polski nieza-
leżnego, samorządnego i wolnego 
związku zawodowego. Klub po-
nadto może wykorzystywać na-
zwę i znak podczas akcji chary-
tatywnych oraz marketingowych 
organizowanych przez Lechię, a 
także w trakcie meczów, ekspo-
nując rocznicowe logo na ban-
dach wokół boiska.

– Chcielibyśmy, aby roczni-
cowe logo widniało na strojach 
drużyny przez cały sierpień, być 
może wrzesień, czyli podczas 
najważniejszych uroczystości 
rocznicowych – mówi Tomasz 
Mielewczyk z marketingu Le-
chii. – 14 sierpnia mija przecież 
30 lat od rozpoczęcia strajku w 
Stoczni Gdańskiej, 31 sierpnia 
mija 30 lat od podpisania słyn-
nych Porozumień Sierpniowych, 
17 września 30 lat temu powoła-

no do życia NSZZ „Solidarność” 
– dodaje Mielewczyk. Po tym 
okresie wrócimy do eksponowa-
nia naszych strategicznych part-
nerów biznesowych.

– Nawiązanie współpracy ze 
znanymi w kraju i na świecie spor-
towcami bądź klubami sportowymi, 
pozwoli nadać jubileuszowi jeszcze 
większy rozgłos – podkreśla Marta 
Pióro, rzeczniczka Komisji Krajo-
wej związku. – Inicjatywę Lechii 
należy uznać za bardzo sympatycz-
ną. To w końcu klub z Gdańska 
– miasta, w którym właśnie 30 
lat temu doszło do historycznych 
wydarzeń – dodała reprezentantka 
„Solidarności”.

Logo obchodów 30. rocznicy 
powstania „Solidarności” mają 
również eksponować: najlepsza 
polska tenisistka Agnieszka Rad-
wańska oraz kierowca Formuły 1 
Robert Kubica.
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Paweł Buzała 
prezentuje nowy strój 
meczowy Lechii Ligową batalię 

czas zacząć. 
Lechia rozpocznie 
sezon 2010/11 

w naszej ekstraklasie 
od spotkania z Ruchem 
Chorzów. Początek gry 
w niedzielę o 14.45  
przy Traugutta.

„Niebiescy”, rewelacja poprzed-
niego sezonu, w którym uplasowali 
się na trzecim miejscu w tabeli, 
do obecnych rozgrywek nie będą 
przystępować w roli faworyta. To 
dziś nieco inna drużyna niż jeszcze 
w maju, gdy stawała na najniż-
szym stopniu podium ligi. Ubytki 
są spore. Artur Sobiech odszedł 
za milion euro do warszawskiej 
Polonii. W kwestii nowego kon-
traktu nie porozumiał się z Ru-
chem Andrzej Niedzielan, który 
zasilił kielecką Koronę. Grzegorz 
Baran, podstawowy gracz środka 
pola, odszedł do GKS Bełchatów. 
Nie ma też już na Cichej trzech 
innych zawodników, którzy mieli 
mniejszy wpływ na grę Ruchu w 
poprzednich rozgrywkach - Macie-
ja Scherfchena, Marcina Sobczaka 
i Grzegorza Goncerza.

Ale nie było też tak, że dzia-
łacze zasypiali gruszki w popiele. 
Miejsce Barana w środku pomocy 
ma zająć Marcin Malinowski z 
Odry Wodzisław, za strzelanie 
bramek odpowiedzialni mają być 
Sebastian Olszar z Piasta Gliwice 
oraz wielce ponoć utalentowany 
Maciej Jankowski z KS Piasecz-
no. Nie można też przejść obo-
jętnie przy nazwisku Grzegorza 
Bronowickiego. Były reprezentant 
Polski właśnie w barwach Ru-
chu wróci na boiska ekstrakla-
sy. Zresztą wzmocnień może być 
wkrótce więcej. – Odkąd pojawiła 
się informacja, że Ruch zarabia 
na Arturze Sobiechu milion euro, 
wpływają do nas dziesiątki ofert, 
zwłaszcza z zagranicy. Cena wyj-
ściowa za każdego zawodnika to 
100-150 tysięcy euro plus jego 
zarobki na poziomie kilku lub 
kilkunastu tysięcy euro. Dlatego 
bardzo spokojnie podchodzimy 
do tych propozycji. Szukamy na-
pastnika, ale ciągle także lewe-
go pomocnika – wyjaśnia trener 

Zestaw par 1. kolejki  
(6-8 sierpnia 2010)

• Lechia – Ruch Chorzów (nie-
dziela, godz. 14.45)

• GKS Bełchatów – Polonia 
Bytom (piątek, godz. 17.45)

• Górnik – Polonia Warszawa 
(piątek, godz. 20.00)

• Widzew Łódź – Lech Poznań 
(sobota, godz. 15.45)

• Korona Kielce – Zagłębie 
Lubin (sobota, godz. 19.15)

• Śląsk – Jagiellonia Białystok 
(niedziela, godz. 17.00)

• Wisła Kraków – Arka Gdynia 
(niedziela, godz. 19.15)

• Mecz Legia Warszawa - Cra-
covia został przełożony na 16 
sierpnia, godz. 18.45 – z powo-
du meczu towarzyskiego Legii z 
Arsenalem Londyn, związanego 
z otwarciem nowego stadionu. 

W 2. kolejce (13-15 sierpnia) gra-
ją: Polonia Bytom - Lechia (sobo-
ta, godz. 17), Polonia Warszawa 
– Legia, Cracovia - Śląsk Wrocław, 
Jagiellonia - GKS Bełchatów, Lech 
– Arka, Zagłębie – Górnik, Korona 
– Widzew, Ruch – Wisła. 

W 3. kolejce (20-22 sierpnia) gra-
ją: Lechia - Jagiellonia (niedziela, 
godz. 17.15), Polonia Warszawa 
– Zagłębie, Śląsk – Legia, Arka 
– Górnik, Lech – Cracovia, Polonia 
Bytom – Korona, GKS Bełchatów 
– Ruch, Widzew – Wisła.

Inauguracja rozgrywek ekstraklasy w Gdańsku

Walecznie, odważnie i skutecznie

  
Piłkarze Lechii w niedzielę 8 sierpnia inaugurują nowy sezon ligowy. Początek meczu o godz. 14.45. 

Wejściówki są do nabycia w cenach: 20 zł – sektor Ulgowy, 30 zł – sektor Zegar, 40 zł – sektor Prosta, 
50 zł – Trybuna Skrajna, 60 zł – Trybuna Centralna. W dniu meczu bilety w kasach będą droższe o 10 zł.

