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Z Gdańska  
do kadry Litwy

Vytautas  
Andriuskevicius  

dzięki dobrej grze  
w Lechii chce  

przebić się do kadry.
Str. 4 Str. 11

Nie lubię 
przegrywać

Wywiad  
z Abdou Razackiem 

 Traore, nowym 
piłkarzem Lechii.

Napij się 
z Lechią

Na rynku jest już  
dostępny nowy 

napój energetyczny 
Lechii Gdańsk –  
LG Energy Drink.

Chcemy zwycięstwa!

Fani Lechii nadal czekają 
na pierwsze zwycięstwo 
swoich piłkarzy.  
Szansa na przełamanie  
już w sobotę. Biało-Zieloni 
podejmują Śląsk Wrocław. 
Początek meczu  
o godz. 17.00 na stadionie 
przy ul. Traugutta 29. 
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Sprowadzony  
z FBK Kowno 
utalentowany 
litewski obrońca 

Vytautas Andriuskievicius 
powoli zadomawia się  
na lewej stronie  
defensywy Lechii. Piłkarz 
ma nadzieję, że występy  
w gdańskim klubie 
pozwolą mu zrealizować 
marzenie, jakim jest gra 
w seniorskiej  
reprezentacji Litwy.

Obiecujący obrońca na razie jest 
reprezentantem młodzieżówki swo-
jego kraju, ale znajduje się pod bacz-
nym okiem selekcjonera Raimonda-
sa Zutautasa. Transfer Andriuskie-
viciusa do Lechii odbywał się pod 
bacznym okiem trenera kadry, który 
pofatygował się nawet do Gdańska, 
by z bliska przyjrzeć się warunkom, 
w jakich przyjdzie rozwijać się na-
dziei litewskiej piłki. – Vytautas to 
młody, utalentowany i jednocześ-
nie inteligentny zawodnik – ocenia 
gracza Zutautas. – W kadrze Litwy 
szukamy bardzo dobrego lewego 
obrońcy, grającego lewą nogą, aż 

Vytautas Andriuskievicius łączy z grą w Lechii duże nadzieje

Z Gdańska chcę trafić do reprezentacji
od 1995 roku, kiedy to błyszczał w 
niej Andrejus Tereskinas. Wierzę, że 
Andriuskievicius będzie jego god-
nym następcą. Ma wszystkie walory, 
które pozwalają, by tak się stało. Po 
tym, co zobaczyłem w Gdańsku, je-
stem przekonany, że to bardzo dobre 
miejsce, aby rozwijać jego talent. 
Vytautas miał co prawda ofertę z 
ekstraklasy czeskiej i z Bundesligi, 
ale namawiałem go gorąco właśnie 
na Lechię. On musi grać i się rozwi-
jać – podkreśla litewski selekcjoner. 
– Jak można scharakteryzować go 
jako zawodnika? Ważne, że nie tylko 
stara się grać uważnie w obronie, 
ale po zażegnaniu groźnej sytuacji 
nie wybija piłki byle dalej od włas-
nej bramki. Potrafi celnie podać, 
zapoczątkowując tym samym kontrę. 
Jest również prawdziwym sępem, je-
żeli chodzi o stałe fragmenty. Strzelił 
wiele bramek po dośrodkowaniach z 
rzutów rożnych – chwali defensora 
Zutautas.

Na razie w barwach Lechii An-
driuskievicius gola nie strzelił, nie-
mniej początek w barwach biało-
zielonych zanotował obiecujący. 
Choć niewiele na to wskazywało, 
bo w przedsezonowych sparingach 
Litwin nie błyszczał. Dopiero w 
spotkaniu przeciwko Villarreal za-
grał naprawdę dobrze i pokazał, na 
co go stać. – Sama klasa przeciw-

nika wyzwoliła w zespole dodat-
kową motywację. Prawie żaden z 
nas nigdy wcześniej nie miał okazji 
grać przeciwko tak klasowemu ze-
społowi. Miło wspominam tamten 
mecz, ale uważam, że w miarę nie-

źle spisałem się wtedy jedynie w 
pierwszej połowie. Po przerwie już 
tak dobrze nie było, bo od mojej 
złej interwencji zaczęła się akcja, 
po której Hiszpanie zdobyli gola 
– mówi Andriuskievicius.

W dotychczasowych spotkaniach 
ligowych bywało różnie. Z Ruchem 
Chorzów błędów nie popełniał, ale 
miał też niewiele pracy. Z Polonią 
Bytom i Jagiellonią Białystok noto-
wał lepsze i gorsze momenty. O ile 
bywa skuteczny w destrukcji, to pra-
wie w ogóle nie podłącza się do akcji 
ofensywnych. – I na to przyjdzie 
czas. Nie mam takich inklinacji ofen-
sywnych jak chociażby Deleu. Raczej 
skupiam się na obronie, ale wiem, że 
mogę grać jeszcze lepiej, co będzie 
tylko z korzyścią dla zespołu, który 
w tej chwili najbardziej potrzebuje 
zwycięstw – mówi Andriuskievicius. 
– Zdaję sobie również sprawę z ocze-
kiwań wobec mnie. Muszę nie tylko 
zastąpić moich poprzedników na le-
wej obronie, ale wręcz grać jeszcze 
lepiej, by kibice mnie docenili. To 
jeden z elementów motywacyjnych. 
Drugi to świadomość, że dobra po-
stawa w polskiej lidze może zaowo-
cować powołaniem do kadry narodo-
wej Litwy, co jest moim marzeniem. 
A rozgrywki w waszym kraju stoją na 
znacznie wyższym poziomie sporto-
wym, jak i organizacyjnym niż u nas, 
gdzie króluje koszykówka – dodaje.

W Gdańsku świetnie się zaakli-
matyzował. Wynajął mieszkanie na 
Przymorzu, skąd ma blisko na plażę. 
– Cieszę się, że mieszkam blisko 
morza, bo lubię chodzić na spacery. 
Gdańsk w ogóle jest piękny. Zwłasz-
cza Stare Miasto. Wszędzie jest peł-
no ludzi i można tu robić naprawdę 
to, na co ma się ochotę w danym 
momencie – mówi Litwin, który 
wolny czas chętnie spędza również 
przed komputerem, korzystając z 
facebooka.

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI
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Vytautas Andriuskevicius 
szybko wkomponował się 
do zespołu Lechii

Vytautas Andriuskevicius 
Data urodzenia: 8 października 1990 r.
Narodowość: Litwa
Wzrost: 188 cm
Waga: 80 kg
Pozycja na boisku: lewy obrońca
Kluby w karierze: FBK Kowno, 
Lechia Gdańsk.
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Trwa sprzedaż biletów na sobotni meczu Lechii ze Śląskiem Wrocław. Wejściówki są do nabycia  

w cenach: 10 zł – Sektor Ulgowy, 20 zł – Sektor Zegar, 30 zł – Sektor Prosta,  
40 zł – Trybuna Skrajna, 50 zł – Trybuna Centralna (w dniu meczu bilet droższy o 10 zł). 

Rodziny mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków obejrzenia spotkania:  
20 zł – bilet rodzinny do sektora ulgowego (1 dorosły + 1 lub 2 dzieci do 12 lat),  
30 zł – bilet rodzinny do sektora ulgowego (2 dorosłych + od 1 do 3 dzieci do 12 lat). 

