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Obcokrajowcy 
dali awans

Lechia wygrała 2:0 
w Zabrzu z Górnikiem  

i awansowała 
do 1/8 finału 

Pucharu Polski!
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Lechiści  
w Starogardzie

Marek Zieńczuk,  
Paweł Kapsa i trener 

Tomasz Kafarski  
spotkali się z kibicami  

w Starogardzie Gdańskim.
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Poprawić 
skuteczność

Obecny sezon dobrze 
zapowiada się dla 

Krzysztofa Bąka, który 
stał się ostoją obrony 

gdańskiej drużyny.

Bombardier z Martyniki

We wtorek piłkarze 
Lechii zwyciężyli 
Górnika Zabrze  

w meczu  
Pucharu Polski 2:0.  

W sobotę ponownie 
ich rywalem 

będą zabrzanie. 
Gdańszczan do 

zwycięstwa powinien 
poprowadzić  

Bedi Buval. Początek  
o godz. 14.45. 
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r e k l a m a

Dobry mecz  
rozegrała Lechia  
w Zabrzu.  
Gdańszczanie 

pokonali Górnika 2:0  
w spotkaniu 1/16 finału 
Pucharu Polski. Bramki  
padły po strzałach  
nowych nabytków Lechii 
– Abdou Razacka Traore  
i Bediego Buvala.

Podopieczni Tomasza Kafar-
skiego, mocno zmotywowani, od 
początku nadawali ton rywalizacji. 
Aktywny był Bedi Buval, choć 
początkowo dawał się łapać na 
spalone. Po kwadransie było już 
jednak 1:0 dla gdańszczan. Do pro-
stopadłego podania doszedł Ab-
dou Razack Traore, znalazł się 
w sytuacji sam na sam z Seba-
stianem Nowakiem i efektownym 
lobem dał gościom prowadzenie. 
Zabrzanie starali się odrabiać stra-
ty, lecz Adrian Świątek miał źle 
ustawiony celownik. W barwach 
Górnika poprawnie spisywał się 
Rafał Pietrzak, będący motorem 
napędowym akcji gospodarzy. To 
jednak lechiści dyktowali warun-
ki gry. Na 2:0 mógł podwyższyć 
Hubert Wołąkiewicz, zastępujący 
na lewej obronie Vytautasa An-
driuskieviciusa. Posłał jednak piłkę 
obok słupka. Tuż przed gwizdkiem 
na przerwę przytomnością umysłu 
wykazał się Buval. Francuz ude-
rzył solidnie z 12 metrów, pod-
wyższając na 2:0. Był to drugi gol 

tego napastnika w drugim występie 
w ekipie biało-zielonych.

Chwilę po wznowieniu gry 
musiał jednak opuścić plac gry. 
Brutalny faul Mariusza Jopa spo-
wodował ranę ciętą na stopie Bu-
vala, którą zresztą tuż po meczu 
miał szytą. Na boisku zastąpił go 
Tomasz Dawidowski. Mecz się 
zaostrzył, a górnicy starali się od-
robić straty. Świątek nadal jed-
nak zawodził, dobrze w bramce 
Lechii spisywał się natomiast 
Paweł Kapsa. Pod koniec meczu 
trzeciego gola mógł strzelić Ser-
gejs Kożans. Wracający do gry po 

kontuzji łotewski stoper zauważył, 
że Sebastian Nowak wyszedł zbyt 
daleko przed linię i postanowił 
zaskoczyć go lobem z własnej po-
łowy. Bramkarz Górnika w porę 
się jednak zorientował i zażegnał 
niebezpieczeństwo. Wynik już się 
nie zmienił, więc z awansu cieszyli 
się goście. – Nie ma co ukrywać, 
że przyjechaliśmy do Zabrza po 
awans. Puchar jest dla nas sprawą 
bardzo ważną. Mecz ułożył się z 
naszej strony najlepiej, jak mógł, 
a druga bramka ustawiła spot-
kanie. Moi piłkarze zachowywali 
się czasami irracjonalnie, ale na 

szczęście nie padł żaden gol. Teraz 
myślimy już o sobotnim meczu z 
Górnikiem – mówił szkoleniowiec 
Lechii Tomasz Kafarski. – Też 
bardzo chcieliśmy awansować i z 
taką myślą wyszliśmy na to spot-
kanie. Trzech zawodników było 
jednak niezdolnych do gry. Mecz 
był pod dyktando Lechii praktycz-
nie od pierwszej bramki aż do koń-
ca. Spróbujemy wyciągnąć wnioski 
z tego spotkania, bo materiał do 
analizy mamy bardzo bogaty – to z 
kolei słowa szkoleniowca Górnika 
Adama Nawałki.

(GP)

Lechia awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski po wyjazdowej wygranej 2:0 nad Górnikiem

Obcokrajowcy załatwili sprawę
Górnik Zabrze – 
Lechia Gdańsk  0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Traore (15), 0:2 Buval (45). 
Żółte kartki: Przybylski, Bemben, Jop, S. 
Nowak, Sobczak oraz Surma, Deleu, Ba-
jić, Wołąkiewicz. Sędziował: Paweł Pskit 
(Łódź). Widzów: 2000.

Górnik: S. Nowak – Bemben, Jop, Marci-
niak, Magiera – Danch, Przybylski, Kwiek 
(75 Bonin), Pietrzak (77 Wodecki) – Chałas 
(69 Sobczak), Świątek.

Lechia: Kapsa – Deleu, Bąk, Kożans, Wo-
łąkiewicz – Bajić (83 Pietrowski), Surma,  
P. Nowak – Traore (65 Wiśniewski), Lukja-
novs – Buval (50 Dawidowski).

Wyniki pozostałych me-
czów 1/16 finału PP: Świt 
Nowy Dwór Maz. – Śląsk 
Wrocław 0:1, Pogoń Szczecin 
– Legia Warszawa 0:1, Con-
cordia Piotrków Tryb. – GKS 
Bełchatów 0:1, ŁKS Łódź – 
Polonia Bytom 3:0, Znicz Prusz-
ków – Polonia Warszawa 0:1, 
Wigry Suwałki – Korona Kielce 
0:2, GKS Tychy – Lech Po-
znań 0:1, Dolcan Ząbki – Wi-
sła Kraków 0:1, GKP Gorzów 
Wlkp. – Cracovia 0:1. 

