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Już po raz drugi największy w Polsce Festiwal Roślin Owadożernych 
odbywał się w legnickim parku Miejskim (15-17 czerwca). Odwiedziły 
go tłumy legniczan i gości przybyłych z innych miejscowości. Więk-
szość z nich dokonała egzotycznych zakupów.
W  palmiarni, mini-zoo i  ogrodach zgromadzono tysiące egzempla-
rzy roślin, które odżywiają się owadami i innych niezwykle rzadkich 
okazów flory z różnych szerokości geograficznych. Były epifity, czyli 
porośla, rośliny rosnące na innych i korzystające z nich jako podpór, 
także odżywiające się samodzielnie.
Na festiwalu każdy znalazł coś dla siebie. Dzieci chętnie korzystały 
z zabaw, dorośli z uwagą słuchali opowieści o roślinach i ich niezwy-
kłych obyczajach. 

LEGNICKI PARK  
TONĄŁ W KWIATACH

Zakończyły się prace przy budowie 
ogródka wielopokoleniowego do 
zabawy i uprawiania sportu przy 
ul. Bydgoskiej oraz placu zabaw, 
siłowni plenerowej i miejsca wypo-

czynku przy ul. Stanisławowskiej. 
Zadania zrealizowano w ramach 
tegorocznej edycji Legnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

Przebudowano kładkę dla pieszych nad ul. Witelona. Koszt wyniósł 
ok. 100 tys. zł.
Zakres robót obejmował m.in. miejscowe wyrównania nawierzchni 
i wykonanie nowej wykładziny ciągu pieszego. Nowa nawierzchnia, 
dzięki zastosowaniu żywic i posypki uszorstniającej, zabezpiecza pie-
szych przed ślizganiem się. Zadanie obejmowało również przebudo-
wę schodów wraz z wjazdem dla wózków przy dojściu do kładki od 
strony parku. Schody betonowe zostały wyłożone płytkami. Zamon-
towano także nowe balustrady.

LBO 2018. 
Pierwsze  
inwestycje 
już gotowe

KŁADKA NAD UL. WITELONA
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EKSTRAKLASOWA  
MIEDZIANKA  
DUMĄ MIASTA Ewa Szczecińska-Zielińska

dyrektor Wydziału Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Urzędu Miasta Legnicy

Mamy to! Czekaliśmy na awans Miedzi 
Legnica do Ekstraklasy i jesteśmy szczęśli-
wi, że udało się zrealizować ten plan. Żyje 
nim całe miasto.
Legniczanie kochają sukcesy swojego 
miasta. Pokazywali to poprzez aktywność 
w mediach społecznościowych, udział 
w meczach i wydarzeniach z udziałem 
naszych piłkarzy. Nawet sceptycy, którzy 
niezbyt interesowali się piłką, nie chodzili 
na mecze i nie identyfikowali się z dru-
żyną, przełamali się i zaczęli dostrzegać 

wartość dokonań piłkarzy. Bardzo to 
cieszy.
Promocja miasta miała nosa co do sukce-
su „Miedzianki”– od kilku miesięcy pracu-
jemy nad materiałem filmowym z udzia-
łem piłkarzy Miedzi Legnica. Futbolowy 
spot promocyjny miasta jest już prawie 
gotowy i jesteśmy przekonani, że wywoła 
uśmiech na twarzach mieszkańców, ale 
też będzie nośnikiem dobrego wizerun-
ku Legnicy. Nie ma promocji bez sportu 
i chcemy, by sukces Miedzi, był też okazją 

do pokazania miasta nowoczesnego, 
z bogatą historią i tradycjami. Możemy 
zyskać nowych odbiorców i sympatyków, 
by jeszcze bardziej wzmocnić pozycję 
miasta na Dolnym Śląsku i w Polsce.
Tymczasem zapraszam do lektury 
wydania specjalnego naszego miesięcz-
nika. Niech będzie pamiątką nie tylko 
dla zagorzałych kibiców, ale i wszystkich 
tych, których cieszy ekstraklasowy awans 
Miedzi Legnicy. Czekamy na więcej! 