Bilety na to spotkanie można kupować:
1) w kasach stadionu przy ul. Traugutta 29, w czwartek, piątek i sobotę w godz. 10.00-18.00, w niedzielę w godz. 9.00-14.00;
2) w sklepie sportowym SPORT SHOP w Galerii Alfa przy ul. Kołobrzeskiej 41C od czwartku do soboty w godz. 9.00-21.00, w niedzielę 
w godz. 9.00-14.00;
3) na stoisku Lechii Gdańsk w ramach Jarmarku św. Dominika (punkt usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie studni Neptuna)  
od czwartku do soboty w godz. 10.00-18.00, w niedzielę w godz. 10.00-14.00;
4) on-line w serwisie lechia.kupbilety.pl (w dniu meczu nie będzie możliwości zakupu biletów on-line).

Uwaga – w dniu meczu nie ma możliwości zakupu wejściówek przez Internet.

Bilety na mecz Lechii z Ruchem Chorzów w sprzedaży

Ruchu Waldemar Fornalik, który 
nie spodziewał się, że w jego dru-
żynie dojdzie do tylu ubytków. – 
Nie da się ukryć, że to będzie inna 
drużyna niż jeszcze kilka miesięcy 
temu – mówi.

Inna to nie znaczy, że mniej 
groźna. Ruch wypracował sobie 
fajny styl, a z pewnością sześć 
meczów w europejskich pucha-
rach, które chorzowianie mają w 
nogach, pozwala temu zespołowi 
na pewną przewagę.

Mecze o stawkę to przecież 
nie sparingi. Do Gdańska Ruch 
przyleci prosto z Austrii, gdzie 
w Wiedniu jeszcze w czwartek 

rozgrywał rewanżowy bój w Li-
dze Europejskiej. Przy Traugutta 
zagra jednak osłabiony. Za kart-
ki – jeszcze z zeszłego sezonu 
– pauzować będą Gabor Straka i 
Ariel Jakubowski, z kolei Łukasz 
Janoszka ma kontuzję.

Również w przemeblowanej ka-
drowo Lechii z tego samego powo-
du zabraknie Marcina Kaczmarka, 
który przeszedł niedawno operację 
zatok. W pełni sił powinien już 
być Hubert Wołąkiewicz, ale kibi-
ce z pewnością czekają na ligowy 
debiut Brazylijczyka Deleu, Litwi-
na Vytautasa Andriuskieviciusa i 
Senegalczyka Matara Coly, choć w 

przypadku tego ostatniego nie wia-
domo, czy uda się do niedzieli za-
łatwić wszelkie formalności zwią-
zane z rejestracją tego zawodnika. 
– Trzon drużyny, który pozostał, 
to najlepsi piłkarze z poprzedniego 
sezonu. Zespół został uzupełnio-
ny trzema obrońcami, poza tym 
jest spora grupa młodych zawod-
ników. Ostatni sparing z Villarreal 
CF pokazał nam coś pozytywnego. 
Myślę, że w niedzielę zobaczymy 
Lechię grającą równie walecznie 
i odważnie, a do tego skutecznie 
– zapowiada trener biało-zielonych 
Tomasz Kafarski.

(GP)
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Marko Bajić  
(w białej koszulce) 
w meczu 
z Villarreal CF 
potwierdził 
dobrą dyspozycję
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Pod poprzeczkę

Opakowanie 
i prezent

p r o m o c j a

r e k l a m a

To było prawdziwe święto 
futbolu! Nieczęsto do 
Polski przyjeżdża przecież 
zespół Primera Division, 

zwłaszcza na mecz towarzyski. 
Spotkanie Lechii z Villarreal  
okazało się przedsięwzięciem 
nad wyraz udanym.  
Pod wieloma względami.

Pomysł rozegrania meczu z renomowanym 
przeciwnikiem tuż przed ligą narodził się w 
Gdańsku kilka miesięcy temu. Z jednej strony 
chęć skonfrontowania sił z czołowym zespo-
łem europejskim, z drugiej swego rodzaju for-
ma rekompensaty dla fanów za niepowodzenie 
Lechii w półfinale Pucharu Polski i wygaszenie 
w związku z tym rozbudzonych nadziei na 
udział w europejskich pucharach. Początkowo 
mówiło się o Getafe, ale ostatecznie padło na 
Villarreal CF, a to przecież bardzo wysoka 
półka w futbolowej hierarchii klubowej Starego 
Kontynentu.

Echa sobotniego meczu Lechii z hiszpańskim Villarreal CF

Dobry sprawdzian przed rozpoczęciem ligi

Sprowadzenie tak renomowanego przeciw-
nika udało się dzięki zabiegom marketingowe-
go partnera Lechii – firmie Sportfive. Oczywi-
ście nie ma nic za darmo. Hiszpanom trzeba 
było opłacić przelot i zakwaterowanie, do tego 
zapłacić honorarium za sam przyjazd. Razem 
dało to kwotę prawie 100 tysięcy euro, z czego 
lwią część pokrył klub, a 65 tys. zł dołożyło 
miasto Gdańsk.

Piątek, 30 lipca, godzina 18.25. Samolot z 
Londynu wylądował na lotnisku w Rębiecho-
wie. Piłkarze Villarreal przylecieli do Gdańska 
z Anglii, gdzie w czwartek pokonali w towa-
rzyskim meczu Tottenham Hotspur 4:1. Ten 
wynik wzbudził w zawodnikach Lechii respekt, 
a zarazem lekką obawę co do losów sobot-
niego spotkania. Hiszpanie wyszli z samolotu 
wyluzowani, po odprawie wsiedli do nowego 
autokaru biało-zielonych, który zawiózł ich do 
Dworu Oliwskiego. Osobną furgonetką prze-
transportowano sprzęt.

W ekipie zabrakło jedynie uczestników 
niedawnego mundialu w RPA – Hiszpana 
Joana Capdevili, Urugwajczyka Diego Godi-
na oraz Brazylijczyka Nilmara. Ale pozostali 
przyjechali, choć narzekali nieco na panujące 

w Gdańsku korki uliczne, przyzwyczajeni do 
podróży w swoim kraju pod eskortą na sygnale. 
W luksusowym hotelu czekali na Hiszpanów 
przedstawiciele polskich stacji telewizyjnych.

Trener Juan Carlos Garrido, a także najlepsi 
piłkarze – Marcos Senna, Giuseppe Rossi oraz 
Santiago Cazorla udzielili ekskluzywnych wy-
wiadów dla Orange Sport i Canal Plus. A póź-
niej zanurzyli się w wyśmienitym jedzeniu. –
Przygotowaliśmy makarony, ryby i drób, trochę 
sałatek. Wina nie zamawiali, preferowali wodę 
– zdradza jeden z pracowników obsługi Dworu 
Oliwskiego. Pytali również o wieczorowe życie 
Trójmiasta, choć wedle naszych informacji, 
na zwiedzanie Sopotu po zmroku wybrali się 
jedynie przedstawiciele obsługi ekipy. Piłkarze 
zostali natomiast w hotelu. 