W środę odbyły się me-
cze: KSZO Ostrowiec Św. – 
Arka Gdynia, Flota Świnoujście 
– Jagiellonia Białystok, Widzew 
Łódź – Zagłębie Lubin, Ruch 
Zdzieszowice – Ruch Chorzów, 
OKS 1945 Olsztyn – Odra Wo-
dzisław, Podbeskidzie Bielsko-
Biała – Piast Gliwice. Środowe 
spotkania zakończyły się po 
zamknięciu numeru (wytłusz-
czonym drukiem zaznaczono 
drużyny, które awansowały do 
dalszych gier). 
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Podopieczni 

Tomasza Kafarskiego 
po dobrym meczu 
wygrali w Zabrzu 

i awansowali 
do dalszej rundy 

Pucharu Polski
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Trwa sprzedaż biletów na sobotni mecz Lechii z Górnikiem Zabrze (godz. 14.45). 

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. 
Decyzją zarządu klubu zniesiona została podwyższa cen biletów w dniu meczu.

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. 10-18, w piątek w godz. 10-20, 
w sobotę od godz. 9 do rozpoczęcia meczu); 
2) w sklepie ADIDAS w Gdańsku (Centrum Handlowe Madison – Gdańsk, ul. Rajska 10 – 
czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20); 
3) w Centrum Cyfry + w Gdańsku (ul. Kartuska 149/20 – czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14); 
4) w Centrum Multimedialnym Cyfry + w Gdańsku-Oruni (ul. Okulickiego 2A/11, 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14); 
5) w sklepie JR SPORT w Starogardzie Gdańskim (Galeria Wierzyca, ul. Kanałowa 1 –  
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-20, w soboty w godz. 10-16);  
6) w sklepie ADIDAS w Malborku (ul. Sienkiewicza 15 – czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14); 
7) on-line na stronie www.lechia.kupbilety.pl (w dniu meczu sprzedaż w Internecie 
nie będzie już prowadzona).

Bilety na mecze Lechii z Górnikiem w sprzedaży

Zestaw par 7. kolejki  
(24-26 września 2010)

• sobota, godz. 14.45:
Lechia Gdańsk – 
Górnik Zabrze ..... : .....

• piątek, godz. 17.45: 
Korona Kielce – 
Śląsk Wrocław  ..... : .....

• piątek, godz. 20.00: 
Legia Warszawa – 
Lech Poznań  ..... : .....

• sobota, godz. 17.00: 
Polonia Warszawa – 
Polonia Bytom  ..... : .....

• sobota, godz. 18.15:
Cracovia – 
Arka Gdynia  ..... : .....

• sobota, godz. 19.15:
Ruch Chorzów – 
Widzew Łódź  ..... : .....

• niedziela, godz. 17.00:
GKS Bełchatów – 
Wisła Kraków ..... : .....

• niedziela, godz. 17.15:
Jagiellonia Białystok – 
Zagłębie Lubin ..... : .....

Wyniki 6. kolejki:  
Lechia – Cracovia 1:0,  
Wisła Kraków – Korona 2:2, 
Górnik – GKS Bełchatów 1:0,  
Widzew – Śląsk 5:2,  
Zagłębie – Legia 2:1,  
Polonia Bytom – Ruch 1:0,  
Arka – Jagiellonia 1:0. Mecz 
Lech – Polonia Warszawa został 
przełożony na 10 listopada.  

Tabela Ekstraklasy

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

W 8. kolejce (1-3 października) 
grają: Legia – Lechia (sobota, 
godz. 19.15), Arka – Polonia 
Warszawa, GKS Bełchatów – Lech, 
Górnik – Jagiellonia, Polonia Bytom 
– Widzew, Ruch – Korona, Wisła 
– Śląsk, Zagłębie – Cracovia.

Serialu pod  
tytułem  
„Górnik Zabrze” 
z udziałem  

Lechii ciąg dalszy.  
Po udanym dla  
gdańszczan pucharowym 
starciu we wtorek,  
w sobotę jedenastki 
z Wybrzeża i Górnego 
Śląska zmierzą się  
o ligowe punkty. Początek 
gry przy Traugutta  
o godz. 14.45.

Kibiców czeka z pewnością cie-
kawe spotkanie. Bo choć Górnik 
jest ligowym beniaminkiem, to dość 
niespodziewanie usadowił się na 
pozycji wicelidera tabeli. Zabrzanie 
wygrali dotychczas aż cztery me-
cze. Pokonali Bełchatów i Ruch na 
własnym boisku oraz na wyjazdach 
Zagłębie Lubin i Cracovię. Pokona-
ni schodzili z placu gry dwukrotnie 
– w Gdyni z Arką oraz na własnym 
stadionie po porażce z warszaw-
ską Polonią. W efekcie mają aż 
dwanaście punktów, tylko o jeden 
mniej od prowadzącej Jagiellonii 
Białystok. W Zabrzu jednak nikt 
się z tego powodu nie zachwyca. 
– Fajnie, że gramy skutecznie, ale 

w razie czego mam w zanadrzu lód 
na zagrzane głowy – mówi trener 
Adam Nawałka. – Przede wszyst-
kim chcemy się skupić na spokojnej 
pracy – dodaje.

Po wywalczeniu awansu, w Za-
brzu nie popełniono błędów sprzed 
dwóch lat. Naskupowano wtedy 
drogich zawodników z głośniej-
szymi nazwiskami, a efekt był taki, 
że drużyna opuściła ekstraklasę. 

Tym razem postawiono na tańszych 
graczy, bez ważnych kontraktów. 
W efekcie – dzięki zabiegom pre-
zesa Łukasza Mazura oraz dyrekto-
ra sportowego Tomasza Wałdocha 
– na dwunastu piłkarzy wydano 
ledwie milion złotych.

Ściągnięto mieszankę rutyny z 
młodością. Bo obok takich zawodni-
ków jak Michael Bemben, Mariusz 
Jop, Aleksander Kwiek czy Piotr 

Lechiści przed szansą poprawienia dorobku punktowego. Do Gdańska przyjeżdża klub z Zabrza

Górnik w „Twierdzy Gdańsk”

Gierczak (w Gdańsku nie zagra ze 
względu na złamaną nogę), przyszli 
także: Adam Stachowiak, Sebastian 
Leszczak, Tomasz Chałas, testowa-
ny przed sezonem przy Traugutta 
Daniel Sikorski, Maciej Bębenek, 
Michał Jonczyk, Rafał Pietrzak, 
Bartosz Kopacz, Maciej Mańka czy 
Szymon Sobczak. Lista wyjątkowo 
długa, lecz na razie dająca znako-
mite efekty w połączeniu z wieloma 
uznanymi graczami, którzy od daw-
na występują w Górniku. Wysoką 
formę osiągnął Tomasz Zahorski, a 
bardzo dobrze spisują się również 
Grzegorz Bonin i Adam Banaś.