TYTUŁEM WSTĘPU

Mówi się, że jest Pan jednym 
z najbardziej wiernych fanów 
Miedzi Legnica. To prawda?
- Znam wierniejszych (śmiech). 
Zastanawiam się, jak to zmie-
rzyć? Ilością oglądanych na żywo 
meczów, okrzyków radości po 
zdobytych bramkach? Opanowa-
niu, po chwilach zwątpienia, gdy 
na boisku wyraźnie nam nie szło? 
Wierny fan, to chyba taki, który 
jest z drużyną, nawet kiedy prze-
grywa. 

Zatem wymarzony awans, to 
prawdziwa uczta?
- Czekaliśmy na ten awans – kibice 
czekali, mieszkańcy, właściciel klu-
bu i sami piłkarze. To wielki sukces, 
poprzedzony ciężką pracą. Legnica 
zasłużyła na Ekstraklasę. Trzeba nie-
zmiennie gratulować i  powtarzać, 
jak wielu ludzi na niego pracowało. 
Te cegiełki stworzyły całość budowli, 
jaką stanowi dziś klub, obiekt stadio-
nu oraz nasze wzajemne relacje i za-
ufanie.   (Ciąg dalszy na str. 4)

MIASTO  
-  MOCNY  

FILAR MIEDZI

Z prezydentem Legnicy, Tadeuszem Krzakowskim,  
rozmawia Ewa Szczecińska-Zielińska.
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Często mówi Pan o symbiozie między mia-
stem a klubem. Trudno było wypracować 
takie relacje?
- Z pewnością wymagało to dużo czasu, dobrej 
woli i  zaangażowania obu stron. Ja zawsze po-
wtarzam, że Legnica ma wiele szczęścia, gdyż 
klub ma konsekwentnego w działaniu i stabilne-
go finansowo właściciela. Tutaj wielkie podzięko-
wania i uznanie dla Andrzeja Dadełły. O mieście, 
jako strategicznym partnerze tytularnym Miedzi 
Legnica, możemy bez kurtuazji powiedzieć, jako 
o  jednym z  filarów rozwoju klubu. Bywało, że 
trzeba było podejmować odważne decyzje. Sta-
ramy się dbać o całe sportowe spektrum naszego 
miasta i stwarzać mu jak najlepsze warunki. Pa-
miętajmy też, że podstawą przyszłych zwycięstw 
i osiągnięć w różnych dyscyplinach jest stały roz-
wój i unowocześnianie obiektów dla sportowego 
szkolenia dzieci i młodzieży.

- Jeśli mowa o decyzjach, to chyba dziś ani 
przez chwilę nie żałuje Pan tych związanych 
z inwestycjami na miejskim stadionie? 

- Taką prawdziwą radość poczułem, kiedy 
zaraz po wygranym meczu, decydującym 
o awansie, kibice wbiegli na murawę. Pomyśla-
łem, że warto było wierzyć w ten sukces. Prze-
cież przepustką do Ekstraklasy były też zmiany 
na stadionie. Przeprowadziliśmy je modelowo, 

a  jeszcze do tego bardzo cieszyły nas płynące 
z różnych stron opinie o naszej najlepszej mu-
rawie w  pierwszej lidze, którą zawdzięczamy 
oddaniu pracowników OSiRu, oraz organiza-
cji meczów, zapewniającej największe bezpie-
czeństwo. Nasz stadion nadal będzie doskona-
lony i dopieszczany. 

Jakie inne korzyści widzi Pan dziś po awansie 
„Miedzianki”?
- Korzyści są wielowątkowe, społeczne i gospo-
darcze. Także wizerunkowe i  promocyjne dla 
miasta. Transmisje meczów to jedno, ale wyko-
rzystać te „pięć minut” - to dopiero wyzwanie. 
Tak do tego trzeba podejść i skupić się na grze 
w  Ekstraklasie. Mnie wypada tylko trzymać 
mocno kciuki za zawodników Miedzi i  trenera 
Dominika Nowaka, któremu jeszcze raz szcze-
rze gratuluję sukcesu. Nie zamierzam także 
zmieniać naszej prosportowej polityki, bo ona 
doskonale się sprawdza. 