Można ich było za to spotkać dzień później 
na Starym Mieście w Gdańsku. Villarreal nie 
zaplanował przed meczem z Lechią żadnego tre-
ningu, dlatego sobotnie słoneczne przedpołudnie 
część ekipy postanowiła przeznaczyć na zwie-
dzanie. Akurat zbiegło się to z inauguracją Jar-
marku św. Dominika. Nie zabrakło więc okazji 
do zakupów, a Hiszpanom najbardziej do gustu 
przypadła bursztynowa biżuteria. Nie odmawiali 

też fanom pamiątkowych zdjęć. Ale 
w końcu trzeba było wracać do hotelu, 
by później wybrać się na mecz. Już 
samo wyjście na zapoznanie się z płytą 
stanowiło dla Hiszpanów zaskoczenie. 
Gdańska publiczność przyjęła ich po-
jawienie się żywą burzą oklasków, a 
piłkarze Villarreal cmokali z zachwytu 
nad stanem murawy przy Traugutta. 
– W Londynie na Tottenhamie była 
znacznie gorsza – podkreślali. Samo 
spotkanie miało dość niespodziewany 
przebieg. Oczy-
wiście kwestia 
wyszkolenia tech-
nicznego czy or-
ganizacji gry była 
po stronie Hiszpa-
nów, jednak am-
bitnie grająca Le-
chia też pokazała 
swoje atuty.

W środku pola 
błyszczał tercet: 
Marko Bajić, 
Łukasz Surma, 
Paweł Nowak. 
Pierwszy rozegrał chyba swój naj-
lepszy mecz, odkąd jest w Lechii. 
Czarował techniką, zakładał „dziu-
ry” Hiszpanom, wszędzie było go 
pełno. Surma świetnie asekurował 
go w destrukcji, a Nowak fantastycz-
nie wykonywał stałe fragmenty gry. 
Właśnie po takiej akcji gdańszczanie 
uzyskali prowadzenie. Z kornera do-
środkował Nowak, a piłkę do siatki 
wepchnął Bajić, choć długo zasta-
nawiano się, czy aby samobójczego 
trafienia nie zaliczył bramkarz Javier 
Oliva. – Ćwiczyliśmy to wielokrot-
nie na treningach. Celna wrzutka z 
rzutu rożnego, a ja byłem po prostu 
tam, gdzie trzeba było być – wyjaśnił 
skromnie Bajić.

Poza wspomnianą trójką dobrze 
prezentowały się najnowsze nabyt-
ki biało-zielonych – Brazylijczyk 
Deleu oraz Litwin Vytautas An-
driuskievicius. Ze „starych” graczy 
aktywny był Piotr Wiśniewski, z 
kolei obecny na trybunach skaut 
Tottenhamu Hotspur chwalił To-
masza Dawidowskiego, który tuż 

po przerwie zmarnował wyśmienitą 
okazję na podwyższenie rezultatu.

W drugiej połowie nieco lepiej 
spisywali się goście, także za sprawą 
przeprowadzonych zmian. Hernan Pe-
rez, Borja Valero, ale przede wszyst-
kim Giuseppe Rossi i Santiago Cazorla 
rozpędzili „Żółtą Łódź Podwodną”. W 
końcu, po składnej akcji, wyrównał 
Cazorla i mecz skończył się remisem 
1:1. Z takiego rezultatu wszyscy byli 
zadowoleni.

– Mecz nie do 
końca ułożył się po 
naszej myśli – po-
wiedział szkole-
niowiec Villarreal, 
Juan Carlos Garri-
do. – Po przerwie 
musiałem reago-
wać. Wprowadzi-
łem zawodników z 
ławki, co spowo-
dowało wyraźną 
zmianę w naszej 
grze. Czy chciał-
bym kogoś z Lechii 

w swoim zespole? Czemu nie, choćby 
Marko Bajicia. Podsumowując na-
szą wizytę w Gdańsku, chciałbym 
powiedzieć, że jesteśmy pod dużym 
wrażeniem tego, co tu zastaliśmy. 
Nastawienie ludzi i organizacja sta-
ły na najwyższym poziomie. Bardzo 
dziękujemy – dodał. W sukurs szko-
leniowcowi poszli Cazorla i Rossi. – 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu 
w Gdańsku – powiedział hiszpański 
mistrz Europy z 2008 roku. – Po-
cząwszy od hotelu, opieki i przyjęcia, 
aż po murawę, zespół Lechii i doping 
publiczności. Gdańska drużyna była 
bardzo dobrze dysponowana i posta-
wiła nam poprzeczkę bardzo wysoko. 
Można powiedzieć, że oba zespoły 
walczyły o jak najlepszy wynik – do-
dał Cozorla.  

– Zostaliśmy tak miło przyjęci, że 
nie wypadało nam wysoko wygrać. To 
żarty, po prostu nie zawsze wszystko 
się udaje, a Lechia postawiła trudne 
warunki. Muszę przyznać, że w Gdań-
sku bardzo mi się podobało. Zapamię-
tam stąd przyjaznych ludzi i świetne 

jedzenie – dodał Rossi, którego wi-
downia powitała chyba najgoręcej.

Nastrój zadowolenia panował 
także w Lechii. – Miło było słyszeć 
komplementy ze strony trenera Vil-
larreal, choć pewnie żartował, gdy 
mówił, że chciałby mnie w swojej 
drużynie – przyznał Marko Bajić. 
– Tym meczem udowodniliśmy, że 
hiszpańscy piłkarze nie są z kos-
mosu i można z nimi powalczyć. 
Moja gra? Lubię mieć swobodę na 
boisku, do tego świetnie asekuro-
wał mnie Łukasz Surma – przyznał 
serbski pomocnik. – Najbardziej 
cieszy to, że taka drużyna jak Vil-
larreal z zadowoleniem przyjęła re-
mis z nami – podsumował spotkanie 
szkoleniowiec biało-zielonych To-
masz Kafarski. – Mój zespół podjął 
rękawicę. Przed meczem powiedzia-
łem chłopakom, że często najlepsze 
spotkania gra się przeciwko najlep-
szym przeciwnikom. Cieszę się, że 
wzięli sobie te słowa do serca i za-
grali bardzo ambitnie – podkreślił 
trener, który na pamiątkę otrzymał 
od Hiszpanów replikę „Żółtej Łodzi 
Podwodnej” z napisem Villarreal.