Lechia będzie musiała więc za-
grać co najmniej tak samo dobrze, 
jak we wtorek w Pucharze Polski, 
by z Górnikiem wygrać. Ale ostat-
nie występy biało-zielonych mogą 
napawać fanów optymizmem. 
Gdańszczanie grają widowiskowo, 
gdyby tak jeszcze dołożyli do tego 
lepszą skuteczność. Mecz pucha-
rowy był jakby zalążkiem tego, że 
jest lepiej. Sympatyków cieszyć też 
może wysoka dyspozycja Lechii 
w poczynaniach defensywnych. 
Trzy z czterech dotychczasowych 
meczów na własnym terenie biało-
zieloni kończyli z zerem po stronie 
strat. Oby podobnie było w sobo-
tę. O resztę, brakującą do pełni 
szczęścia, w postaci zwycięstwa, 
trzeba postarać się w ofensywie.

(GP)
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Bedi Buval zapowiada się 
na klasowego snajpera, 
jakiego w Lechii 
już dawno nie było 
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Zanotował wręcz 
wymarzony  
debiut.  
Strzelając bramkę 

w pierwszym występie 
w ekipie biało-zielonych, 
zapewnił jej sukces  
nad Cracovią. We wtor-
kowym meczu Pucharu 
Polski w Zabrzu również 
wpisał się na listę  
strzelców. Bedi Buval 
udowodnił w tych  
spotkaniach, że ma  
predyspozycje ku temu, 
by stać się  
gwiazdą Lechii!

Francuski napastnik to czło-
wiek, jakiego w Gdańsku szu-
kano. Rosły, silny, szybki, z 
dużą umiejętnością znalezienia 
się pod bramką przeciwnika i 
skutecznej walki w powietrzu. 
Do tego umie strzelać gole. Tra-
fił do Lechii niemal w ostatniej 
chwili. Władze klubu prowa-
dziły już negocjacje w sprawie 
pozyskania innych graczy – Fina 
Jaami Puustinena oraz Island-
czyka Alfreda Finnbogassona. 
Finalnie jednak zdecydowano 
się na Buvala. Pomógł mu trochę 
udany debiut w Lechii Abdou 
Razacka Traore, bo Francuz tra-
fił do Gdańska za sprawą tej 
samej agencji menedżerskiej. – 
Cieszę się, że trafiłem do Polski. 
Uważam, że to dobra opcja dla 
rozwoju mojej kariery. Wasza 
liga stylem przypomina duńską, 
a tam grałem dotychczas najle-
piej. Liczę, że w barwach Lechii 
odnajdę wysoką formę – mówił 
tuż po przyjeździe do Gdańska.

Mimo że ma dopiero 24 lata, 
można nazywać go małym fut-
bolowym obieżyświatem. Uro-
dził się we francuskim Domont, 
ale ma martynikańskie korzenie. 
Jako junior trafił do Bolton Wan-
derers, przebił się nawet do sze-
rokiej kadry pierwszej drużyny 
angielskiego klubu, lecz nie roze-
grał w niej żadnego meczu. Wró-

cił więc na rok do Francji, do Red 
Star Paryż. A stamtąd przeniósł 
się do Danii, gdzie w barwach 
Randers FC w ciągu dwóch sezo-
nów rozegrał 57 meczów, zdoby-
wając w nich 15 bramek. Zeszłe 
rozgrywki spędził w Grecji. I 
to w dwóch klubach – Panthra-
kikosie Komotini i Panioniosie 
Ateny. Tam jednak za bardzo nie 
błyszczał, strzelając ledwie trzy 
gole. – Nie odpowiadał mi za 
bardzo tamtejszy styl gry, a także 
mentalność ludzi. Ciężko mi było 
odnaleźć się w Grecji, dlatego 
cieszę się, że zmieniłem klimat 
– mówi Buval.

Francuz miło za to wspomina 
Anglię, choć kariery tam nie zro-
bił. – Treningi w Boltonie dużo mi 
jednak dały. Mogę powiedzieć, że 
tam dopiero zobaczyłem, co zna-
czy prawdziwy futbol – wspomina 
piłkarz, którego niedoścignionym 
wzorem jest Didier Drogba z 
Chelsea Londyn. – Podpatruję go 
i chciałbym kiedyś grać tak, jak 
on. Wtedy z pewnością trafiłbym 
do reprezentacji Francji, co jest 
moim marzeniem – podkreśla.

Droga do wielkiej kariery 
wiedzie przez Polskę. Na debiut 
w Lechii musiał jednak pocze-
kać dłużej niż zwykle. Pojechał 
wprawdzie z drużyną już do Beł-
chatowa, lecz nie mógł zagrać, 
bo z Grecji nie dotarł jego certy-
fikat. Wszystko przez opieszałość 
działaczy tamtejszej federacji. 
Lechia musiała interweniować 
nawet w FIFA, aż w końcu, w 
zeszły piątek rano, wyczekiwany 
dokument wreszcie znalazł się w 
Polsce. Buval mógł więc zagrać 
z Cracovią.

To było prawdziwe wejście 
smoka. Wystawiony od pierwszej 
minuty napastnik szybko zaskarbił 
sobie sympatię kibiców. Grał do-
brze, dokumentując to zdobyciem 
gola po wymyślnie rozegranym 
rzucie rożnym. Traore dośrodko-
wał na tzw. krótki słupek, gdzie 
był Krzysztof Bąk. Obrońca prze-
dłużył głową tor lotu piłki, a Buval 
stojący w środku pola karnego na-
biegł na nią z impetem, nie pozo-
stawiając szans obrońcom rywali 
na skuteczną interwencję. Uderze-
nie głową musiało w tej sytuacji 

Francuski napastnik lekiem na nieskuteczność Lechii?