Dziękuję za rozmowę.

Czekaliśmy na ten awans – 
kibice czekali, mieszkańcy, 

właściciel klubu i sami 
piłkarze. To wielki sukces, 
poprzedzony ciężką pracą. 

Legnica zasłużyła na 
Ekstraklasę.

EKSTRA MIEDŹ LEGNICA
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Wierzył pan w awans do Ekstraklasy?
- Oczywiście. Budowaliśmy klub z  myślą 
o awansie do Ekstraklasy. Dziś mamy solidny 
zespół, który po awansie wzmocnimy. Jeste-
śmy w  stanie zatrudnić dobrych piłkarzy, bo 
nasza marka jest solidna. Klub jest jak przed-

siębiorstwo – trzeba o  nie dbać i  rozwijać je. 
Przez cały czas budujemy markę i  przyjazny 
biznes wokół klubu. Mamy solidną bazę finan-
sową. Inwestujemy też w młodzież. Posiadamy 
Akademię Piłkarską, skupiającą w  tej chwili 
już kilkanaście drużyn, do tego Szkołę Mistrzo-
stwa Sportowego i  bursę dla młodzieży. Ale 
jeszcze dużo pracy przed nami. W ekstraklasie 
życzyłbym sobie samych wygranych!

Przed siedmiu laty zainwestował pan 
w Miedź, co pana do tego skłoniło?  
- Jestem jej kibicem od lat 70. minionego wie-
ku. Jako dziecko chodziłem na mecze Miedzi. 
Pamiętam zwycięstwo 3:0 nad Czarnymi Ża-
gań i  awans do 3. ligi. Niestety, nie mogłem 
być na wygranym z  Górnikiem Zabrze finale 
Pucharu Polski w  Warszawie w  1992 roku. 
Ale oglądałem na żywo mecz w Pucharze Zdo-

bywców Pucharów z AS Monaco. Wówczas nie 
myślałem, że kiedyś zainwestuję w  klub. Ale 
wiele lat później w jednej z gazet przeczytałem, 
że Miedź bankrutuje. I postanowiłem pomóc.

Spotkał się pan z prezydentem Tadeuszem 
Krzakowskim, który też wierzył w sukcesy 
Miedzi.
- Naszą współpracę określiłbym jako bardzo 
dobrą. Prezydent był i  jest bardzo przychylny 
dla sportu. Miasto zainwestowało w  infra-
strukturę sportową, a to z kolei stworzyło do-
bre warunki do rozwoju klubu. 

Ekstraklasa to wielkie wyzwanie…
- Jestem podekscytowany awansem i  wiem, 
że sobie poradzimy. Jestem konsekwentny 
w  działaniu i  wierzę, że osiągniemy jeszcze 
wiele sukcesów.

W EKSTRAKLASIE  
ŻYCZYŁBYM SOBIE  

SAMYCH WYGRANYCH

EKSTRA MIEDŹ LEGNICA

- Jestem konsekwentny w działaniu i wiem, że w Ekstraklasie sobie poradzimy – mówi Andrzej Dadełło, właściciel MKS Miedź Legnica. 
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INWESTYCJE

Pięcioletni kontrakt trenerski to wciąż rzadko 
spotykana rzecz w polskiej piłce…
- Klub, a  przede wszystkim właściciel Miedzi 
pan Andrzej Dadełło, obdarzył mnie i sztab tre-
nerski bardzo dużym zaufaniem. Zdaję sobie 
sprawę, że spoczywa na mnie także wielka od-
powiedzialność. Cieszę się, że kontrakt jest dłu-
gi, bo to daje nam niesamowity komfort pracy. 
Wszyscy mamy w klubie podobne spojrzenie na 
kwestie rozwoju drużyny i tego, co chcemy osią-
gnąć. Na razie zrobiliśmy jeden ważny krok, czy-
li awans do Ekstraklasy, ale przed nami kolejne 
wyzwania – nie chcemy być w elicie szarakiem, 
a zespołem, który będzie się liczył. Będziemy do 
tego dążyć poprzez umiejętną budowę drużyny 
i konsekwentną, codzienną pracę. Na pewno nie 
zmieni się styl gry naszej drużyny. Po krótkim 
urlopie zabieramy się do pracy, żeby jak najlepiej 
wystartować w Ekstraklasie.