To był tylko sparing, ale w sobotę 
można było poczuć powiew futbo-
lowej Europy przy Traugutta. Teraz 
wypada życzyć sobie, by wkrótce 
wizyty renomowanych drużyn w 
Gdańsku stały się normą. I to nie tyl-
ko przy okazji spotkań towarzyskich.

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI

Lechia Gdańsk – 
Villarreal CF  1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Bajić (38), 1:1 Cazorla (76). 
Sędziował: Dawid Piasecki (Słupsk). Żółte 
kartki: Deleu, Surma (Lechia), Fuster, Ca-
zorla, Rossi (Villarreal). Widzów: 7550.

LECHIA: Kapsa – Deleu, Bąk, Kożans, An-
driuskevicius – Surma, Bajić (80 Popielarz), 
Nowak (80 Pietrowski) – Wiśniewski (74 
Buzała), Dawidowski (86 Zejglic), Lukjanovs 
(89 Szuprytowski).

VILLARREAL: Oliva (46 Carlos) – Gaspar 
(66 Soriano), Kiko, Musacchio, Insa – Mon-
tero (46 Valero), Matilla (46 Perez), Gullon 
(66 Soriano), Fuster (66 Rossi), Cristobal 
(46 Cazorla) – Ruben.

Wieści z klubu
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Razem z tysiącami futbolowych mania-
ków czekam niecierpliwie na start ekstraklasy. 
Wbrew wszelkiej logice, bo po emocjonującym 
mundialu i niemal pewnej kompromitacji pol-
skich zespołów w europejskich pucharach (pi-
szę ten tekst przed rewanżowymi meczami eli-
minacji Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej), tak 
na dobrą sprawę trzeba by kopnąć całą naszą 
ligę w d... Bo czy można się pasjonować „hito-
wymi” meczami z udziałem piłkarzy, którzy nie 
byli w stanie pokonać półamatorów z Malty czy 
z Azerbejdżanu? A jednak można. 

„Nikt mi nie wmówi, że nasza ekstraklasa 
to totalne dno. Mamy coraz ładniejsze stadiony. 
Dzięki nim liga będzie silniejsza, wszystko bę-
dzie się wzajemnie nakręcać: coraz więcej ludzi 
na trybunach, coraz więcej środków w klubowej 
kasie, więc i coraz więcej lepszych piłkarzy. 
Strasznie żałuję, że moja przygoda z piłką nie 
zaczyna się teraz.” Tak w wywiadzie do Skarbu 
Kibiców Ekstraklasy, który w piątek ukaże się w 
Gazecie Wyborczej wypowiedział się lider Lechii 
Łukasz Surma. Zgadzam się z nim, bo przecież 
nawet wybitnie kiepski mecz inaczej wygląda 
na nowoczesnym stadionie, niż na obiekcie 
przypominającym rozpadającą się ruderę. Ileż 
zyskało np. Zagłębie Lubin, odkąd występuje 
na Dialog Arenie? Wcale nie gra dużo lepiej, a 
odbiór drużyny jest zupełnie inny. Otoczka ma 
duże znaczenie i choć ładne opakowanie nie 
zrekompensuje braku oczekiwanego prezentu w 
środku, to widać, że nasza ekstraklasa zmienia 
się na lepsze. 

Na lepsze zmienia się też Lechia. Systema-
tycznie zbliża się do Europy, wielką piłką za-
pachniało w Gdańsku w minioną sobotę, kiedy 
na Traugutta przyjechał Villarreal. Na takie 
mecze czekaliśmy przez ponad dwie dekady. 
Jestem przekonany, że to nie koniec. Jeśli Lechia 
będzie się nadal tak rozwijać, to za dwa, trzy lata 
Villarreal znów przyjedzie do Gdańska, ale już 
na mecz pucharowy, a biało-zieloni nie będą już 
musieli płacić potentatom kokosów za sparingi. 

Na razie czeka nas jednak początek ligi i 
miejmy nadzieję zwycięski mecz z Ruchem. 
Obrońca „niebieskich” Rafał Grodzicki przy-
znał, że gdy słyszy hymn Lechii śpiewany 
przez jej kibiców, przechodzą go ciarki. To 
sygnał dla kibiców, jak bardzo są potrzebni 
drużynie. Bez ich dopingu droga do Wielkiej 
Lechii znacznie się wydłuży.

Łukasz Pałucha, 
Gazeta Wyborcza Trójmiasto 

PS. JUŻ W PIĄTEK W „GAZECIE WY-
BORCZEJ” UKAŻE SIĘ SKARB KIBICÓW 
EKSTRAKLASY, A W SOBOTĘ SPECJAL-
NIE DLA FANÓW BIAŁO-ZIELONYCH 
- SKARB KIBICÓW LECHII GDAŃSK!

Repliki koszulek Adidasa już w sprzedaży!

Dobra wiadomość dla fanów, którzy chcą się zaopatrzyć w 
produkty Lechii z linii Adidasa. Już od wtorku w sprzedaży jest 
pierwszy asortyment nowego sponsora technicznego klubu. 
Przypomnijmy, od początku lipca ten światowy potentat sprzętu 
sportowego jest związany z gdańskim klubem. Obecnie w ofercie 
są repliki koszulek meczowych w kolorach zielonym i czarnym w 
cenie 139 zł, a także kurtka ortalionowa w cenie 189 zł. 

W najbliższych tygodniach oferta klubowa Adidasa znacznie 
się powiększy. Do sprzedaży ma trafić nawet kilkanaście nowych 
produktów Adidasa opatrzonych herbem Lechii. Część dochody 
ze sprzedaży pamiątek Adidasa trafi do gdańskiego klubu.  

Linia Lechii sygnowana marką Adidasa jest dostępna już w skle-
pie internetowym klubu pod adresem www.sklep.lechia.pl, a także 
w sklepie Red Box (na stadionie przy ul. Traugutta 29) oraz na Jar-
marku św. Dominika (oficjalne stoisko Lechii przy studni Neptuna).

Karnety na nowy sezon również na Jarmarku

Do inauguracji nowego sezonu piłkarskiego zostało kilkadziesiąt 
godzin, ale kibice Lechii wciąż mogą zaopatrywać się w karnety na 
rundę jesienną 2010, a także bilety na pierwszy mecz z brązowym 
medalistą zeszłego sezonu – Ruchem Chorzów. Do listy punktów, 
w których dostępne są bilety i karnety, dołączyło klubowe stoisko 
na ul. Długi Targ, umiejscowione tuż przy studni Neptuna.