Bombardier z Martyniki
trafić do celu. Po bramce eksplo-
dował wręcz radością, podbiega-
jąc do sektora zajmowanego przez 
najzagorzalszych fanów Lechii. 
– Chciałem im podziękować za 
doping, a poza tym debiutowałem 
w nowym klubie, więc naturalnym 
wydało mi się, żeby podbiec do fa-
nów i podzielić się z nimi radością. 
Mogę chyba śmiało powiedzieć, że 
miałem debiut marzenie. Wygra-
liśmy mecz, strzeliłem zwycięską 
bramkę. Zdobywanie goli to rola 
każdego napastnika, a gdy dają 
zwycięstwa drużynie, to wtedy ra-
dość jest szczególna. Było wręcz 
idealnie i mogę tylko retorycznie 
siebie spytać, czego chcieć wię-
cej? – cieszył się po meczu. – W 
mojej opinii był to debiut marzenie 
– bramka, a do tego dwa świetne 
podania do Pawła Buzały, które 
mogły zakończyć się golami. Był 
to dobry start, ale oczywiście w 
przyszłości liczę na jeszcze więcej 
– ocenił grę Buvala szkoleniowiec 
Lechii Tomasz Kafarski.

Francuz na razie wygrał rywa-
lizację o miejsce na środku ataku, 
ale wobec sporej konkurencji bę-
dzie musiał udowadniać, że nale-
ży mu się miejsce w składzie. Na 
razie dobrze posłużyła mu przed-
meczowa koncentracja w postaci 
słuchania muzyki. Poza boiskiem 
najbliżej trzyma się z Traore, z 
którym porozumiewa się po fran-
cusku, ale zamierza choć trochę 
nauczyć się polskiego. – Na razie 
poznałem kilka słów. Postaram 
się wkrótce więcej, choć macie 
niezwykle trudny język – kończy ze 
śmiechem Buval.

GRZEGORZ POŁUBIŃSKI

Bedi Buval 
Data urodzenia: 16 czerwca 1986 r.
Miejsce urodzenia: Domont
Narodowość: Francja
Wzrost: 181 cm
Waga: 70 kg
Pozycja na boisku: napastnik
Kluby w karierze: AS Nancy, Bolton 
Wanderers, Red Star Paryż, Rangers FC, 
Panthrakikos Komotini, Panionios 
Ateny, Lechia Gdańsk.  
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Pod poprzeczkę

Satyryk i aforytsa Władysław 
Grzeszczyk napisał, że „czasem 
jasność pojawia się dopiero na 
szarym końcu”. Dokładnie tak 
było w przypadku działań trans-
ferowych Lechii. Początek był dra-
matyczny, a momentami nawet 
komiczny. Do gdańskiej drużyny 
przymierzani byli nikomu niezna-
ni Amerykanie (Johnny Arteaga i 
Teddy Niziolek), Grecy (Dimitris 
Skliopidis i Alexis Konstantinidis) 
czy Nigeryjczycy (Benjamin Ifea-
nyi Ede, Collins Chukwumaobim 
Nwaneri, Ismaila Alamin i Ariyo 
Dapo). Ich przygoda z Lechią – na 
całe szczęście – kończyła się jed-
nak szybciej, niż się zaczęła, a 
coraz bardziej niecierpliwi kibice 
czekali na realne wzmocnienia. I 
w końcu się doczekali - właśnie na 
szarym końcu.

Oczywiście nierozsądne byłoby 
rozstrzyganie w tej chwili, czy te-
goroczne transfery Lechii są udane 
(na to jest jeszcze zdecydowanie 
za wcześnie), ale już teraz bez 
cienia wątpliwości mogę napisać, 
że są obiecujące. Deleu, Vytautas 
Andriuskevicius, Abdou Razack 
Traore, Bedi Buval, Aliaksandr 
Sazankou czy w końcu Marek 
Zieńczuk występów w naszej sła-
biutkiej lidze nie muszą się oba-
wiać, a kilku z nich może nawet 
zostać wyróżniającymi się posta-
ciami ekstraklasy. 

Budujący był obrazek, kiedy 
podczas ostatniego meczu ligowe-
go z Cracovią na ławce siedzieli 
solidni Sazankou, Tomasz Da-
widowski, Marko Bajić, Sergejs 
Kożans czy Marcin Kaczmarek, a 
przecież poza kadrą na to spotka-
nie byli jeszcze Zieńczuk i Piotr 
Wiśniewski. To świadczy tylko o 
sile i potencjale nowej Lechii.

Działania transferowe Lechii 
oceniam więc na plus, choć mam 
nadzieję, że w kolejnych okien-
kach klub uniknie już początkowej 
drzemki. Nie ukrywajmy - gdań-
szczanie dopiero uczą się działań 
na europejskiej płaszczyźnie, do-
piero poznają swoich partnerów, 
oni dopiero poznają Lechię. Wie-
rzę jednak, że następnym razem 
na jasność nie będziemy musieli 
czekać aż do szarego końca.

GrzeGorz KubicKi,  
Gazeta Wyborcza trójmiasto

Przyczajony 
tygrys,  
ukryty smok

r e k l a m a

Ten sezon jest 
świetny  
w wykonaniu 
Krzysztofa Bąka. 

28-letni zawodnik  
przeszedł już na stałe 
na pozycję stopera i 
czuje się na niej dosko-
nale. Stał się prawdziwą 
ostoją defensywy  
biało-zielonych.

Skąd taka rewelacyjna for-
ma? Po oStatnim meczu z cra-
covią nie brakowało głoSów, że 
grałeś jak ProfeSor.

– Rewelacyjna? Nie mnie to 
oceniać. Staram się wywiązywać 
ze swoich boiskowych obowiąz-
ków najlepiej jak potrafię. A do 
futbolowej profesury jeszcze mi 
daleko.

niemniej jednak kolejny raz 
zagraliście bez Straty gola.

– I to cieszy nas, obrońców naj-
bardziej. Trzeci raz tak się stało w 
tym sezonie, średnia więc na razie 
jest przyzwoita, choć będziemy 
chcieli ją jeszcze bardziej wyśru-
bować. Wydaje mi się, że dobrze 
rozumiemy się jako cała formacja, 
wiemy, co mamy robić, a nieod-
powiedzialnych momentów zda-
rza się nam coraz mniej. Cracovia 
stworzyła przecież sobie zaledwie 
jedną dogodną sytuację.

Rozmowa z Krzysztofem Bąkiem, obrońcą Lechii Gdańsk

Muszę poprawić skuteczność

w zeSzłym Sezonie częściej 
grałeś jako Prawy obrońca. i w 
takiej roli miałeś wyStęPować 
także teraz. na Pozycję StoPera 
trafiłeś wręcz PrzyPadkowo.