Wejściówki na to spotkanie można nabywać:
1) w kasach stadionu przy ul. Traugutta 29 – w czwartek w godz. 10.00-18.00,  

w piątek w godz. 10.00-20.00, w sobotę od godz. 9.00. 
2) On-line w serwisie Lechia.kupbilety.pl (w dniu meczu sprzedaż w Internecie  

nie będzie już prowadzona). 

Równolegle – tylko do końca piątku – prowadzona jest sprzedaż karnetów na jesienne mecze. 
Ceny karnetów – po meczach z Ruchem i Jagiellonią – zostały obniżone i aktualnie kształtują się 
następująco: 50 zł – Ulgowy, 100 zł – Zegar, 150 zł – Prosta, 200 zł – Skrajna, 250 zł – Centralna, 
100 zł – karnet rodzinny do sektora ulgowego (1 dorosły + 1 lub 2 dzieci do 12 lat), 150 zł – karnet 
rodzinny do sektora ulgowego (2 dorosłych + od 1 do 3 dzieci do 12 lat). 

Karnet uprawnia do obejrzenia 6 jesiennych meczów Lechii w ekstraklasie (ze Śląskiem 
Wrocław, Arką Gdynia, Cracovią Kraków, Górnikiem Zabrze, Koroną Kielce i Widzewem Łódź).

Bilety na mecz Lechii ze Śląskiem w sprzedaży

Zestaw par 4. kolejki  
(27-29 sierpnia 2010)

• sobota, godz. 17.00:
Lechia Gdańsk – 
Śląsk Wrocław  ..... : .....

• piątek, godz. 17.45:
Korona Kielce – 
Cracovia Kraków  ..... : .....

• piątek, godz. 20.00:
Legia Warszawa – 
GKS Bełchatów  ..... : .....

• sobota, godz. 14.45:
Wisła Kraków – 
Polonia Bytom  ..... : .....

• sobota, godz. 18.15:
Widzew Łódź – 
Polonia Warszawa  ..... : .....

• sobota, godz. 19.15:
Zagłębie Lubin – 
Arka Gdynia     ..... : .....

• niedziela, godz. 17.00:
Jagiellonia Białystok – 
Lech Poznań  ..... : .....

• niedziela, godz. 17.15:
Górnik Zabrze – 
Ruch Chorzów  ..... : .....

Wyniki 3. kolejki: Lechia 
Gdańsk – Jagiellonia Białystok 
1:2, Polonia Warszawa 
– Zagłębie Lubin 2:1, Śląsk 
Wrocław – Legia Warszawa 
0:1, GKS Bełchatów – Ruch 
Chorzów 3:2, Widzew Łódź 
– Wisła Kraków 0:1, Polonia 
Bytom – Korona Kielce 0:1,  
Arka Gdynia – Górnik Zabrze 2:0, 
Lech Poznań – Cracovia 5:0. 

Tabela Ekstraklasy

1. Polonia Warszawa  3  9  7-1
2. Jagiellonia Białystok  3  7  5-2
3. GKS Bełchatów  3  6  6-5
4. Wisła Kraków  3  6  2-2
5. Legia Warszawa  3  6  3-4
6. Lech Poznań  3  5  6-1
7. Ruch Chorzów  3  4  4-3 
8. Arka Gdynia  3  4 2-1
9. Śląsk Wrocław  3  4  3-3
10. Korona Kielce  3  4  3-3 
11. Widzew Łódź  3  4  3-3 
12. Górnik Zabrze  3  3  2-5
13. Lechia Gdańsk  3  2  2-3 
14. Zagłębie Lubin  3  1  3-5 
15. Polonia Bytom  3  1 1-4 
16. Cracovia  3  0 3-10 

W 5. kolejce (10-12 września) 
grają: GKS Bełchatów – Lechia, 
Arka – Widzew, Cracovia – Górnik 
Zabrze, Jagiellonia – Wisła 
Kraków, Polonia Bytom – Zagłębie, 
Polonia Warszawa – Korona, Ruch 
– Legia, Śląsk – Lech.

Podczas meczu 
Lechii  
ze Śląskiem  
na trybunach 

nikt się nie obrazi  
na jakikolwiek wynik. 
Co innego na boisku. 
Mecze przyjaźni mają 
to do siebie, że kibice 
przegranej drużyny  
nie narzekają specjalnie 
z powodu niekorzystnego 
rezultatu. Co innego 
piłkarze. Oni zawsze 
powtarzają, że walczyć 
będą na śmierć i życie. 
W sobotę o godz. 17 
mecz Lechia Gdańsk –  
Śląsk Wrocław.

Ponad trzydziestoletnia przy-
jaźń fanów obu klubów będzie z 
pewnością miała swoje odbicie na 
trybunach. Jednak ligowe punkty 
są dziś na tyle warte, że o jakiej-
kolwiek kalkulacji ze strony obu 
drużyn nie będzie mowy. Lechia 
w tym sezonie jeszcze nie wygrała, 
osiągnęła na razie dwa remisy. 
Śląsk z kolei gra w kratkę. Remi-
sował, zwyciężał i przegrywał.

Obie drużyny ponad dwa lata 
temu wróciły w szeregi ekstrakla-
sy. Od tego momentu Lechia nie 
poniosła porażki z wrocławianami. 
Trzy pierwsze konfrontacje koń-
czyły się zgodnymi remisami 1:1, 
ostatni mecz, wiosną przy Opo-
rowskiej, skończył się triumfem 
biało-zielonych 2:1. Bilans jest 
więc korzystniejszy dla gdańszczan, 
jednak nie należy z tego wycią-
gać zbyt daleko idących wniosków. 
Bo obecny Śląsk jest nieco inny 
od tego, którego udało się ograć 

kilka miesięcy temu. Po dojściu 
skutecznego Argentyńczyka Cri-
stiana Omara Diaza, przebojowego 
skrzydłowego Waldemara Soboty, 
doświadczonego pomocnika Prze-
mysława Kaźmierczaka oraz uta-
lentowanego napastnika Łukasza 
Gikiewicza, drużyna z Wrocławia 
sprawia dziś co najmniej bardzo 
solidne wrażenie.

Lechia tymczasem może i za 
grę, przynajmniej przy Traugutta, 
zbiera pochwały, jednak nie prze-
kłada się to na punktowe zdobycze. 

Przed meczem Lechii ze Śląskiem

Na śmierć i życie

Wyraźnie brakuje gdańszczanom 
zimnej krwi pod bramką rywali, bo 
sytuacje do strzelenia gola są. Być 
może uda się do soboty zakontrak-
tować wyczekiwanego od dawna 
napastnika, a jeśli nie, to trzeba 
będzie liczyć na będącego w niezłej 
dyspozycji Pawła Buzałę i spółkę. 
A także przebojowość Abdou Raza-
cka Traore, który powinien docze-
kać się w sobotę debiutu w barwach 
Lechii. Być może do dyspozycji 
trenera Tomasza Kafarskiego bę-
dzie również Marcin Kaczmarek, 
który wznowił w mijającym tygo-
dniu zajęcia z zespołem.