Jak będzie wyglądało okienko transferowe 
w Miedzi? Trzon zespołu, który wywalczył 
awans, dostanie swoją szansę w Ekstraklasie?
- Tak. Powtarzałem to już kilka razy, że nie bę-
dzie żadnej rewolucji w  składzie. Mamy wyse-
lekcjonowaną grupę ludzi i chcemy dalej z nimi 
pracować. Znamy doskonale tych zawodników, 
ich słabsze i mocniejsze strony, wiemy jaką pra-
cę wykonaliśmy motorycznie i taktycznie, ale też 
wiemy, czego brakuje. Wciąż dużo jest do popra-
wy, ale trzon zespołu zasługuje na swoją szansę 
w Ekstraklasie, bo wygraliśmy Nice 1 Ligę, będąc 
w obiektywnej ocenie najlepszym zespołem.

Rozumiem, że ewentualne transfery to będą 
punktowe wzmocnienia na kilku pozycjach?
- Tak, to muszą być przemyślane ruchy. Chcemy 
pozyskać zawodników, którzy dadzą odpowied-
nią jakość i  podniosą rywalizację w  zespole na 

poszczególnych pozycjach. Nikt z marszu nie do-
stanie miejsca w wyjściowym składzie – trzeba 
na to zasłużyć, zapracować i wygrać rywalizację. 
Tak było do tej pory i dalej tak to będzie wyglą-
dało. Chcemy dobrać takich piłkarzy, którzy 
w Miedzi będą się rozwijać i osiągać coraz lepsze 
wyniki. Patrzymy nie tylko na walory piłkarskie, 
ale też charakterologiczne.

Do kiedy chce Pan mieć zamkniętą kadrę?
- Najlepiej byłoby do wyjazdu na zgrupowanie, 
czyli do 25 czerwca. Zdaję sobie jednak sprawę, 
że to bardzo krótki czas. W tej chwili bardzo moc-
no pracujemy nad transferami i mam nadzieję, że 
wszystko pójdzie po naszej myśli.

(Wywiad pochodzi ze strony internetowej  
MKS Miedź Legnica)

W MIEDZI  
MAM KOMFORT  
PRACY

Drużyna, która chce awansować, musi grać ofensywną piłkę. I my taką graliśmy.  
Z tą drużyną nie można było tego spieprzyć – mówi Dominik Nowak, trener Miedzi.

EKSTRA MIEDŹ LEGNICA
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W górnym rzędzie od lewej: Mateusz 
Piątkowski, Kornel Osyra, Wojciech 

Łobodziński, Tomislav Bożić, Jonathan de 
Amo Perez, Fryderyk Stasiak, Mariusz Idzik, 

Grzegorz Bartczak, Rafał Augustyniak, 
masażysta Mateusz Kula. 

W środkowym rzędzie od lewej: kierownik 
drużyny Tomasz Kodzis, Omar Santana, 

Przemysław Mystkowski, Fabian Piasecki, 
Paweł Kapsa, Łukasz Sapela, Piotr Smołuch, 
Karol Gardzielewicz, Marquitos, Frank Adu 

Kwame, trener przygotowania motorycznego 
Dawid Goliński. 

W dolnym rzędzie od lewej: Mladen 
Bartulović, Adrian Purzycki, Paweł Zieliński, 
trener bramkarzy Aleksander Ptak, trener 
Dominik Nowak, asystent trenera Grzegorz 
Mokry, Łukasz Garguła, Michał Bartkowiak, 

Petteri Forsell.