– Rzeczywiście, rywalizowałem 
z Deleu o miejsce na prawej obro-
nie. I szczerze przyznaję, że nie 
byłem w najlepszej dyspozycji. Ale 
nagle kontuzji doznał Hubert Wołą-
kiewicz i zastąpiłem go na środku 
defensywy. Wyszło chyba w miarę 
nieźle, skoro cały czas gram.

częSto też lubiSz wbiegać 
w Pole karne Przeciwnika, ko-
rzyStając ze SłuSznego Przecież 
wzroStu.

– Brakuje mi jednak sku-
teczności. Strzeliłem już kilka 
bramek w takich sytuacjach, ale 
w tym sezonie brakuje trochę 
większej dokładności i szczęścia, 
choć piłka mnie szuka. Muszę 
popracować nad sobą. Na razie 
cieszy mnie asysta w spotkaniu z 
Cracovią.

jak oceniSz dotychczaSowy 
dorobek lechii?

– Zaczęliśmy nienajlepiej, od 
dwóch remisów i porażki. Powstał 
mały deficyt punktowy, lecz na 
szczęście nadrobiliśmy to w zwy-
cięskich spotkaniach ze Śląskiem i 
Cracovią. Żałujemy bardzo meczu 
w Bełchatowie, gdzie przegraliśmy 
praktycznie na własne życzenie. 
Dawno nie byliśmy tak wściekli 
jak wtedy.

górnik to PrzeSzkoda do 
Przejścia?

– Wtorkowy mecz pucharowy, 
szczególnie jego pierwsza połowa, 
pokazała, że jak najbardziej. Nie 
możemy jednak popadać w hurra-
optymistyczne nastroje. Musimy 
pamiętać, że zabrzanie przyjadą 
do nas w roli wicelidera i że gra w 
tym zespole kilku niezłych zawod-
ników. A poza tym dobrą nauczką 
był sparing przed sezonem w Gro-
dzisku, gdy prowadziliśmy 2:0, a 
przegraliśmy z nimi 2:3.

mecz Sobotni będzie Się róż-
nił od wtorkowego?

– Z pewnością, bo każdy jest 
inny. Na pewno obie strony wiedzą 
o sobie więcej po pucharowym 
starciu. Jak dla mnie jednak nie 
musimy wygrywać 2:0. Wystar-
czy nawet 1:0 po bramce w 90. 
minucie. Najważniejsze jest zwy-
cięstwo.

rozmawiał 
grzegorz PołubińSki
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Krzysztof Bąk ma ostatnio 
powody do zadowolenia 

– Lechia wygrywa,  
a on sam pewnie  
spisuje się w roli 

środkowego obrońcy 
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G órn i k  Z ab rze  S S A
Data założenia: 14 grudnia 1948 r.
Barwy: biało-niebiesko-czerwone
Adres: 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 81
Prezes: Łukasz Mazur
Trener: Adam Nawałka
Asystent trenera: Marek Piotrowicz
Asystent trenera: Bogdan Zając
Trener bramkarzy: Jarosław Tkocz
Trener przyg. fizycznego: Piotr Jankowicz
Kierownik drużyny: Igor Nagraba
Fizjoterapeuci: Włodzimierz Duś, Bartłomiej Spałek
Masażysta: Sebastian Jagiełło

 

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

Bramkarze: 
82 Sebastian NOWAK    13.01.1982  197/96  Ruch Chorzów 
28 Łukasz SKORUPSKI      5.05.1991  187/84  MSPN Górnik Zabrze 
  1 Adam STACHOWIAK  18.12.1986  190/80  Odra Wodzisław Śl. 

Obrońcy: 
25 Adam BANAŚ    25.12.1982  185/79  Piast Gliwice 
24 Michael BEMBEN    28.01.1976  182/81  1.FC Union Berlin 
  3 Mariusz JOP      3.08.1978  188/81  Wisła Kraków 
18 Bartosz KOPACZ    21.05.1992  188/80  GKS Jastrzębie Zdrój
21 Mariusz MAGIERA    25.08.1984  178/70  Wisła Kraków 
13 Maciej MAŃKA    30.06.1989  182/74  GKS Tychy 
16 Adam MARCINIAK    28.09.1988  186/78  Łódzki KS 
  2 Michał PAZDAN    21.09.1987  180/78  Hutnik Kraków 

Pomocnicy: 
27 Vladimír BALÁT      1.02.1987  175/70  MŠK Žilina 
  7 Maciej BĘBENEK    22.09.1984  173/68  Sandecja Nowy Sącz 
  5 Grzegorz BONIN      2.12.1983  188/78  Korona Kielce 
26 Adam DANCH    15.12.1987  180/77  Gwarek Zabrze 
  8 Piotr GIERCZAK      2.05.1976  176/68  Ruch Radzionków 
  9 Michał JONCZYK    11.03.1992  180/80  Sandecja Nowy Sącz 
  6 Aleksander KWIEK    13.01.1983  176/70  Odra Wodzisław Śl. 
23 Rafał PIETRZAK    30.01.1992  176/69  Zagłębie Sosnowiec 
19 Mariusz PRZYBYLSKI    19.01.1982  183/71  Polonia Bytom 

Napastnicy: 
14 Tomasz CHAŁAS    20.07.1988  185/73  Znicz Pruszków 
17 Sebastian LESZCZAK    20.01.1992  173/68  Wisła Kraków 
10 Daniel SIKORSKI      2.11.1987  184/74  Bayern II Monachium
86 Adrian ŚWIĄTEK    22.07.1986  174/62  Łódzki KS 
11 Marcin WODECKI    14.01.1988  175/65  Odra Wodzisław Śl. 
22 Tomasz ZAHORSKI    22.11.1984  188/74  Górnik Łęczna 

W górnym rzędzie od lewej: Piotr Jankowicz (trener przygotowania fizycznego), Michał Jonczyk, Daniel Sikorski, Adam Banaś, Mariusz Jop, Grzegorz Bonin, Tomasz Zahorski, Bartosz Kopacz, 
Adam Marciniak, Michał Pazdan, Dawid Zajączkowski (trener analityk). W środkowym rzędzie od lewej: Włodzimierz Duś (fizjoterapeuta), Bartłomiej Spałek (fizjoterapeuta), Mariusz Magiera, 
Maciej Mańka, Michał Bemben, Adam Stachowiak, Sebastian Nowak, Łukasz Skorupski, Adam Danch, Mariusz Przybylski, Aleksander Kwiek, Igor Nagraba (kierownik drużyny), Sebastian Jagiełło 
(masażysta). W dolnym rzędzie od lewej: Maciej Bębenek, Konrad Cebula (odszedł do Sandecji Nowy Sącz), Piotr Gierczak, Marcin Wodecki, Marek Piotrowicz (asystent trenera), Bogdan Zając 
(asystent trenera), Adam Nawałka (trener), Jarosław Tkocz (trener bramkarzy), Sebastian Leszczak, Adrian Świątek, Vladimir Balat, Robert Trznadel (wypożyczony do Okocimskiego Brzesko).
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Kapitana Górnika Adama Banasia zmartwiła 
porażka z Lechią w Pucharze Polski,  
niemniej jednak obrońca zabrzańskiej  
drużyny przekonuje, że w sobotę  

wraz z kolegami weźmie rewanż na gdańszczanach 
w meczu o ligowe punkty.