Karnety można jeszcze zakupić w następujących miejscach:
1) w kasach stadionu przy ul. Traugutta 29 od poniedziałku do 

czwartku w godz. 10.00-18.00, w najbliższy piątek w godz. 10.00-
20.00, w sobotę w godz. 10.00-18.00;

2) w sklepie sportowym SPORT SHOP w Galerii Alfa przy ul. 
Kołobrzeskiej 41C od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-21.00;

3) na stoisku Lechii Gdańsk w ramach Jarmarku św. Dominika 
(punkt usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie studni Neptuna) 
od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00;

4) on-line w serwisie lechia.kupbilety.pl;
Uwaga - w dniu meczu z Ruchem Chorzów, w niedzielę 8 

sierpnia, sprzedaż karnetów nie będzie prowadzona. Sprzedaż 
abonamentów zostanie wznowiona w przyszłym tygodniu.

Z Jagiellonią Białystok także w niedzielę

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA w poro-
zumieniu z telewizją ustalił pory meczów 3. kolejki. Lechia swój 
mecz rozegra w niedzielę 22 sierpnia o godz. 17.15. Bezpośred-
nią transmisję z tych zawodów pokaże stacja Orange Sport.  

Lew Lechii debiut ma za sobą

Lew to od soboty oficjalna maskotka gdańskiego klubu. Debiut 
wypadł podczas meczu Lechii z Villarreal CF i wzbudził duże za-
interesowanie sympatyków. Najbardziej zadowoleni byli oczywi-
ście najmłodsi fani Lechii, którzy nie tylko chcieli przybić „piątkę” 
pluszakowi, ale też robili sobie z nim zdjęcie. 

Roman Kaczorek pokieruje skautingiem Lechii

Roman Kaczorek został nowym szefem skautingu Lechii. Ka-
czorek dostał przez zarząd klubu zadanie budowy nowej struktury 
działu, a także rozszerzenia i wzmocnienia sieci współpracowników. 
Klub już wcześniej zrezygnował z usług Aleksieja Tiereszczenki. 
Władze Lechii nie były zadowolone z efektów jego pracy, a o roz-
staniu zadecydował również fakt, że dotychczasowy skaut Lechii nie 
pracował wyłącznie dla klubu z Gdańska. Roman Kaczorek to wielo-
letni pracownik Lechii, był dotąd opiekunem grup młodzieżowych. 

Turyści chętnie  
fotografowali się  
z napotkanymi 
piłkarzami Villarreal CF

Ivans Lukjanovs 
(w białej koszulce) 

toczył zacięte pojedynki 
z rywalami 
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Lechia Gdańsk – jesień 2010

W górnym rzędzie od lewej: Hubert Wołąkiewicz, Marcin Pietrowski, Ivans Lukjanovs, Krzysztof Bąk, Sergejs Kożans, Rafał Janicki, Marko Bajić, Vytautas Andriuskevicius, Tomasz Dawidowski. 
W środkowym rzędzie od lewej: Piotr Żuk (kierownik drużyny), Jakub Popielarz, Patryk Brzeski, Łukasz Wiśniewski, Wojciech Pawłowski, Paweł Kapsa, Sebastian Małkowski, Patryk Pomaski, Michał Pruchnik, Piotr Wiśniewski, Michał Rogacki (fizjoterapeuta). 
W dolnym rzędzie od lewej: Jakub Zejglic, Damian Szuprytowski, Marcin Kaczmarek, Robert Dominiak (trener odnowy biologicznej), Marek Szutowicz (trener przygotowania fizycznego), Tomasz Kafarski (I trener), Dariusz Gładyś (trener bramkarzy), Łukasz Surma, Paweł Buzała, Paweł Nowak. 
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r e k l a m a

R uc h  Cho rzów  S A
Data założenia: 20 kwietnia 1920
Barwy: niebiesko-białe
Adres: ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów
Prezes: Katarzyna Sobstyl
Członek zarządu: Mirosław Mosór
Trener: Waldemar Fornalik
Asystent trenera: Tomasz Fornalik
Trener przygotowania fizycznego: Leszek Dyja
Trener bramkarzy: Ryszard Kołodziejczyk
Kierownik drużyny:  Andrzej Urbańczyk
Masażysta: Tomasz Mrochen
 

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

Bramkarze: 
12 Damian MATRAS    25.01.1990  196/94  Gwarek Ornontowice 
30 Matko PERDIJIĆ    26.05.1982  195/94  NK GOŠK Dubrovnik 
80 Krzysztof PILARZ      9.11.1980  184/78  Odra Wodzisław Śl. 
  1 Mateusz STRUSKI  18.05.1988 196/90 Olimpia Grudziądz

Obrońcy: 
24 Grzegorz BRONOWICKI    4.08.1980 178/77 Górnik Łęczna
15 Rafał GRODZICKI    28.10.1983  192/91  GKS Bełchatów 
29 Ariel JAKUBOWSKI      7.09.1977  182/77  Jagiellonia Białystok 
32 Piotr KIERUZEL    12.11.1988  187/80  Zagłębie Lubin 
  5 Paweł LESIK    15.01.1991  177/73  wychowanek 
  8 KArzysztof NYKIEL      8.08.1982  186/79  Radomiak Radom 
21 Maciej SADLOK    29.06.1989  186/80  Pasjonat Dankowice 
  2 Piotr STAWARCZYK    29.09.1983  193/88  Widzew Łódź 

Pomocnicy:
16 Michał BRZOZOWSKI  26.03.1988 175/63 Rozwój Katowice
  6 Wojciech GRZYB    21.12.1974  175/70  Odra Wodzisław Śl.
31 Paweł LISOWSKI    8.10.1991 178/76 Salos Szczecin
23 Marcin MALINOWSKI    6.11.1975 179/74 Odra Wodzisław Śl. 
17 Michał PULKOWSKI      1.01.1979  178/78  Znicz Pruszków 
  4 Patryk STEFAŃSKI    12.03.1990  178/72  1.FC Katowice 
28 Gábor STRAKA    18.12.1981  180/77  FC Artmedia Petrzalka 
26 Damian ŚWIERBLEWSKI  17.01.1984 180/70 Podbeskidzie Bielsko-Biała
  9 Marcin ZAJĄC    19.05.1975  180/74  Lech Poznań 

Napastnicy:
27 Bartosz FLIS  14.04.1991 172/60 Salos Szczecin
  7 Maciej JANKOWSKI    4.01.1990 181/68 KS Piaseczno
14 Łukasz JANOSZKA    18.03.1987  180/72  GKS Katowice 
10 Sebastian OLSZAR  16.12.1981 182/74 Piast Gliwice
18 Arkadiusz PIECH      7.06.1985  171/72  Widzew Łódź 

PRZYBYLI: Grzegorz BRONOWICKI (Górnik Łęczna), Mateusz STRUSKI  
(Olimpia Grudziądz), Marcin MALINOWSKI (Odra Wodzisław Śl.),  
Maciej JANKOWSKI (KS Piaseczno), Sebastian OLSZAR (Piast Gliwice). 