Fani biało-zielonych z pew-
nością ciepło przywitają także Se-
bastiana Milę. Pomocnik Śląska 
pierwsze kroki w swojej senior-
skiej karierze stawiał przecież przy 
Traugutta i niejednokrotnie głośno 
deklarował przywiązanie do bia-
ło-zielonych barw. Ale i on taryfy 
ulgowej wobec Lechii nie zastosuje. 
Nie wybaczyłby mu tego porywczy 
zwykle trener Ryszard Tarasiewicz, 
wymagający od swoich piłkarzy 
stuprocentowego zaangażowania w 
grę. Kafarski będzie pragnął tego 
samego od biało-zielonych, którzy 
wreszcie będą pragnęli przełamać 
stosunkowo długo już trwającą nie-
moc na własnym stadionie. Szykuje 
się więc twardy bój, w którym nie 
ma zdecydowanego faworyta.

(GP)
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Od postawy 
Pawła Nowaka (z prawej) 

wiele będzie zależeć 
w sobotnim meczu 

ze Śląskiem
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Pod poprzeczkę

Od kiedy Lechia wróciła do ek-
straklasy, jeszcze nigdy nie przegrała 
ze Śląskiem Wrocław, choć w każdym 
z czterech meczów traciła gola jako 
pierwsza. Biało-zieloni trzy razy potra-
fili doprowadzić do wyrównania, a 
raz nawet mecz wygrali. Może ten fakt 
natchnie piłkarzy Lechii do pierwszego 
w sezonie zwycięstwa, które jest im 
potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. 
To samo pisałem już przed meczem z 
Jagiellonią, jednak po pechowej porażce 
z zespołem z Białegostoku, sytuacja 
zrobiła się naprawdę nieciekawa. Po 
ogłoszeniu terminarza rozgrywek 
wszyscy zgodnie twierdzili, że w te-
orii łatwiejszego startu nie można so-
bie wyobrazić. W pierwszych siedmiu 
kolejkach pięć spotkań na własnym 
stadionie, a wśród rywali brak fawory-
tów rozgrywek – mistrza Polski Lecha 
Poznań, wicemistrza Wisły Kraków, 
odradzającej się Legii Warszawa i „pol-
skiej Chelsea”, czyli Polonii Warszawa. 
Hurraoptymiści mówili o komplecie 
zwycięstw, realiści wspominali o 13-15 
punktach, pesymiści zakładali 10 punk-
tów. W tej chwili nawet plan minimum 
wygląda na trudny do zrealizowania, 
ale piłka nożna to taki sport, w którym 
jedno zwycięstwo, jeden dobry mecz, 
może zmienić wszystko. Gdyby w 
sobotę udało się wygrać ze Śląskiem, w 
kolejnych meczach byłoby już łatwiej. 
Jest jednak również druga strona 
medalu. Ewentualna porażka bardzo 
obniżyłaby i tak już nie najwyższe mo-
rale zespołu. No bo jak inaczej odebrać 
wypowiedź kapitana zespołu Łukasza 
Surmy, który po spotkaniu z Jagiellonią 
stwierdził: „Możliwy niestety jest też 
scenariusz, że będziemy walczyć o 
pozostanie w ekstraklasie. Skład jest 
węższy niż na wiosnę, ale potencjał 
podobny. Jednak, żeby się rozwijać, 
trzeba wzmacniać skład.” Podobno w 
najbliższych dniach ma to nastąpić. Już 
jest Abdou Razack Traore, potrzebny 
jest jeszcze dobry napastnik, a może 
dwóch. Być może w momencie czyta-
nia tych słów piłkarzem Lechii jest już 
Alfred Finnbogason albo Jami Puustin-
en, a może ten tajemniczy „piłkarz-hit” 
zapowiadany przez trenera Kafarskiego 
i dyrektora Błażeja Jenka. Mam wielką 
nadzieję, że tak właśnie jest i nowy 
piłkarz zagra już ze Śląskiem. Bo so-
botni mecz wygrać po prostu trzeba!  

PS O konflikcie na linii kibice 
– zarząd klubu i braku dopingu dla 
piłkarzy tym razem nic nie napiszę. 
Czekam na jak najszybsze rozwiązanie 
sprawy dla dobra wszystkich, którym 
leży na sercu rozwój Lechii.

Tomasz Osowski,
Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Dobry 
przeciwnik

r e k l a m a
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Kocham dryblować  
i mieć piłkę  
przy nodze. Ale 
nie zapominam  

o potrzebach drużyny.  
W polskiej lidze chcę jak 
najlepiej sprzedać to,  
co potrafię – mówi nowy 
nabytek Lechii Abdou 
Razack Traore, który  
w biało-zielonych barwach  
debiutu powinien  
doczekać się w sobotnim 
meczu przeciwko  
Śląskowi Wrocław.

Jakie wrażenia po pierwszym 
zetknięciu z polską ekstrakla-
są? spotkanie z Jagiellonią 
obeJrzałeś z ławki rezerwo-
wych.

– Mecz w pierwszej połowie 
stał na niezłym poziomie, w dru-
giej na boisku rządził przypadek. 
Nie wiedziałem, że są u was takie 
ulewy, choć w życiu widziałem 
już większe. Niemniej jednak na 
zalanym wodą boisku ciężko było 
o jakąś sensowną i ładną akcję. 
Rywale mieli więcej szczęścia, 
dlatego wygrali.

nie byłeś rozczarowany, 
że cały mecz przesiedziałeś na 
ławce rezerwowych?

– Nie, dlaczego? Dopiero przy-
jechałem do Polski, poznaję druży-
nę. Pewnie, że wolałbym grać, ale 
skoro trener zdecydował inaczej, 
muszę to uszanować. Rozczaro-
wany jestem jedynie wynikiem, bo 
nie lubię przegrywać.

dlaczego chciałeś odeJść z 
rosenborga trondheim?

– Miałem z tym klubem kon-
trakt do grudnia, a spędziłem w 
Norwegii trzy i pół roku. To tro-
chę dużo, a proszę mi wierzyć, że 
nie jest łatwo przyzwyczaić się 
do życia w tym kraju. Poza tym 
straciłem miejsce w podstawowym 
składzie, a wiadomo, że chciał-
bym grać jak najwięcej. Dlatego 
propozycja z Polski wydała mi się 
interesująca.

długo nie musiałeś przekony-
wać sztabu szkoleniowego le-
chii do własnych umieJętności.

– Starałem się, jak mogłem. 
Czasu nie było wiele, ale cieszę 
się, że wszystko potoczyło się po 
mojej myśli. Na razie podpisałem 
półroczną umowę, z opcją przedłu-
żenia o kolejne dwa lata. Liczę, że 
wszyscy w Gdańsku będą ze mnie 
zadowoleni i zostanę tu na dłużej.

Jakie piłkarskie walory masz 
do zaoferowania?

– Cóż, nie wypada mi się chwa-
lić, ale wydaje mi się, że jestem 

dobrze wyszkolony technicznie. 
Piłka mi nie przeszkadza, kocham 
ją mieć przy nodze, choć jedynie 
tej lewej (śmiech). Moim atutem 
jest drybling, a także szybkość i 
celne dośrodkowanie. Nie gram 
egoistycznie, nie zapominam o po-
trzebach zespołu.

rola skrzydłowego naJbar-
dzieJ ci odpowiada?

– Zdecydowanie. Jako gracz 
lewonożny, biegam bliżej lewej 
strony. Ale mogę również grać 
jako ofensywny pomocnik.

a co możesz powiedzieć o le-
chii na podstawie tych kilku dni, 
które spędziłeś w gdańsku?