Rozmowa z Adamem Banasiem, obrońcą Górnika Zabrze

W lidze będzie inny mecz  
niż w pucharze

oglądał Pan wtorkowy 
mecz Pucharowy z trybun. 
jakie wrażenia?

– Lechia wygrała zasłuże-
nie, ale trzeba pamiętać, że nie 
wystąpiliśmy w najsilniejszym 
składzie. Trener Adam Nawał-
ka postanowił dać szansę kilku 
młodszym zawodnikom, dla 
których był to z pewnością po-
zytywny sprawdzian. Niemniej 
jednak nie dali rady uzyskać 
korzystnego wyniku. 

W sobotę na pewno będzie-
my mocniejsi kadrowo, a co za 
tym idzie, spróbujemy wziąć 
rewanż za wtorkową przegraną. 
Wprawdzie zabraknie Piotrka 
Gierczaka, który złamał nie-
dawno nogę, ale udanie zastąpił 
go Daniel Sikorski. Tyle, że 
on akurat złamał nos i ma wy-
stępować w specjalnej masce, 
którą ściąga z Niemiec. Ma jed-
nak zagrać i nam pomóc. Tak 
czy inaczej, jestem pewien, że 
sobotnie spotkanie będzie miało 
inny przebieg niż pucharowe.

jeSt SzanSa na SukceS w 
gdańSku?

– W naszej lidze można po-
konać każdego. Lechię dobrze 
znamy, a wtorkowa pucharo-
wa konfrontacja dostarczyła 
kolejnego materiału do analiz. 
Czeka nas niełatwe spotkanie, 
bo oba zespoły są ostatnio w 
wysokiej formie. Ale to chyba 
dobrze dla kibiców, którzy 
mogą spodziewać się cieka-
wego meczu.

macie już dwanaście 
Punktów, zajmujecie Pozycję 
wicelidera. można nazwać 
górnika rewelacją ligi?

– Słyszymy takie głosy, 
ale podchodzimy do nich 
spokojnie. Za nami dopiero 
sześć kolejek, w każdej chwi-
li przecież karta może się od-
wrócić. Cieszymy się z tego, 
co jest, ciężko pracujemy, i 
daje to efekty. Ale myślimy 
jedynie o najbliższym meczu 
z Lechią.

nawet mimo dwóch Pora-
żek nie Przytrafił Się wam 
jeSzcze kiePSki wyStęP.

– To prawda. Nawet w 
przegranych spotkaniach z Po-
lonią Warszawa i Arką Gdy-
nia pokazaliśmy niezły futbol. 
Widać, że zmierzamy w do-
brym kierunku, a wynikom 
sprzyja też dobra atmosfera w 
zespole. Zwycięstwa tylko ją 
cementują.

Panu, jako kaPitanowi, nie 
zdarzyło Się gaSić jakichś 
Pożarów?

– Pełnię tę funkcję od ja-
kiegoś czasu, także trochę z 
Górnikiem przeżyłem. Spadek, 
awans. Teraz jednak wszystko 
jest w porządku, nie mamy w 
zespole większych problemów. 
Pozostaje jedynie grać i wy-
grywać.

Zdoła się pan wykurować 
do soboty? W Pucharze Ba-
nasia zabrakło w składzie 
Górnika z powodu proble-
mów mięśniowych.

– Tak, ale to drobny uraz 
i nie powinno być żadnych 
problemów z grą. Na pewno 
będę do dyspozycji trenera.

rozmawiał  
grzegorz PołubińSki



www.lechia.pl10

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

Ruszaj po zdrowie i super nagrody
Miejski Ośrodek Sportu i Rek-

reacji w Gdańsku, Polska Fed-
eracja Nordic Walking, AWFiS 
Gdańsk i Gdańskie Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień zapraszają 
na kolejną imprezę z cyklu Grand 
Prix Nordic Walking. To trzecie i 
ostatnie spotkanie z zaplanowan-
ych na ten rok. Finałowa runda 
wystartuje 26 września. Spotkamy 
się w Parku Nadmorskim – Krainie 
Zabawy przy ul. Dąbrowszczaków 
na gdańskim Przymorzu. Początek 
o godz. 11.00.

Impreza przeznaczona jest 
zarówno dla tych, którzy dopi-
ero zaczynają swoją przygodę z 
marszami, jak też dla tych, którzy 
czują w sobie chęć rywalizacji z in-
nymi uczestnikami. Startujący będą 
mieli do pokonania trzy dystanse: 
5 km, 10 km i 15 km. Każdy może 
pomaszerować na takim odcinku, 
na jakim będzie się czuł najlepiej.

Ważnym aspektem staje się 
również umożliwienie startu w za-

wodach osób niepełnosprawnych, 
dla których przewidziano dys-
tans 5 km. Wymagane jest 
zaświadczenie od lekarza o braku 

przeciwwskazań do marszu Nor-
dic Walking.

Zapisać można się przez spec-
jalny moduł zgłoszeniowy dostępny 

na www.mosir.gda.pl. Rejestracja 
będzie możliwa także w biurze 
mistrzostw w dniu zawodów, w 
godzinach 9.00-10.30.

W marszach na dystansach 5 
km, 10 km, 15 km obowiązują trzy 
kategorie wiekowe: do 35 lat, 36-55 
lat, od 56 lat, z podziałem na kobi-
ety i mężczyzn.

Wśród wszystkich uczestników 
zostaną rozlosowane atrakcyjne 
nagrody: dwa rejsy promem Stena 
Line, notebook ufundowany przez 
Zakłady Mięsne Nowak, upominki 
od firmy Horyzont oraz gadżety od 
firmy Exel. 