UBYLI: Grzegorz BARAN (GKS Bełchatów), Andrzej NIEDZIELAN (Korona Kielce),  
Artur SOBIECH (Polonia Warszawa), Maciej SCHERFCHEN (AEP Pafos).  

W górnym rzędzie od lewej: Grzegorz Bronowicki, Maciej Sadlok, Artur Sobiech (odszedł do Polonii Warszawa), Maciej Jankowski, Damian Świerblewski, Marcin Malinowski,  
Piotr Stawarczyk, Rafał Grodzicki, Łukasz Janoszka, Gabor Straka, Patryk Stefański. W środkowym rzędzie od lewej: Andrzej Urbańczyk (kierownik drużyny), Krzysztof Nykiel, Piotr Kieruzel, 
Mateusz Struski, Krzysztof Pilarz, Matko Perdijić, Damian Matras, Paweł Lisowski,  Marcin Zając, Paweł Larysz (fizjoterapeuta), Filip Czapla (masażysta). W dolnym rzędzie od lewej: 
Arkadiusz Piech, Bartosz Flis, Michał Brzozowski, Wojciech Grzyb, Ryszard Kołodziejczyk (trener bramkarzy), Waldemar Fornalik (trener), Tomasz Fornalik (II trener), Sebastian Olszar,  
Michał Pulkowski, Ariel Jakubowski, Paweł Lesik.
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Nie będziecie w Niedzielę zmę-
czeNi rewaNżowym pucharowym 
bojem z austrią wiedeń?

– Nie, bo działacze świetnie orga-
nizują nasze wyjazdy na mecze w Li-
dze Europejskiej. Wiem, co mówię, 
bo grałem już w pucharach i róż-
nie te podróże wyglądały. W Ruchu 
nie mamy na co narzekać. Klub za-
pewniał loty czarterowe, jedynie do 
Wiednia pojechaliśmy autokarem, bo 
to niedaleko. Do Gdańska ze stolicy 
Austrii przylecimy jednak samolo-
tem. O zmęczeniu nie będzie mowy, 
choć pewnie trochę będziemy czuli 
w nogach trudy rewanżu. Awansując 
do pucharów, byliśmy jednak przy-
gotowani na taką sytuację.

Gra w europie pomoże wam w 
lidze?

– Z pewnością. To przetarcie w 
europejskich pucharach powinno dać 
nam przewagę nad innymi zespoła-
mi. Mamy już za sobą sześć spotkań 
o stawkę, podczas gdy większość 
drużyn rozgrywała jedynie sparingi, 
a to nie to samo. Lepiej zagrać z 
Kazachami, Maltańczykami czy Au-
striakami, zetknąć się z innymi styla-
mi gry, niż po raz dziesiąty potykać 

Rozmowa z Arielem Jakubowskim, piłkarzem Ruchu Chorzów

Do meczu podejdziemy z pokorą

Przetarcie w europejskich pucharach  
powinno dać nam przewagę nad innymi 
zespołami w lidze. Mamy już za sobą 
sześć meczów o stawkę, podczas gdy 

większość drużyn rozgrywała jedynie sparingi, 
a to nie to samo – mówi przed meczem z Lechią 
obrońca chorzowskiego Ruchu, Ariel Jakubowski.

się – przy całym szacunku dla tych 
rywali – z Polonią Bytom czy Odrą 
Wodzisław. Tych przeciwników już 
znamy, niczym nas nie zaskoczą.

teN sezoN może być jedNak 
trudNiejszy dla ruchu Niż po-
przedNi, Gdy staliście się rewela-
cją ekstraklasy. wyrwaNo wam 
trzy zęby z pierwszeGo składu, 
mam tu Na myśli odejście artura 
sobiecha, GrzeGorza baraNa i 
aNdrzeja NiedzielaNa.

– Na pewno byli ważnymi ogni-
wami naszej drużyny, ale... nie ma 
ludzi niezastąpionych. Grzesiek Ba-
ran był sercem drużyny, wzorem do 
naśladowania dla reszty. Sobiech z 
Niedzielanem tworzyli bardzo groź-
ny atak, strzelali dużo bramek. Dzia-
łacze jednak postarali się o wzmoc-
nienia. Marcin Malinowski ma zała-
tać dziurę po Baranie w środku pola, 
a za zdobywanie goli odpowiedzialni 
będą Sebastian Olszar, Arkadiusz 
Piech i Maciej Jankowski, przypo-
minający stylem gry Sobiecha. To 
naprawdę ciekawi zawodnicy.

uda się wam utrzymać w ści-
słej czołówce tabeli?

– Trener Waldemar Fornalik 
zawsze nam powtarza, że łatwo się 
wdrapać na szczyt, a trudniej się na 
nim utrzymać. Z pewnością w środo-
wisku piłkarskim jest mniejsza wiara 
w to, że uda nam się znów znaleźć w 
pierwszej trójce. My sami podchodzi-
my do tego spokojnie, bez większej 
presji. Mamy grać swoje, jesteśmy 
dobrze przygotowani, choć szykowa-
liśmy się do sezonu nieco inaczej niż 
zwykle. Mieliśmy wyjątkowo krótkie 
urlopy ze względu na udział w pucha-
rach. Na pewno nie uważamy się za 
jakichś faworytów. Do każdego me-
czu podejdziemy z należytą pokorą. 
W Gdańsku tak właśnie będzie.

jak oceNiasz obecNą lechię? 
będzie mocNiejsza Niż w poprzed-
Nim sezoNie?

– Ten zespół to jedna wielka nie-
wiadoma. Oglądałem gdańszczan w 
meczu z Villarreal, nieźle wypadli 
na tle Hiszpanów, ale to był jednak 
tylko sparing. Liga rządzi się swoimi 
prawami. W drużynie zaszło sporo 
zmian, odbywało się wielkie testowa-
nie zawodników. W zeszłym sezonie 
podobała mi się gra Lechii, myślę, że 
jest w stanie utrzymać ten poziom.

jesteś z Gdańska, a NiGdy w 
lechii Nie zaGrałeś. dlaczeGo?

– Kiedyś nawet było całkiem bli-
sko, ale tak jakoś się złożyło, że z 
gdańskich klubów reprezentowałem 
jedynie mój macierzysty – Polonię. 
Na Traugutta grałem jedynie jako 
zawodnik innych drużyn.

rozmawiał 
GrzeGorz połubiński
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Druga edycja Maratonu 
Sierpniowego odbędzie się w 
sobotę 28 sierpnia w Gdańsku 
na Placu Zebrań Ludowych. 
Tegoroczne zawody zyskały 
rangę Pucharu Świata w ra-
mach cyklu World Inline Cup. 
Mamy zatem nadzieję, że 
swoją obecnością zaszczycą 
nas najlepsi zawodnicy z ca-
łego świata, chcący zebrać 
dodatkowe punkty w klasyfi-
kacji generalnej WIC. W za-
wodach Pucharu Świata biorą 
udział drużyny i indywidualni 
zawodnicy. Startują w kilku 
kategoriach wiekowych, z 
osobną klasyfikacją kobiet i 
mężczyzn. 