– Zespół jest niezły, ma poten-
cjał, preferuje ofensywny styl, któ-
ry i ja lubię. Podoba mi się również 
obiekt. I to zarówno główny, jak i 
treningowy. Na obu jest dobra mu-
rawa. Wiem też, że buduje się tu 
nowy stadion z okazji EURO 2012. 

Więcej będę mógł powiedzieć za 
kilka tygodni, także o polskiej li-
dze, bo dotychczas widziałem je-
dynie mecz Lechii z Jagiellonią, 
a jeszcze w barwach Rosenborga 
graliśmy na początku lata sparing z 
Lechem Poznań. Na razie wiem, że 
trzeba być dobrze przygotowanym 
fizycznie do gry w waszym kraju.

masz Jednak w swoim piłkar-
skim cV prawdziwą perełkę, 
Jaką były występy w fazie gru-
poweJ ligi mistrzów. co to ci 
dało?

– Z pewnością wielkie doświad-
czenie, ale i sukcesy, które zapa-
miętam do końca życia. Wygry-
waliśmy z Valencią, walczyliśmy 
z Chelsea i Schalke. To było sześć 
wielkich futbolowych wieczorów. 
Szkoda tylko, że nie udało się nam 
wyjść z grupy.

masz też Jednak niemiłe 
wspomnienia z norwegii.

Rozmowa z Abdou Razackiem Traore, nowym piłkarzem Lechii Gdańsk

Nie lubię przegrywać

– Miałem trochę nieprzyjemno-
ści wynikających z mojego koloru 
skóry. Posprzeczałem się z kolegą 
z drużyny Oyvindem Storflorem, 
trochę mnie poniosło i efekt był 
taki, że klub nałożył na mnie dys-
kwalifikację. Przeprosiliśmy się 
jednak ze Storflorem, a ja też sta-
ram się już nie wracać myślami do 
tego incydentu.

masz podwóJne obywatel-
stwo – wybrzeża kości słonio-
weJ oraz burkina faso. z któ-
rym kraJem czuJesz się bardzieJ 
związany?

– Zdecydowanie z tym pierw-
szym. Urodziłem się w Abidżanie, 
a obywatelstwo Burkina Faso za-
wdzięczam jedynie względom ro-
dzinnym. Kraj ten proponował mi 
nawet występy w reprezentacji, ale 
odmówiłem. Czekam na powołanie 
od selekcjonera „Słoni”.

rozmawiał 
grzegorz połubiński

Traore szybko 
nawiązał kontakt 

z kolegami z zespołu
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Na naukę nigdy  
nie jest za późno

Masz 18, 25, 35, a może 45 lat  
i nie masz średniego wykształcenia? 
Dobrze trafiłeś! Zdobądź je bez stresu  
i w miłej atmosferze.

Taką możliwość daje działające od 
5 lat Prywatne Liceum dla Dorosłych w 
Gdańsku, które jest filią ogólnopolskiej 
sieci szkół – Twoja-Szkoła  z Grudzią-
dza.

Szkoły te znajdują się w 68 miastach 
na terenie całego kraju. Obecnie kształ-
ci się 12.000 słuchaczy. Poziom i jakość 
nauczania gwarantuje nasze wieloletnie 
doświadczenie oraz 700 wykwalifikowa-
nych nauczycieli, którzy realizują pro-
gram Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W naszych szkołach troszczymy się nie 
tylko o rozwój, ale również przywiązuje-
my dużą wagę do klimatu panującego w 
szkole. Starannie dobrany i życzliwy ze-
spół administracyjny oraz pedagogiczny 
czuwa nad naszymi słuchaczami.

– Oferta edukacyjna skierowana jest 
do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów gimnazjum bądź 8-klasowych szkół podstawowych. W pierwszym przypadku 
nauka trwa 2 lata, w drugim 3 – mówi Arleta Gołąbek z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gdańsku. – Posiadamy uprawnienia 
Szkoły Publicznej, więc jak w każdym liceum szkoła kończy się egzaminem maturalnym, a świadectwa maturalne są honorowane przez wyższe uczel-
nie. Nie ma górnej granicy wiekowej dla naszych uczniów. Nawet 60-latek może przyjść do nas i zdać maturę. Szkoła jest całkowicie ZA DARMO.  
Nie ma limitu miejsc, więc każdy może stać się naszym uczniem. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo ukończenia ostatniej 
szkoły, 3 zdjęcia, kserokopię dowodu osobistego – dodaje Arleta Gołąbek.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY, KTÓREJ SIEDZIBA MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU SP NR 58 
PRZY UL. SKARPOWEJ 3 W GDAŃSKU LUB POD NUMEREM TEL. 58 302 01 81

r e k l a m a
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Łukasz Surma jest zawiedziony dotychczasowym dorobkiem punktowym biało-zielonych 

Kapitan odczuwa deficyt
Nie tak to miało 

wyglądać.  
Po trzech  
kolejkach  

liczyliśmy na dużo więcej 
punktów niż dwa  
wywalczone dzięki  
remisom z Ruchem  
i Polonią – mówi kapitan 
Lechii Łukasz Surma  
o niezbyt udanym  
rozpoczęciu sezonu przez 
drużynę biało-zielonych.

Pomocnik gdańskiego zespołu 
podkreśla, że kilka „oczek” już 
drużynie uciekło. – Z Ruchem li-
czyliśmy na wygraną i powinni-
śmy to zrobić, bo byliśmy lepsi 
od rywala. Nie udało się. Niezbyt 
wyszedł nam mecz w Bytomiu, dla-
tego ten remis należy uszanować. Z 
Jagiellonią znów straciliśmy punk-
ty u siebie i nie chcę tutaj zwalać 
przyczyn tej porażki na ulewę, bo 
warunki do gry oba zespoły miały 
takie same. Jagiellonia była spryt-
niejsza. Kluczem do zwycięstwa 
było doprowadzenie piłki do pola 
karnego i szukania stałych frag-
mentów gry. Druga połowa przy-
pominała hokej. Graliśmy dobrze 
20 minut. Musimy dążyć do tego, 
aby w kolejnych meczach grać tak 

przez 90 minut – podkreśla kapitan 
Lechii Łukasz Surma.

Piłkarz zdaje sobie sprawę, że 
mecze na własnym boisku powoli 
stają się zmorą Lechii. W 2010 
roku na dziesięć spotkań ligowych 
i pucharowych, drużyna zdołała 
wygrać przy Traugutta tylko raz. 
O dawnej „twierdzy” pozostały 
jedynie wspomnienia. – Dlatego 
musimy jak najszybciej wygrać w 
Gdańsku, by przełamać złą passę. 
Postaramy się o to ze Śląskiem 
– przekonuje „Surmik”.