N o r d i c  W a l k i n g 
to technika marszu z 
użyciem specjalnych ki-
jów, dzięki której pracują 
nie tylko mięśnie nóg, 
ale również obręczy 
barkowej. Aby móc 
uprawiać tą  formę 
aktywności, wystarczą 
kije, wygodne obuwie, 

luźny strój i dobre chęci. W pro-
gramie sportowo-rekreacyjnej imp-
rezy znajdzie się również instruktaż 
dla początkujących. W celu za-
pewnienia sobie odpowiednich 
korzyści płynących z tej formy ru-
chu, ważna jest znajomość tech-
niki. Tylko odpowiedni, prawidłowy 
chód z wykorzystaniem kijów może 
zapewnić 100% korzyści zdrow-
otnych, płynących z uprawiania 
tej dyscypliny. Dzięki prawidłowej 
technice angażujemy, oprócz nóg, 
również inne partie mięśni, m.in. 
obręcz barkową.

Program imprezy
9.00-10.30 – Rejestracja uczestników
10.30-10.45 – Otwarcie imprezy, rozgrzewka
11.00 – start na dystansie 5, 10, 15 km
12.00 – dekoracja zwycięzców dystansu 5 km
13.00 – dekoracja zwycięzców dystansu 10 km
13.45 – dekoracja zwycięzców dystansu 15 km
13.50 – losowanie nagród

• 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% – Sklep Adidas w CH 
Madison, Gdańsk, ul. Rajska 
10 – Rabat na odzież

• 10% – Sklep Adidas, Mal-
bork, ul. Sienkiewicza 15 – Ra-
bat na odzież

• 5% – Carusek. Szkolenie 
kierowców, Gdańsk, ul. Wita 
Stwosza 73, tel. 58 552 16 40 
– Rabat na kurs kat. A lub B

• 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)

Punkty Partnerskie Lechii Gdańsk
• 5-10% – Cartridge World, 

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
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Sklep JR Sport na kil-
kadziesiąt minut zamienił 
się w prawdziwy bastion 
Lechii. Podczas spotkania z 
przedstawicielami drużyny 
fani gdańskiego klubu mieli 

Kibice ze Starogardu Gdańskiego spotkali się z trenerem i piłkarzami biało-zielonych

Lechiści ze Starogardu sprawdzili 
umiejętności Pawła Kapsy 

świetną okazję do poznania 
bliżej piłkarzy i trenera, za-
dania im pytań, zrobienia 
pamiątkowych zdjęć, zdo-
bycia autografów czy sto-
czenia pojedynku „oko w 

To była gratka dla sympatyków Lechii, a zwłaszcza tych  
najmłodszych. Podczas spotkania w sklepie JR Sport  
w Starogardzie Gdańskim mieli bowiem okazję do poznania 
bliżej, rozmów, wspólnych zdjęć czy sprawdzenia  

umiejętności bramkarskich Pawła Kapsy. Oprócz niego Lechię  
reprezentowali trener Tomasz Kafarski i pomocnik Marek Zieńczuk.  

oko” z przedstawicielami 
Lechii. 

– Niedawno nastąpiło 
nowe otwarcie współpracy 
naszej firmy z Lechią. Fani 
ze Starogardu mogą w na-
szym sklepie, mieszczącym 
się w Galerii Wierzyca, na-
bywać bilety na wszystkie 
mecze Lechii, ale również 
zaopatrywać się w oficjalne 
pamiątki klubu. Tym razem 
mieli również okazję spot-
kać się z mocną delegacją 
piłkarzy i trenerem gdań-
skiej drużyny – cieszył się 
Robert Kotlewski, właści-
ciel JR Sport.  

Podczas oficjalnej czę-
ści sympatycy biało-zielo-
nych, a zwłaszcza najmłod-

si, mieli też okazję wygrać 
nagrody w konkursach 
przygotowanych przez klub. 
Prowadzący imprezę spiker 
Lechii Marcin Gałek bez 
skrupułów odpytywał tre-
nera i piłkarzy o wszystkie 
szczegóły ich zawodu. Ale 
największą atrakcją cieszy-
ła się część nieoficjalna, 
w której sympatycy klubu 
mieli niepowtarzalną oka-
zję sprawdzić umiejętności 
bramkarskie Pawła Kap-
sy, który na dużej bramce 
zmuszony był bronić rzuty 
karne, wykonywane przez 
kibiców Lechii. Sporą fraj-
dę dostarczył sympatykom 
biało-zielonych również 
pojedynek przeciwko Kap-
sie i Markowi Zieńczukowi 
podczas gry w popularne 
„piłkarzyki”. – Spotkaliśmy 
się z bardzo młodymi ludź-
mi, to cieszy – mówił po 
spotkaniu trener Tomasz 
Kafarski. – To przyszłość 
Lechii, jeżeli chodzi o try-
buny, więc trzeba cały czas 
na nich chuchać i dmuchać, 
aby w najbliższej przyszło-
ści szczelnie zapełniali sta-
dion PGE Arena – dodał. 
Radości ze spotkania z ido-
lami nie krył 12-letni Pa-
tryk. – Takie spotkanie to 
duże przeżycie, a pokonanie 
Pawła Kapsy w konkursie 
rzutów karnych będę pa-
miętał na długo – cieszył 
się młody sympatyk Lechii, 
który z rodziną odwiedza 
stadion przy Traugutta.

(PM)
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Na spotkaniu z piłkarzami  
i trenerem Lechii 
nie zabrakło 
również pięknych kobiet

Przedstawiciele Lechii 
chętnie odpowiadali 
na pytania sympatyków 

Fani Lechii z terenu całego Pomorza,  
podróżujący autobusami PKS Gdańsk, nie muszą 

już denerwować się z powodu zakorkowanych tras 
w mieście i na terenie Trójmiasta. Od kilku dni mogą 
spędzić podróż, czytając aktualny numer „Lechisty”. 

Nasza gazeta dostępna również w komunikacji podmiejskiej

Podróżuj z PKS Gdańsk i czytaj „Lechistę”

W lipcu klub w wyniku 
konkursu wyłonił PKS Gdańsk 
jako oficjalnego przewoźnika 
drużyn Lechii. Dodatkowo PKS 
Gdańsk zakupił nowiutki auto-
kar marki MAN, który został 
oddały do wyłącznego użytku 
klubu. Pierwsza drużyna i 
ekipa Młodej Ekstraklasy, ale 
też III-ligowe rezerwy, jeżdżą 
na mecze do miejscowości 
położonych o kilkaset kilom-
etrów od Gdańska. Dlatego 
poprawa standardu i jakości 
przewozów była priorytetem. 