TA DRUŻYNA wywalczyła awans

 Fot. Miedź Legnica / B. Ham
anowicz

EKSTRA MIEDŹ LEGNICA
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LEGNICCY DZIENNIKARZE I KIBICE O AWANSIE

Paweł Jantura – redaktor naczelny 
portalu Lca.pl

Dawid Sołtys, redaktor naczelny portalu 
e-legnickie.pl

Krzysztof Piotrowski, prezes 
Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Miedź”

Miedź Legnica awansowała do ekstraklasy 
dzięki właścicielowi klubu, Andrzejowi Dadełło, 
który cierpliwie przebudowywał „Miedziankę”, 
aby osiągnąć z nią wymarzony cel. Bieżące 
zarządzanie powierzył Martynie Pajączek, na-
tomiast sam podejmował strategiczne decyzje. 
Od strony sportowej swój wkład w awans 
miało kilku wcześniejszych trenerów, przede 
wszystkim Bogusław Baniak i Ryszard Tara-
siewicz i piłkarze. Ostatecznie drużynę ustawił 
Dominik Nowak. Szkoleniowiec pochodzący 
z Łodzi, a od wielu lat mieszkający w Polkowi-
cach, stworzył i poukładał odpowiednią grupę 
zawodników. 
Wśród piłkarzy najbardziej ceniony jest Woj-
ciech Łobodziński. Cierpliwie walczył dla Miedzi 
o ekstraklasę od 6 lat. Wielokrotnie mówił, 
że jego marzeniem jest zagrać z tym klubem 
w najwyższej klasie rozgrywkowej i to się uda.
Żeby klub mógł funkcjonować na wyższym 
poziomie i walczyć w najwyższej lidze, muszą 
być spełnione cztery główne warunki: dobre 
zarządzanie, zespół, infrastruktura i sponsorzy.
- Awansując do ekstraklasy, Miedź Legnica 
zapisała nową kartę w historii naszego 
miasta. Po to budowaliśmy ten stadion, 
żeby dojść do momentu, kiedy możemy tu 
świętować awans - mówi Tadeusz Krza-
kowski, prezydent Legnicy.
Kibice byli motorem napędowym legnickie-
go zespołu. Piłkarze często podkreślali, że 
czują ich wsparcie. 
- Kibice są fantastyczni, to coś wspaniałego. 
Cały czas czujemy, że są z nami - twierdzi 
szkoleniowiec, Dominik Nowak.
Oczywiście jest jeszcze wiele, wiele innych, 
mniejszych, często niezauważalnych elemen-
tów i pracy osób „w cieniu”, które wpłynęły 
na awans i tu również wypadałoby napisać 
wielkie DZIĘKUJEMY.
Z tego historycznego momentu należy się 
cieszyć, bo trzeba pamiętać, że to pierw-
szy w Legnicy klub piłkarski, który zagra 
w Ekstraklasie. Miedź w tym roku skończy 47 
lat, co pokazuje, ile czasu kibice czekali na ten 
moment. W Polsce jest... ponad 6000 klubów. 
W ekstraklasie rywalizuje 16.Te liczby wiele 
mówią o sukcesie Miedzi. 

- Osiągnęliśmy wielki sukces. Można powie-
dzieć tak: piłkarze wybiegali go na boisku, 
a przygotował ich do tego sztab szkoleniowy. 
Ale klub to nie tylko piłkarze. To także ludzie 
zarządzający nim, infrastruktura, atmosfera 
wokół klubu. I oczywiście kibice. 

Jeżeli drużyna wygrywa, atmosfera wokół klu-
bu jest coraz lepsza. Dobre wyniki zachęcają 
do inwestowania. I przychodzenia na mecze. 
Kiedyś, gdy te wyniki były nienajlepsze, na 
stadion przychodziło z tysiąc osób. Teraz tylko 
w sektorze rodzinnym zasiada więcej. Przy-
chodzą rodziny wielopokoleniowe. Wzajemnie 
się nakręcają do kibicowania. Nasze rodzinne 
kibicowanie jest wzorem dla innych klubów. 
Stadion jest bezpieczny i przyjazny. 