Doświadczony piłkarz tuż po 
końcowym gwizdku ostatniego 
spotkania z Jagiellonią aż kipiał z 
emocji. – Powiedziałem wówczas 
dziennikarzom, że czeka nas walka 
o utrzymanie. Trochę mnie ponio-
sło, niemniej jednak chciałbym, 
żeby te słowa były potraktowane 
jako przestroga. Chodzi o to, że 
jeżeli nie zaczniemy jako zespół 
robić postępów, a tyczy się to każ-
dego zawodnika, również mnie, 
to widmo walki o ligowy byt może 
zajrzeć nam w oczy. Na razie od-
były się tylko trzy kolejki i trudno 
o jakieś realne spekulacje. Musimy 
się jednak jak najszybciej obudzić 
– przyznaje Surma, który wraz z 
zespołem otrzymał od klubu zada-
nie uplasowania się w pierwszej 
szóstce. – Podpisaliśmy regulamin, 
który gwarantuje nam odpowied-
nie premie za pozycję w czołówce. 
Trudno, byśmy mieli gorszy plan 

niż w poprzednich rozgrywkach, 
drużyna zawsze musi iść do przodu 
– dodaje kapitan Lechii. – Skład 
mamy bardzo podobny do zeszłego 
sezonu, ale na pewno węższy, jeżeli 
chodzi o liczbę zawodników. Żeby 

się rozwijać, trzeba wzmacniać 
drużynę. Jednak musimy przyjąć 
na razie to, co jest. Mamy płacone 
pieniądze na czas i od nas wyma-
ga się jak najlepszej gry. Dlatego 
nie możemy narzekać, że klub nie 

• 10% – Big Johny.  
Bar Gastronomiczny, Gdańsk, 
ul. Wały Jagiellońskie 5, 
czynne 24h – Rabat  
na konsumpcję w lokalu.  
U nas wszystko jest BIG!

• 20% – City Plus Neptun 
Taxi, tel. 196 86 – Rabat  
na przejazdy

• 5%  – Księgarnie „Muza”  
w Gdańsku   
Księgarnia Muza,  
ul. Garncarska 33,  
Muza Madison – Galeria  
Handlowa, ul. Rajska 10,  
Księgarnia Naukowo-Techniczna 
Muza, ul. Podbielańska 18 
(wejście od ulicy Korzennej) 
Księgarnia Muza,  
ul. Długie Ogrody 11

5% rabatu za okazaniem 
karnetu (oprócz wydawnictw 
szkolnych)

• 10% – Geodezja. Biuro 
Geodezyjne, Gdańsk, ul. Struga 
16 p. 8, tel. 58 302 51 22 –  
Rabat na usługi geodezyjne

• 5% – PCO. Handel opałem 
– Gdańsk, ul. Kartuska 328 – 
 Rabat na wszystkie produkty

• 10% – Markiza. Cukiernia, 
Gdańsk, ul. Wilków Morskich 
12, tel. 58 343 13 65 – Rabat 
na wyroby cukiernicze

• 10-15% – ALG.  
Grawerowanie, stemple, poli-
grafia, Gdańsk, ul. Klonowa 1 
lok. 27, tel. 58 341 89 69 –  
Rabat: 10% na usługi  
poligraficzne, 15%  
na pozostałe usługi

• 10% – Auto-Gum.  
Wulkanizacja Jarosław 
Kukliński,  Gdańsk,  
ul. Hynka 101, tel. 58 556 66 37 –  
Rabat na produkty i usługi  
(nie objęte promocją)

• 10% – Auto-Gum.  
Wulkanizacja Jarosław Kukliński, 
Gdańsk, ul. Gdańska 21E,  
tel. 58 556 37 46 –  
Rabat na produkty i usługi  
(nie objęte promocją)

• 15-45% – Allianz. Agencja 
ubezpieczeniowa, Gdańsk,  
ul. Dmowskiego 5/2, tel. 58 550 
74 53 – Rabat na  
ubezpieczenia majątkowe  
i komunikacyjne

• 50 zł – Carusek. Szkolenie 
kierowców, Gdańsk, ul. Wita 
Stwosza 73, tel. 58 552 16 40 
– Rabat na kurs kat. A lub B

• 5-10% – Cartridge World, 

Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk
Gdańsk, ul. Pańska 7/8,  
tel. 58 322 06 77 – Rabat:  
10% na regenerację kartridży, 
5% na kartridże zamienne  
i oryginalne

• 10% – Mat-Ra, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 2, tel. 58 342 15 72 
– Rabat na układy wydechowe

Akcja Promocja –  
Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk. 

Rabat za okazaniem ważnego 
karnetu na mecze Lechii. 

Aktualny wykaz wszystkich  
Punktów Partnerskich wraz  

z udzielonymi rabatami na stronie 
internetowej www.rabat.lechia.pl 

Chcesz zostać  
Punktem Partnerskim?  

 
Skontaktuj się z nami:  

tel. 58 345 21 87,  
e-mail: akcja@lechia.pl

lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl  lechia.pl

zrobił wzmocnień. Sami musimy 
zadbać o to, by każdy z nas prezen-
tował się lepiej. Jeżeli staniemy w 
miejscu, to czeka nas ciężki sezon 
– kończy Surma.

(GP)
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– Musimy jak najszybciej wygrać  
w Gdańsku, by przełamać złą passę 
– przyznaje Łukasz Surma  
(w zielonej koszulce)
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W KS Ś l ą s k  Wroc ł aw  S A
Rok założenia: 1947
Barwy: zielono-biało-czerwone
Adres: 53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62
Prezes: Piotr Waśniewski
Trener: Ryszard Tarasiewicz
II trener: Paweł Barylski
Trener bramkarzy: Tomasz Hryńczuk
Kierownik drużyny:  Zbigniew Słobodzian
Lekarz:  dr Wojciech Sznajder
Masażysta:  Jarosław Szandrocho

 

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

Bramkarze: 
  1 Wojciech KACZMAREK  29.03.1983  200/99  Kania Gostyń
25 Marian KELEMEN      7.12.1979  188/83  CD Numancia de Soria

Obrońcy: 
  3 Piotr CELEBAN  25.06.1985  181/76  Korona Kielce
23 Jarosław FOJUT    17.10.1987  188/83  Bolton Wanderers FC
22 Antoni ŁUKASIEWICZ    26.06.1983  188/80  UD Leiria
17 Mariusz PAWELEC    14.04.1986  180/72  Górnik Zabrze
24 Tadeusz SOCHA    15.02.1988  183/70  wychowanek
  4 Amir SPAHIĆ    13.09.1983  188/84  Torpedo Moskwa
  2 Krzysztof WOŁCZEK    17.04.1979  180/72  Aluminium Konin

Pomocnicy: 
20 Piotr ĆWIELONG    23.04.1986  171/65  Wisła Kraków 
  7 Sebastian DUDEK    19.01.1980  182/76  Promień Żary 
  9 Marek GANCARCZYK    19.02.1983  178/72  Górnik Polkowice
26 Przemysław KAŹMIERCZAK   5.05.1982  191/80  Vitória FC Setúbal
  8 Łukasz MADEJ    14.04.1982  176/70  Académica de Coimbra
11 Sebastian MILA    10.07.1982  178/67  ŁKS Łódź
  5 Waldemar SOBOTA    19.05.1987  175/60  MKS Kluczbork
19 Dariusz SZTYLKA      2.05.1978  188/75  Polar Wrocław
14 Krzysztof ULATOWSKI   25.07.1980  173/70  Zagłębie Lubin

Napastnicy: 
21 Cristián Omar DÍAZ        3.11.1986 183/79  CD San José (Oruro) 
27 Łukasz GIKIEWICZ    26.10.1987 188/75  ŁKS Łódź 
10 Vuk SOTIROVIĆ    13.07.1982 177/78  Jagiellonia Białystok 
  6 Tomasz SZEWCZUK      3.12.1978 185/81  Korona Kielce