Ideą Pucharu Świata jest przede wszyst-
kim dobra zabawa. Tutaj tak samo traktuje 
się zawodników z licencją i bez. Nie ma 
ograniczeń i podziałów – ścigają się wszy-
scy, którzy kochają jeździć na ośmiu kółkach. 
Dla większości uczestników zawodów naj-
ważniejszy jest element zabawy, na którą 
składają się podniecająca atmosfera i bogaty 
program. To wszystko postaramy się dostar-
czyć podczas tegorocznej edycji Maratonu 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GDAŃSKU ZAPRASZA 
Trening przed Maratonem Szkółka rolkarska 

Lato to szczyt sezonu rolkowego. Dlatego 
organizatorzy II Maratonu Sierpniowego im. 
Lecha Wałęsy razem z firmą Intersport w 
Gdańsku-Brzeźnie w każdy weekend lata 
do 22 sierpnia organizują szkółkę rolkarską 
w ramach akcji „Gdańsk na rolkach”. Trasy 
rolkowe w Gdańsku będą miejscem, w którym 
będzie można bezpiecznie trenować przed 
najważniejszym biegiem rolkarskim tego roku 
oraz udoskonalać swoje umiejętności. To 
także dobra okazja do przygotowań i treningu 
przed zbliżającym się maratonem.

W każdy weekend w okolicach molo  
w Gdańsku-Brzeźnie (przy kawiarenkach od 
ul. Hallera) w godz. 10.00-13.00 odbywać się 
będą minizawody dla dzieci w biegach oraz 
miniszkółki freestyle. Każdy, kto weźmie w 
nich udział, otrzyma specjalne potwierdzenie. 
Zbierz wszystkie potwierdzenia i 28 sierp-
nia na Placu Zebrań Ludowych podczas II 
Maratonu Sierpniowego odbierz specjalną 
nagrodę. 

Lato to również czas, kiedy nasze sprzęty 
wymagają największej uwagi. W specjalnym 
namiocie Intersport Doktor Koło znajdować 
się będą warsztaty serwisowe, na mie-
jscu będzie można dokonać darmowego 
przeglądu roweru i rolek. Warsztaty czynne 
do godz. 18.00.

Ratownicy 
zaprezentują  
swoje umiejętności

MOSiR w Gdańsku zaprasza na XVI 
Zawody Drużyn Ratowniczych o Pu-
char Dyrektora MOSiR Gdańsk. Zawody 
odbędą się w niedzielę 15 sierpnia o 
godz. 13.00 na kąpielisku MOLO Gdańsk-
Brzeźno.

Do rywalizacji staną damskie i męskie 
ekipy z kąpielisk w Gdańsku, Sopocie 
i Gdyni. Ratownicy z Trójmiasta będą 
zmagać się w sześciu konkurencjach:

- bieg połączony z pływaniem, 
- rzut rzutką do celu,  
- akcja ratownicza z bojką, 
- wyścig łodzi wiosłowych, 
- akcja ratownicza z kołowrotkiem, 
- zdobywcy molo. 

Dla drużyn, które zajmą trzy pierwsze 
miejsca, przewidziano puchary, medale 
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez MOSiR w Gdańsku. 
Zapraszamy do kibicowania wszystkich 
mieszkańców Trójmiasta. Emocje gwaran-
towane!

p r o m o c j a

p r o m o c j a

Sierpniowego – drugich w Europie Wschod-
niej zawodów kategorii Pucharu Świata.

Wrotkarski Puchar Świata udanie łączy 
sport, zabawę i przygodę z kulturą. Centrum 
zawodów stanowi tętniące życiem Miasteczko 
Wrotkarskie, z najlepszymi producentami i ich 
produktami oraz mnóstwem atrakcji. Uczest-
nikom zawodów zapewnimy wiele atrakcji nie 
tylko związanych ze sportem, ale także kulturą 
i historią. Plac Zebrań Ludowych stanie się na 
jeden dzień centrum sportu i kultury Gdańska.

Paweł Nowak  
jest  
umiarkowanym 
optymistą  

przed startem  
rozgrywek ekstraklasy. 
Ostatnie spotkanie  
z Villarreal CF pokazało, 
że „Pawka” wyrasta  
w gdańskiej drużynie  
na specjalistę  
od wykonywania  
stałych fragmentów gry.

mecz z Villarreal był do-
brym przetarciem przed star-
tem ekstraklasy?

– Lepszego przeciwnika nie 
można było sobie wymarzyć. 
Może i Hiszpanie grali w lekko 
rezerwowym składzie, ale to 
tak naprawdę nic nie znaczy. 
Wystarczy dodać, że w Prime-
ra Division, poza Jerzym Dud-
kiem z Realu Madryt, nie ma 
żadnego polskiego piłkarza. 
Każdy, kto tam gra, prezentu-
je wysoki poziom, na pewno 
wyższy niż w naszej lidze. W 
dodatku gra, jaką prezentują 
drużyny hiszpańskie, każdemu 
się podoba. Na kim się wzo-
rować, jak nie na mistrzach 
świata?

w takim razie remis z Vil-
larreal da wam pozytywNeGo 
„kopa” przed liGą.

– Rozmawialiśmy w szatni 
przed tym meczem i stwierdzi-
liśmy, że gdyby przyjechała 
drużyna z szóstej ligi i okaza-
łoby się, że nie możemy z nią 
wygrać, to nie byłoby fajnie. 
A tak była okazja sprawdze-
nia swoich umiejętności na tle 
naprawdę klasowego przeciw-
nika. Nawet gdybyśmy prze-
grali, to ze świadomością, że 
pokonała nas naprawdę dobra 
drużyna, fajnie grająca w piłkę. 
Padł jednak remis. Zresztą nie 
chodzi nawet o suchy wynik, 

Rozmowa z Pawłem Nowakiem, pomocnikiem Lechii Gdańsk

Nasza forma będzie rosnąć

a o postawę naszego zespołu. 
Próbowaliśmy z nimi grać, sta-
raliśmy się utrzymywać przy 
piłce, choć może od 60. minuty 
było już o to ciężej, bo rywale 
przyspieszyli i często wymie-
niali pozycje. Ale nie mamy się 
czego wstydzić. Liga? Wiado-
mo, że będzie wyjątkowo wy-
równana. Musimy się skupiać 
na tym, by w każdym meczu 
zagrać jak najlepiej i osiągnąć 
dobry wynik. 

a jaki będzie to sezoN dla 
pawła Nowaka? w meczu z 
Villarreal dało się zauważyć, 

że może pełNić paN z powodze-
Niem rolę wykoNawcy stałych 
fraGmeNtów Gry. ceNtry z 
rzutów rożNych były bardzo 
GroźNe.