Na trybunach zasiada regularnie kilka tysięcy 
ludzi, wywodzących się z różnych środowisk. 
Do takiej rzeszy ludzi staramy się dotrzeć, za-
angażować je w jakieś działania. Organizujemy 
wiele przedsięwzięć. Jesteśmy krwiodawcami, 
pomagamy ludziom chorym na raka. Anga-
żujemy się w pracę w Ośrodku Kibice Razem, 
organizujemy turnieje piłkarskie. Te działania 
są doceniane. Uczą się od nas inne kluby. Teraz, 
po awansie do Ekstraklasy, poprzeczka została 
podniesiona…

To największy sukces w historii legnickiego 
sportu. Do tej pory za taki uważałem zdobycie 
przez piłkarzy Miedzi Pucharu Polski w 1992 
roku i awans do europejskich pucharów. W mi-
nionej dekadzie klub balansował na krawędzi, 
groziło mu nawet wycofanie z rozgrywek. Dziś 
wchodzi na piłkarskie salony i zasiada do stołu, 
na którym leżą poważne pieniądze. 

Osiem lat temu wywodzący się z naszego 
miasta biznesmen, Andrzej Dadełło, przeczy-
tał w gazecie, że Miedź jest bliska upadku. Ta 
sama Miedź, której kibicował, jako nastolatek 
uczący się w „samochodówce”. I postanowił po-
móc. Ekstraklasy w Legnicy nie byłoby, gdyby 
nie Dadełło. I nie chodzi wyłącznie o wydane 
niemałych pieniędzy, bo piłka nożna nie jest 
przecież tanią zabawą. Również o profesjonal-
ny sposób zarządzania klubem. Miedź to dziś 
szanowana w Polsce marka. Na awansie sko-
rzysta też oczywiście miasto. Promocja, jaką 
wkrótce Legnicy zrobią piłkarze Miedzi, będzie 
warta grube miliony złotych. 

EKSTRA MIEDŹ LEGNICA
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Prezydent Tadeusz Krzakowski, który do-
pingował naszych piłkarzy wraz z  tysiącami 
kibiców na stadionie Orła Białego, nie krył 
wzruszenia z tego historycznego awansu. - Je-
steśmy z  Was dumni – dziękował prezydent 
piłkarzom, trenerom, właścicielowi klubu i ki-
bicom. – Ten awans jest wielkim wydarzeniem 
sportowym i promocyjnym dla miasta. 

Po zakończeniu meczu kibice świętowali suk-
ces na płycie boiska.– Myślałem, że nie docze-
kam tej chwili – cieszył się legniczanin Jan Wi-
niarski. – Pamiętam, gdy przegraliśmy ze Stalą 
Mielec i nie awansowaliśmy. To było prawie 30 
lat temu. Teraz mamy wreszcie ekstraklasę. I to 
dla nas, kibiców największe wydarzenie spor-
towe. 

W  2012 roku Miedź wywalczyła awans z  2. 
do 1. ligi, a w tym sezonie świętuje historyczny 
awans do Ekstraklasy. – Jest moc w tej drużynie 
i w naszych kibicach. Długo na to czekaliśmy 
i mamy to! Hej, Miedź! – krzyczał do kibiców 
kapitan Miedzi Wojciech Łobodziński, który 
z  rąk prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakow-
skiego i  właściciela klubu Andrzeja Dadełły 
odebrał okazały puchar za awans.
Piłkarze i  kibice długo wspólnie świętowali 
wejście do Ekstraklasy, na który Miedź czekała 
od powstania klubu w 1971 roku. Dotychczas 
największym sukcesem Miedzi było wywalcze-
nie Pucharu Polski – legniczanie dokonali tego 
(jako drugoligowiec) w 1992 roku, pokonując 
w  finale Górnika Zabrze. Później w  Pucharze 
Zdobywców Pucharów rywalizowali ze słyn-

nym AS Monaco, ale nigdy nie zagrali w  naj-
wyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju.

Od 2011 roku właścicielem klubu jest biznesem 
Andrzej Dadełło (założyciel międzynarodowej 
Grupy Kapitałowej DSA). Od tego czasu klub 
rozwija się dynamicznie w  wielu obszarach, 
przede wszystkim stawiając na integrację lokal-
nej społeczności wokół Miedzi. Przy klubie dzia-
ła Akademia Piłkarska, w której trenuje blisko 
400 dzieci, juniorskie drużyny Miedzi, występu-
jąc w Centralnych Ligach Juniorów U-15, U-17 
i U-19, a drużyna rezerw gra w 3. lidze. Integral-
ną częścią Akademii jest Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Miedź Legnica oraz klubowa bursa. 
Przy Miedzi działa także Klub Biznesu Miedzi, 
skupiający lokalnych przedsiębiorców.

HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO 
MIEDZI LEGNICA 
Piłkarze Miedzi, wygrywając w niedzielnym (27 maja) spotkaniu z Chojniczanką Chojnice 5:1 wywalczyli awans do Ekstraklasy. 

EKSTRA MIEDŹ LEGNICA
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Przybyli piłkarze, sztab szkoleniowy, Andrzej Da-
dełło – właściciel klubu, prezydent Legnicy Tade-
usz Krzakowski, a także wiele innych osób, które 
wspierają bądź związani są z  Miedzią Legnica, 
stadionem i organizacją meczów. 

Andrzej Dadełło, właściciel Miedzi Legnica, 
podkreślił z  kolei, że za nami lata owocnej 
współpracy, kiedy to partnerzy – klub i mia-
sto – rzetelnie dotrzymywali umów, co za-
gwarantowało sukces. 

- Wierzyłem, że osiągniemy ten cel, dlatego 
nie denerwowałem się, czekając na zwycię-
stwo. Dziś mam poczucie, że zrobiliśmy coś 
naprawdę ważnego – powiedział Andrzej Da-
dełło. - Wielu zadaje mi teraz pytanie, czy za 
rok nie spadniemy do 1. Ligi. Odpowiadam, 
że sukces nas łączy, a nie dzieli, więc myślę, 
że będzie dobrze. Na najbliższy rok patrzy-
my z nadzieją, ale i ze świadomością, że po-
przeczka jest postawiona wysoko. Ale nie 
boimy się tego – dodał właściciel klubu. 

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE 
DLA MIEDZI LEGNICA

Uroczyste spotkanie na zakończenie sezonu piłkarskiego Miedzi Legnica, która odniosła historyczny sukces, awansując do Ekstraklasy, 
odbyło się (4 czerwca) w Hotelu Sękowski, na zaproszenie prezydenta miasta.

- Cieszę się, że możemy 
razem świętować. W imieniu 

mieszkańców chcę Wam wszystkim 
serdecznie podziękować. Jesteśmy 
dumni z Waszego zwycięstwa, to 
sedno sportu – mówił Tadeusz 
Krzakowski. - Dziękuję również 

człowiekowi - wizjonerowi, który 
zainwestował w zespół i zaufał 
miastu. Zwycięstwo Miedzi stało 

się źródłem wielkich emocji 
i radości dla tysięcy legniczan – 

dodał prezydent.
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Opinie na temat stanu muraw były zbierane 
wśród przedstawicieli każdego z klubów Nice 1 
Ligi. Piłkarze, pytani o ich jakość, oceniali boiska 
w skali od 1 do 5. Z zebranych głosów PZP wy-
liczył średnią. Najwyższą ocenę otrzymała mura-
wa w Legnicy. 
- Najwyższą notę zebrało ponownie boisko Mie-
dzi Legnica. Wynik 4,9 jest bliski ideału i najwyż-
szy wśród pierwszoligowców w historii naszego 
rankingu – czytamy na stronie PZP.
Drugie miejsce zajęła murawa na stadionie Ru-
chu Chorzów, a trzecie Chrobrego Głogów. 

Przypomnijmy, jak powstawał legnicki stadion. 
W  2004 r. opracowany został projekt wraz 
z koncepcją. W założeniu miał powstać stadion 
typowo piłkarski ( na starym była bieżnia lekko-
atletyczna). Budowa była prowadzona etapami 
do 2009 r. 