W górnym rzędzie od lewej: Piotr Celeban, Przemysław Szuszkiewicz, Mariusz Pawelec, Marek Gancarczyk, Amir Spahić, Antoni Łukasiewicz, Tadeusz Socha, Sebastian Dudek,  
Krzysztof Wołczek, Piotr Ćwielong. W środkowym rzędzie od lewej: Dawid Gołąbek (fizjoterapeuta), Jarosław Szandrocho (fizjoterapeuta), Jakub Więzik, Jarosław Fojut, Wojciech Kaczmarek, 
Marian Kelemen, Dariusz Sztylka, Tomasz Szewczuk, Wojciech Sznajder (lekarz), Zbigniew Słobodzian (kierownik drużyny). W dolnym rzędzie od lewej: Łukasz Madej, Cristian Omar Diaz, 
Sebastian Mila, Tomasz Hryńczuk (trener bramkarzy), Paweł Barylski (II trener), Ryszard Tarasiewicz (trener), Łukasz Czajka (asystent trenera), Waldemar Sobota, Krzysztof Ulatowski, Vuk Sotirović.
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Na trybunach 
będzie  
przyjaźń,  
ale na boisku 

walka do upadłego. 
Fani obu klubów mają 
zgodę, ale między 
piłkarzami przyjaźni 
nie będzie – zapowiada 
lider wrocławskiego 
Śląska. 

niedawno przebywałeś w 
gdańsku. czyżby potaJemne roz-
mowy z włodarzami lechii?

– Oczywiście, że byłem w Gdań-
sku, ale ta wizyta nie miała nic 
wspólnego z rozmowami z władzami 
Lechii. Korzystając z wolnego, spę-
dziłem tu kilku dni urlopu z najbliż-
szymi. Była okazja do odpoczynku, 
spotkań ze znajomymi. Obecnie mam 
kontrakt ze Śląskiem. Wszyscy w 
Gdańsku i Wrocławiu wiedzą, że 
kibicuję Lechii i zawsze z ogromnym 
sentymentem będę tu przyjeżdżał. 
Stąd bowiem wypłynąłem na sze-
rokie piłkarskie wody. Teraz jednak 
jestem kapitanem Śląska i zrobię 
wszystko, by mój zespół wygrał w 
sobotę. Od początku tygodnia jeste-
śmy już bardzo mocno zmotywowani 
do tego, żeby wygrać. Nakręcamy się 
wzajemnie. Remis nas nie zadowoli, 
chcemy w Gdańsku wygrać!  

kto Jest faworytem sobotnie-
go spotkania?

– Ostatnie mecze pokazały, że 
nie ma faworytów w lidze. Każdy 
może wygrać z każdym. Jeśli chodzi 
o nas, to nasze poprzednie pojedynki 

Rozmowa z Sebastianem Milą, kapitanem Śląska Wrocław 

Na boisku będą spięcia

były dobre i wyrównane, mimo że 
graliśmy z mocną Jagiellonią, czy 
ostatnio z Legią. Mamy coś do udo-
wodnienia i chcemy to potwierdzić 
w Gdańsku. Dobra gra od początku 
sezonu wpływa na nas pozytywnie, 
mamy większą pewność siebie. Po-
dejdziemy do meczu z Lechią z sza-
cunkiem do rywala, ale też z wiarą 
we własne umiejętności. 

do gdańska przyJeżdżacie Już w 
czwartek, czyli dwa dni przed me-
czem. dłuższa aklimatyzacJa nad 
morzem ma wam pomóc w lepszym 
przygotowaniu do spotkania?

– Do Gdańska, Białegostoku czy 
Gdyni, a więc w najdalsze miejsca, 
wyjeżdżamy zawsze dwa dni wcześ-
niej. Podróż będzie długa i męcząca, a 
dzięki temu, że szybciej wyjeżdżamy, 
mamy możliwość, by na 100% przy-
gotować się do meczu. I skoro jedzie-
my przez cały kraj, to chcemy wrócić 
do Wrocławia z punktami. Nie wyob-
rażam sobie, by miało być inaczej. 

Już czujemy atmosferę tego me-
czu. Na trybunach będzie przyjaźń, 
ale na boisku walka do upadłego. 

Fani obu klubów mają zgodę, ale 
między piłkarzami przyjaźni nie bę-
dzie. Będziemy chcieli przechytrzyć 
Lechię i ją zwyciężyć. Gramy dla sie-
bie, dla klubu, dla kibiców. Zapew-
niam, że nikt u nas nie odstawi nogi, 
często będą spięcia, zawodnikom 
udzieli się adrenalina, nie odpuścimy 
rywalom. Mam jednak nadzieję, że 
wszystko odbędzie się w atmosferze 
fair play i sportowej rywalizacji.  

w lechii zaczynałeś przygodę 
z seniorską piłką, teraz z powo-
dzeniem radzisz sobie we wrocła-
wiu. o co twóJ zespół gra w tym 
sezonie? 

– Śląsk ma w zasadzie nową dru-
żynę, która jest budowana systema-
tycznie. Co roku mamy możliwość 
ściągnięcia 2, 3 lepszych zawod-
ników, którzy podnoszą poziom 
sportowy i zwiększają konkurencję. 
Dlatego uważam, że jesteśmy w tym 
sezonie zająć na mecie rozgrywek 
miejsce w przedziale 1-5. Nikogo się 
nie boimy, bo nie ma już murowa-
nych faworytów w lidze. Rozgrywki 
są bardziej wyrównane i z każdym 
można powalczyć o dobry wynik. 

podobne aspiracJe zgłaszaJą w 
gdańsku. uważasz, że lechia ma 
szanse zaJść Jeszcze wyżeJ niż w 
zeszłym sezonie?

– Powinna sobie poradzić. Dru-
żyna jest systematycznie wzmacnia-
na, trzon jest zachowany. To działa 
na korzyść klubu. Poza tym Lechia 
już w zeszłym sezonie grała świetną 
piłkę. Uważam, że Lechia i Śląsk nie 
muszą już się obawiać Legii, Wisły 
czy Lecha. W przypadku tych dru-
żyn działa jeszcze magia nazw czy 
historii, ale już powoli zbliżamy się 

do ich poziomu. Teraz te najmoc-
niejsze kluby muszą włożyć znacz-
nie więcej wysiłku, by z nami wy-
grać. Pokazał to choćby nasz ostatni 
mecz z Legią. 

Jaką taktykę szykuJecie na so-
botę?