Teraz zrobiony został kole-
jny krok we współpracy Lechii 
z PKS Gdańsk. Od kilku dni w 

kilkudziesięciu autobusach 
kursujących na trasach podmie-
jskiej i lokalnych, w czwartki przed 
meczami Lechii rozgrywanymi 
w Gdańsku, podróżujący mogą 
dostać kolejny numer klubowego 
wydawnictwa „Lechista”. – W godz-
inach porannego i popołudniowego 
szczytu miasto i trasy wylotowe do 
Gdańska są zakorkowane. Dzięki 
lekturze „Lechisty” można na 
bieżąco być z tym, co dzieje się w 
klubie, a dodatkowo przyjemniej 
spędzić podróż – zachęca Błażej 
Słowikowski, rzecznik prasowy 
Lechii. 

– Jako partner klubu 
chcemy wspierać inicjatywy i 

przedsięwzięcia Lechii. Dlatego 
klubowe wydawnictwo będzie reg-
ularnie dostępne również w auto-
busach naszej firmy. Pasażerowie 
mogą przy wejściu do autobu-
su dostać „Lechistę” i poczytać 
w trakcie podróży – przyznaje 
Andrzej Dziewanowski, członek 
zarządu PKS Gdańsk. 

Od minionego tygodnia 
gdański przewoźnik w swoich au-
tobusach, dzięki specjalnie przy-
gotowanym plakatom, zachęca 
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AUTORYZOWANE PUNKTY 
LECHII GDAŃSK

SKLEP ADIDAS
Centrum Handlowe Madison – ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk
Godziny otwarcia: 
poniedziałek-sobota    9.00-21.00
niedziela   10.00-20.00

CENTRUM CYFRA +
ul. Kartuska 149/20, 80-138 Gdańsk
Godziny otwarcia: 
poniedziałek-piątek  10.00-18.00
sobota   10.00-14.00

CENTRUM CYFRA +
ul. Okulickiego 2A/11, 80-041 Gdańsk-Orunia
Godziny otwarcia: 
poniedziałek-piątek  10.00-18.00
sobota   10.00-14.00

JR SPORT
Galeria Wierzyca – ul. Kanałowa 1, 83-200 Starogard Gd.
Godziny otwarcia:  
poniedziałek-piątek  10.00-20.00
sobota   10.00-16.00

SKLEP ADIDAS
ul. Sienkiewicza 15, 82-200 Malbork
Godziny otwarcia:  
poniedziałek-piątek  10.00-18.00
sobota   10.00-14.00

również do przychodzenia na 
mecze Lechii. – Mogę zapewnić, 
że to nie koniec naszych wspól-
nych inicjatyw – mówi tajem-
niczo Andrzej Dziewanowski. 
– Już wkrótce będziemy mieli 
dla naszych sympatyków 
niespodziankę. O szczegółach 
wkrótce za pośrednictwem 
mediów i oczywiście oficjalnej st-
rony Lechia.pl – dodaje Błażej 
Słowikowski.   

(PM)
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Kibice Lechii z gdańskiej Oruni i centrum 
miasta mają do swojej dyspozycji  

kolejne dwa punkty, w których mogą  
zaopatrywać się w bilety na mecze  
i oficjalne pamiątki klubu. 

Klub uruchomił dwa nowe punkty 
dystrybucji wejściówek

Lechia na plus

Dwa salony Centrum Cy-
fry + w Gdańsku zostały no-
wymi punktami dystrybucji 
biletów i pamiątek Lechii. Od 
dziś fani biało-zielonych mogą 
tam kupować wejściówki na 
mecze, bez konieczności faty-
gowania się do stadionowych 
kas. Pierwszy z punktów znaj-
duje się na Oruni w Gdańsku 
przy ul. Okulickiego 2A/11, 
drugi natomiast przy ul. Kar-
tuskiej 149/20. Oprócz bile-
tów i pamiątek kibice mogą 
zapoznać się z aktualną ofertą 
Cyfry +, która ma prawa do 
pokazywania meczów Eks-
traklasy. – W naszych punk-
tach każdy sympatyk futbolu 
w krótkim czasie może znaleźć 
dla siebie optymalną ofertę 
z pakietami telewizyjnymi 
– mówi Tomasz Szczukow-
ski z Centrum Cyfry +. – Ca-
nal Plus i Orange Sport jest 

z piłkarską Ekstraklasą, a my 
jesteśmy z Lechią, bo to duma 
Gdańska i Pomorza – dodaje. 

W obu punktach już od 
czwartku mogą zaopatry-
wać się w bilety. Salony 
Cyfry + czynne są od ponie-
działku do piątku w godz. 
10-18, zaś w soboty w godz.  
10-14. Szybka i miła obsłu-
ga oraz większa dostępność 
do wejściówek ma skrócić 
czas oczekiwania kibiców 
przy zakupie biletów. 

Przypomnijmy, że od 
niedawna fani Lechii mogą 
też kupować wejściówki i 
oficjalne pamiątki klubowe 
w trzech nowych punktach 
– JR Sport w Starogardzie 
Gdańskim, sklepach Adida-
sa w Malborku i w Galerii 
Madison w centrum Gdań-
ska (na I piętrze). 

(PM)
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Centrum Cyfry+  
przy ul. Okulickiego 
na Oruni
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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 ogólnop-
olskiej sieci szkół – Twoja-Szkoła  z 
Grudziądza.

Szkoły te znajdują się w 68 mia-
stach na terenie całego kraju. Obecnie 
kształci się 12.000 słuchaczy. Poziom 
i jakość nauczania gwarantuje nasze 
wieloletnie doświadczenie oraz 700 
wykwalifikowanych nauczycieli, którzy 
realizują program Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. W naszych szkołach troszc-
zymy się nie tylko o rozwój, ale również 
przywiązujemy dużą wagę do klimatu 
panującego w szkole. Starannie do-
brany i życzliwy zespół administracyjny 
oraz pedagogiczny czuwa nad naszymi 
słuchaczami.

– Ofer ta edukacyjna skierowana jest  do absolwentów zasadniczych szkół  zawodowych oraz absolwentów gim -
nazjum bądź 8-klasowych szkół podstawowych. W pierwszym przypadku nauka trwa 2 lata, w drugim 3 – mówi Ar-
leta 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 uczelnie. 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