– Szczerze mówiąc, to... nie 
lubię tego robić i z tym jest 
największy problem. Niemniej 
jednak, choć może dziwnie to 
zabrzmi, nowymi piłkami do-
środkowuje się dokładniej i 
łatwiej. Poprzedni model był 
zupełnie inny, wielu zawodni-
ków narzekało na niego i nie 
były to pretensje nieuzasadnio-
ne. Teraz nie ma się do czego 
przyczepić.

może więc stałe fraGmeNty 
Gry staNą się teraz Najwięk-
szym atutem lechii?

– Nie można się jedynie na 
tym opierać. To oczywiście 
ważny element gry, ale ży-
czyłbym sobie, byśmy zdoby-
wali gole także po składnych 
akcjach. Choć tymi po stałych 
fragmentach nikt się przecież 
nie zmartwi.

w Gdańsku rozeGraliście 
ostatNio dwa spariNGi – z bal-
tiką kaliNiNGrad i Villarreal. 
w obu padły ideNtyczNe wyNi-
ki – 1:1, jedNak Gra była dia-
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Od  kilku dni po Gdańsku i na terenie 
całego kraju jeździ nowy, klubowy 
autokar – MAN Lion’s Coach – RHC 
444. To efekt współpracy Lechii  

z PKS Gdańsk. O powodach nawiązania 
tej współpracy rozmawiamy z Andrzejem 
Dziewanowskim, członkiem zarządu  
i dyrektorem operacyjnym gdańskiej firmy.  

Rozmowa z Andrzejem Dziewanowskim, członkiem zarządu PKS Gdańsk 

Lechia to klient klasy VIP

od kilku dNi lechia ma 
NoweGo, reNomowaNeGo 
partNera – pks Gdańsk. 
skąd państwa zaiNtereso-
waNie Gdańskim klubem?

– Jesteśmy firmą przewo-
zową. Gdy dowiedzieliśmy 
się, że Lechia poszukuje 
przewoźnika, który zapewni 
kompleksową obsługę prze-

wozu zawodników i kadry 
szkoleniowej, wiedzieliśmy, 
że nasza oferta musi być 
najlepsza. Już we wstępnej 
fazie negocjacji zapropono-
waliśmy pozyskanie nowego 
autobusu. Wyszliśmy z za-
łożenia, że Lechia to klient 
klasy VIP, a taki kontrahent 
powinien korzystać z usługi 

najwyższej jakości dostępnej 
na rynku. Nasze doświadcze-
nie, w połączeniu z jakością 
oferowaną przez MAN’a, 
jest gwarancją takiego właś-
nie serwisu.

czeGo oczekujecie po 
tej współpracy?

– Optymistycznie pa-
trzymy w przyszłość. Nie 
ukrywam, że wybór naszej 
spółki na flagowego prze-
woźnika Lechii traktujemy 
jako duże wyróżnienie. Jest 
to też potwierdzenie, że rów-
nież jesteśmy pierwszoligo-
wym graczem, z tym tylko 
zastrzeżeniem, że na rynku 
przewozów autokarowych. 
Jestem przekonany, że łą-

czący nas 3-letni kontrakt 
przyniesie wiele korzyści i 
satysfakcji obu stronom. 

Na czym dokładNie po-
leGa państwa współpraca 
z lechią? 

– Obecnie podstawą na-
szej współpracy jest przewóz 
zawodników i kadry szkole-
niowej Lechii. Ale obydwie 
strony widzą możliwość roz-
szerzenia współpracy.

pierwszym efektem 
Nowej umowy jest zakup 
NowiutkieGo autokaru 
maN, który został przy-
GotowaNy specjalNie Na 
potrzeby klubu i dodat-
kowo jest zauważalNy z 
dalszej odleGłości. 

– To prawda, jest to 
wyjątkowy pojazd. Stan-
dardowo przy tej długości 
autokaru (13,8 m) na jego 
pokładzie zlokalizowanych 
jest 59 foteli pasażerskich. 
W przypadku pojazdu dedy-
kowanego dla Lechii mamy 
tylko 50 foteli! Dodatkowo, 
na pokładzie zostało zain-
stalowane ponadstandar-
dowe wyposażenie, jak np. 

radiowy dostęp do Internetu, 
system odbioru telewizji sa-
telitarnej, zestaw stolików 
konferencyjnych, kuchenka 
mikrofalowa oraz kostkarka 
do lodu, która w przypadku 
ewentualnych kontuzji przy-
niesie ulgę poszkodowanym. 
Wszystko po to, aby podróż 
na mecze oraz zgrupowa-
nia odbywała się w super-
komfortowych warunkach. 
Zewnętrzna wizualizacja au-
tokaru dodatkowo sprawia 
wrażenie, że podróżuje nim 
wyjątkowy pasażer.

plaNujecie państwo z 
klubem kolejNe wspólNe 
projekty?

– Jesteśmy już po wstęp-
nych rozmowach dotyczą-
cych rozszerzenia współpra-
cy. Obie strony podchodzą 
do tematu z dużym zaan-
gażowaniem. PKS Gdańsk, 
jako jeden z wiodących 
przewoźników w regionie, 
jest w stanie zapewnić moż-
liwość dogodnego dojazdu 
dla kibiców z okolic Gdań-
ska. Chcemy też zaofero-
wać Lechii dodatkowy ka-
nał dystrybucji informacji 
i oferty w naszych autobu-
sach oraz punktach sprzeda-
ży biletów.

rozmawiał 
paweł mazurekFo
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Nowy autokar Lechii 
wygląda imponująco

metralNie różNa. jaką lechię 
zobaczymy więc w NiedzielNym 
meczu z ruchem? 

– Mam nadzieję, że dobrze 
grającą w piłkę, a lepiej spi-
saliśmy się przeciwko Hiszpa-
nom, więc odpowiedź nasuwa 
się sama. Tamtych meczów nie 
ma jednak co porównywać i nie 
chodzi nawet o klasę rywala. 
Z Rosjanami graliśmy tuż po 
obozie, z Villarreal na tydzień 
przed startem rozgrywek. Forma 
rośnie, i o to chodzi.

rozmawiał 
GrzeGorz połubiński

Paweł Nowak 
w meczu z Villarrealem 

błysnął formą 
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