– Trener pewnie nam o niej po-
wie dopiero dzień przed meczem. 
Musimy jednak zwrócić uwagę na 
własne błędy, które zrobiliśmy we 
wcześniejszych meczach. Jeśli je wy-
eliminujemy, to jakość naszej gry 
się podniesie. Poza tym będziemy 
jeszcze oglądali skróty z grą Lechii 
w ostatnich spotkaniach, co ma nam 
pomóc w lepszym poznaniu sposobu 
gry rywala. Uważam jednak, że jak 

będziemy długo utrzymywali się przy 
piłce, da nam to dużo okazji do stwo-
rzenia sobie podbramkowej sytuacji.  

ze strony lechii chyba nie-
wiele wam zagraża – w gdańskieJ 
drużynie nie ma komu strzelać 
goli… 

– Niby tak, bo Lechia miała 
słabszy początek ligi i z pewnością 
wszyscy w Gdańsku mieli znacznie 
większe oczekiwania. Ale Lechia 
grała bardzo ofensywnie, stwarza 
sobie dużo okazji i kwestią czasu 
jest to, kiedy drużyna „zaskoczy”. 
Mam nadzieję, że to przełamanie nie 
nastąpi już w sobotę. 

rozmawiał 
paweł mazurek
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GDAŃSKU ZAPRASZA 
p r o m o c j a

48. Bieg Westerplatte

Coraz większymi krokami zbliża 
się kolejna edycja najstarszej imprezy 
biegowej w Polsce – 48. Bieg Wester-
platte. Już 4 września, spod pomnika 
upamiętniającego bohaterską Obronę 
Westerplatte, wyruszą na atestowaną 
przez PZLA 10-kilometrową trasę 

biegu setki wspaniałych sportowców 
oraz entuzjastów najpopularniejszej 
formy rekreacji ruchowej. Start w imp-
rezie jest bezpłatny. 

Pomysłodawcą imprezy jest 
red. Jerzy Gebert z Radia Gdańsk 
i od początku rozgłośnia ta jest 

współorganizatorem i patronem me-
dialnym Biegu. 

Jak co roku wśród uczestników 
nie zabraknie światowej sławy za-
wodników z Kenii, Białorusi, Ukrainy 
i Polski. Na starcie pojawią się także 
uczestnicy maratonu po Murze 

Oficjalny program imprezy
 
Sobota – 4 września 2010: 
• godz.   8.00 – rozpoczęcie pracy biura biegu (ul. Długi Targ)
• godz. 10.00 – wyjazd na Westerplatte
• godz. 10.45 – przygotowanie do uroczystego otwarcia imprezy
• godz. 11.00 – uroczyste otwarcie imprezy
• godz. 11.10 – start
• godz. 11.45 – pierwsi zawodnicy na mecie
• godz. 12.00-13.00 – uroczyste zakończenie i rozdanie nagród

Organizatorzy: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Radio Gdańsk.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska. 

Chińskim. Trasa Biegu Westerplatte 
prowadzi spod grobu mjr. Henry-
ka Sucharskiego na Westerplatte, 
gdzie zawodnicy przed startem 
składają kwiaty, a meta znajduje 
się w pobliżu fontanny Neptuna. 
Pula nagród pieniężnych dla tryum-
fatorów biegu wygląda imponująco 
i wynosi w tym roku 17.700 zł. Do-
datkowo przewidziane są nagrody 
rzeczowe. Szansę ich wylosowania 
będzie miał każdy z uczestników, 
który ukończy bieg. Dodatkowo 
pierwszych 500 biegaczy otrzyma 
oryginalny, pamiątkowy medal.

Zbiórka uczestników biegu przy 
fontannie Neptuna 4 września w 
godz. 8-9.30. Stąd zawodnicy o 
godz. 10 zostaną przewiezieni auto-
karami na miejsce startu. 

Bieg odbędzie się z podziałem 
na kategorie (K – Kobiety, M 
– Mężczyźni): M 16-19, K 16-19, 
M 20-29, K 20-29, M 30-39, K 30-
39, M 40-49, K 40-49, K 40-54, M 
50-59, K 55 lat i więcej, M 60-69, 
M 70 lat i więcej, kategoria kobiet 
– osób niepełnosprawnych (wóz-
karze), kategoria mężczyzn – osób 
niepełnosprawnych (wózkarze).

Fo
t. 

M
O

S
iR

 G
da

ńs
k

Jest pani współautorką 
programu sportowo-profi-
laktycznego „do przerwy 
0:1”. skąd się zrodził taki 
pomysł na imprezę?

– Prawie sześć lat temu zo-
stałam namówiona na pomoc 
w organizacji turnieju piłki 
nożnej. Wszystko za sprawą 
mojego męża – Andrzeja, któ-

Rozmowa z Magdaleną Kowalczys z Gdańskiej Fundacji Dobroczynności

Do przerwy 0:1

ry jest psychoterapeutą, urzęd-
nikiem, od 37 lat fanem Lechii 
Gdańsk, a przede wszystkim 
autorem programów profi-
laktycznych. Zawsze nam się 
marzyło, by na terenie nasze-
go miasta odbywały się osied-
lowe rozgrywki dla piłkarzy-
amatorów. Zależało nam, by 
dostępność boisk, jak również 

czynniki finansowe, nie stały 
na przeszkodzie w organiza-
cji takich projektów. Dlatego 
na naszych zawodach nie po-
bieramy wpisowego i tej idei 
zawsze będziemy się trzymać. 
Chcemy, żeby cyklicznie od-
bywało się święto piłki noż-
nej. To promocja sportu, a 
przy tym dużo dobrej zabawy 
w duchu fair play. Oczywi-
ście nieprzypadkowo wszyst-
ko jest przeplatane w tonacji 
biało-zielonej.

starzy bywalcy tych 
zawodów zdobywali me-
dale w „czterech porach 
roku na rozstaJach”, a te-
raz walczą o podium „do 
przerwy 0:1”.

– Rzeczywiście, sporo 
osób rozpoczynało grę w 
najmłodszej kategorii, a dziś 
walczą w grupie „open”. Po 

Magdalena Kowalczys aktywnie działa w Gdańskiej  
Fundacji Dobroczynności. Od 6 lat wraz z mężem  
Andrzejem organizuje popularne turnieje  
„Do przerwy 0:1”. Najbliższy z nich już 18 września  

na gdańskiej Zaspie i Przymorzu.
 

około dwóch latach zmie-
niliśmy nazwę naszych 
rozgrywek, nawiązując do 
fantastycznej książki Adama 
Bahdaja „Do Przerwy 0:1”. 
To dzieło, jak również kapi-
talny serial pod tym samym 
tytułem, był dla nas inspira-
cją. Film, mówiący o pery-
petiach młodych zawodni-
ków z warszawskich podwó-
rek, jak Perełka, Paragon czy 
Mandżaro, postanowiliśmy 
wcielić w życie czterdzieści 
lat później (śmiech). 

Zawody od początku cie-
szą się dużą popularnością. 
Rozpoczynaliśmy od osiedla 
na piaszczystym boisku. Te-
raz wychodzimy poza Zaspę. 
Przyjeżdżają do nas druży-
ny z Sopotu, Gdyni, Banina, 
Pruszcza Gdańskiego, Kolbud 
czy Malborka.

spośród prawie 30 zor-
ganizowanych turnieJów, 
który naJbardzieJ zapadł 
w pamięci i czego możemy 
się spodziewać przy Jesien-
neJ edycJi zmagań „dzikich” 
drużyn?

– Zawsze mamy szczęście 
do aury (śmiech). A najważ-
niejsze, że uczestnicy się nie 
zrażają opadami deszczu albo 
śniegu. Nie przeraża ich upał, 
czy chłód. Rzeczywiście, w 
grudniu zeszłego roku wy-
drukowaliśmy około 80 kart 
zgłoszeń i tego było zdecy-
dowanie za mało. Po prostu 
zaspaliśmy. Mieliśmy gorą-
cą herbatę i gorące kiełbaski, 
starczyło tylko dla najmłod-
szych oraz juniorów. 

Na plenerową imprezę 
zgłosiło się wtedy blisko 100 
zespołów. Ponad 700 za-
wodników, zgromadzonych 
na jednym boisku, rywali-
zowało do późnych godzin 
wieczornych. Niestety, jesz-
cze nie przy świetle stadio-

nowych jupiterów, a tylko 
przy okolicznych latarniach. 
To robi wrażenie, zapamięta 
się na długo.

Powiększamy regularnie 
liczbę boisk. Tym razem za-
gramy na Orliku przy ul. Ko-
łobrzeskiej. Mam nadzieję, że 
18 września dopisze frekwen-
cja. Wszystkich chętnych za-
praszam jednak na ul. Meiss-
nera na gdańskiej Zaspie. Od 
godz. 9.00 przyjmujemy za-
pisy, a start zaplanowaliśmy 
na godz. 10.00. Wszystkich 
zainteresowanych wzięciem 
udziału w zawodach zapra-
szam po bliższe informacje 
– można dzwonić pod nr tel. 
602 185 020.

rozmawiał 
Janusz nowiński
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Lista sklepów, w których można dostać 
napój Lechii – LG Energy Drink 

Gdańsk

1. Sklep Wielobranżowy Joanna Parkot - ul. Biegańskiego 10/12
2. Sklep Spożywczo-Monopolowy Katarzyna Muczyńska –  
ul. Bora-Komorowskiego 39/10
3. Sklep Monopolowy Miron – ul. Bora-Komorowskiego 42
4. Firma Usługowo-Handlowa Polfer – ul. Budowlanych 70
5. Firma Usługowa „Jola” Jolanta Gocławska – ul. Chłopska 49
6. Sklep Spożywczo-Monopolowy Aron Michał Saliniewicz –  
ul. Dąbrowszczaków 11
7. Bar Bilard S.C. A. Chilkiewicz, J. Krawczyk – ul. Dąbrowszczaków 9 
8. Tabak Piotr Jakubowski – ul. Dmowskiego 1A
9. P.H.J Grodziccy H.K. – ul. Do Studzienki 12
10. „Nobis” Robert Lipiński Trójmiejska Sieć Handlowa Libero –  
ul. Dragana 12A 
11. Dom Piwa Magdalena Kowalska – ul. Gospody 19A
12. FHU Intramix Agnieszka Wieczorkiewicz – ul. Grunwaldzka 270
13. Sklep Spożywczo-Monopolowy „Odrobinka” – ul. Jana Pawła 4F
14. Garix 3 – ul. Jesionowa 16
15. Sklep Spożywczo-Monopolowy Sławomir Saliniewicz – ul. Jodłowa 
16. „Nobis” Robert Lipiński Trójmiejska Sieć Handlowa Libero –  
ul. Kołobrzeska 48E
17. Sklep Monopolowo-Spożywczy „Atena” – ul. Kościuszki 47
18. „Nobis” Robert Lipiński Trójmiejska Sieć Handlowa Libero –  
ul. Lelewela 16B
19. Sklep Spożywczo-Monopolowy Sławomir Saliniewicz –  
ul. Leszczyńskich 9C
20. Sklep Spożywczo-Monopolowy Aron Michał Saliniewicz – ul. Leśna 12A
21. „Nobis” Robert Lipiński Trójmiejska Sieć Handlowa Libero –  
ul. Łozy 3 paw. 4
22. Sklep Spożywczo-Monopolowy Aron Michał Saliniewicz –  
ul. Obrońców Wybrzeża 6B
23. Garix – ul. Pilotów 9
24. PHU Korona Bis Sklep Spożywczo-Monopolowy – pl. Wybickiego 1
25. Tabak Piotr Jakubowski – ul. Podwale Grodzkie 1 box 104
26. Kiosk Ewa Monińska – ul. Podwale Grodzkie 2
27. „Robertus” Robert Sadowski – ul. Podwale Grodzkie 2
28. Sklep Spożywczo-Monopolowy Sławomir Saliniewicz – ul. Polanki 31
29. Sklep AS Marek Widzicki – ul. Skrżyńskiego 5D/E
30. PHU Mini Market Mieczysław Wasiak – ul. Szczecińska 23H
31. Kom-Mar – ul. Wileńska 59B/5 – Biedronka
32. Sklep Spożywczy „Da-Kar” Anna Kubić – ul. Zakopiańska 31

Malbork
33. Sklep Monopolowo-Spożywczy Mariusz Kowalczyk – ul. Chopina 3A
34. PHU „Kubuś” Mariola Frącek – ul. Kochanowskiego 26
35. PH „Walkopol” Agnieszka Walko – ul. Pstrowskiego 38
36. T.H.A Włodzimierz Głowacki – ul. Słupecka 9
37. P.T.H.U „D&J” Dariusz Ziętek – ul. Zaciszna 2
38. Sklep Spożywczy Wojciech Nadarzyński – ul. Zieleniecka 5

Fani Lechii  
doczekali się  
klubowego napoju 
energetycznego. 

To absolutna nowość  
w ofercie klubu.  
Od kilku dni produkt  
jest już dostępny  
w kilkudziesięciu  
sklepach na terenie 
Gdańska i Malborka. 

Zapotrzebowanie na napój 
energetyczny Lechii było spore. 
Wreszcie fani biało-zielonych do-
czekali się swojego napoju, który 
zarówno w swoim składzie, jak i 
smaku, ale też wyjątkowym wy-
glądzie puszki, nie ustępuje naj-
lepszym markom obecnym na ryn-
ku napojów tego rodzaju. 

Klubowe napoje energetyczne 
to standard. – Cieszymy się, że i 
Lechia wypuściła limitowaną se-
rię takiego produktu. LG Energy 
Drink jest już obecny w kilkudzie-
sięciu sklepach na terenie Gdań-
ska i Malborka. Niedługo powi-
nien się też pojawić w kasach sta-
dionu przy Traugutta. Pracujemy 

jednak nad tym, by nasz produkt 
był dostępny w jak największej 
liczbie sklepów na całym Pomorzu 
– mówi Tomasz Mielewczyk z 
działu marketingu Lechii. 

Sugerowana cena napoju LG 
Energy Drink to 2,99 zł. Co cieka-
we, fani biało-zielonych, pijąc na-
pój energetyczny, zasilą… budżet 

Lechii. Część środków ze sprzeda-
ży napoju energetycznego przezna-
czona jest bowiem na funkcjono-
wanie klubu.

Lechia Energy Drink to gazowa-
ny napój energetyzujący, przezna-
czony dla osób dorosłych, których 
zajęcia wymagają wzmożonego wy-
siłku fizycznego i psychicznego. 
Dostarcza energii, zwiększa wytrzy-
małość organizmu, poprawia kon-
centrację oraz szybko i skutecznie 
gasi pragnienie. Niewskazany jest 
dla dzieci, kobiet w ciąży i karmią-
cych, diabetyków i osób wrażliwych 
na kofeinę. Nie należy mieszać z 
alkoholem. 

Wszyscy chętni, którzy chcą 
mieć u siebie w sprzedaży napój 
energetyczny LG Energy Drink, 
mogą kontaktować się z dystry-
butorem napoju (Piotr Sierociń-
ski – tel. 507 00 11 38).

Klubowy napój energetyczny – LG Energy Drink jest już na rynku

Napij się z Lechią!
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