W 2004 r. nie było w Polsce boomu na budowę 
stadionów – wspomina Grażyna Litwin, dyrektor 
wydziału inwestycji miejskich Urzędu Miasta. – 
Nasz powstawał jako jeden z pierwszych w kraju. 
Do 2009 r. zbudowane zostały cztery trybuny, 
które mogą pomieścić ok. 6200 osób. Wówczas 
zadaszona został trybuna A. Stadion spełniał 
wszelkie wymogi do rozgrywania meczów w  1 
lidze.
W 2011 roku zakończono budowę boisk bocz-
nych wraz z bieżniami lekkoatletyczną i rzutnia-
mi. Powstała tutaj wspaniała baza treningowa 
i  miejsce rozgrywania różnych imprez, jak cho-
ciażby mistrzostw łuczniczych. 
Kolejnym etapem było zainstalowanie w  2013 
r. oświetlenia. W roku 2016 położono wysokiej 
jakości podgrzewaną murawę boiska. A  w  mi-
nionym zadaszono trzy trybuny (B, C i D). W ra-
mach tej inwestycji zamontowano także m.in. 

nowe nagłośnienie, nowy system monitoringu 
i nową tablicę LED o powierzchni 24 m2. 
W 2018 r. zapadły decyzje o unowocześnieniu 
Stadionu im. Orła Białego. Chodzi m.in. o urzą-
dzenia energetyczne, systemy transmisji meczów, 
kabiny spikerskie i  stanowiska telewizyjne, za-
pewniające lepsze warunki transmisji, sprawniej-
szy monitoring wizyjny czy wymianę wyposaże-
nia szatni.

MAMY STADION 
NOWOCZESNY,  

bezpieczny, z najlepszą murawą 
W rankingu Polskiego Związku Piłkarzy po raz drugi z rzędu zawodnicy za najlepszą murawę w 1 lidze uznali tę w Legnicy. Podziękowania 
należą się pracownikom legnickiego OSiR-u, którzy dbają o nawierzchnię legnickiego stadionu tak, aby za każdym razem była w znakomitej 
kondycji.

Budowa stadionu w latach 2004 – 2009 
kosztowała około 35 mln zł, z czego ok. 
3 mln to zewnętrzne dofinansowanie. 
Wraz z późniejszymi inwestycjami, w 

tym budową boisk bocznych i stadionu 
lekkoatletycznego, zamknęła się w kwocie 

ok. 50 mln zł. Warto było. 
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Przebudowa ulicy odbywała się w ramach Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Zakaczawia. Zakres 
robót obejmował m.in.: przebudowę jezdni i chod-
ników z budową zatok postojowych na ul. Wro-
cławskiej, części Daszyńskiego i Rzemieślniczej. 
- Większość jezdni wyłożona jest starą kost-
ką brukową z  tej ulicy, co podkreśla jej klimat 
– mówi Grażyna Litwin, dyrektor wydziału in-
westycji miejskich Urzędu Miasta. – Także na 
chodnikach, tam gdzie to było możliwe, ułożono 
stare płyty. Zachowany został też duży frag-
ment historycznych torów tramwajowych, tzw. 
mijanka. Jeździły po nich wozy linii nr 2, o czym 
informuje stylizowana tablica. 
Zanim robotnicy ułożyli na nowo jezdnię i chod-
niki, musieli zbudować kanalizację deszczową, 
której nie było, fragmenty kanalizacji sanitarnej, 
usunąć liczne kolizje między sieciami. Te ostatnie 
prace spowodowały, że termin zakończenia in-
westycji nieco się wydłużył. 

Na zrewitalizowanej ulicy powstało ponad 80 
nowych miejsc postojowych w  zatokach. Za-
instalowano stylizowane, energooszczędne la-
tarnie. Powstały pasy zieleni, ustawiono donice 
z kwiatami i drzewami.
- Z powodu dużego zagęszczenia sieci podziem-
nych nie można tutaj zasadzić drzew – wyjaśnia 
dyrektor Litwin. – Ich korzenie mogłyby wrosnąć 
głęboko i je uszkodzić. Dlatego drzewa są w ko-
szach.       
Niestety, zanim jeszcze dokonano odbiorów koń-
cowych, kradzione były sadzonki z zieleńców i to 
wiele razy. Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji 
już nie dojdzie. Ale warto przypomnieć, że teren 
ten jest monitorowany przez kamery. 
Na ulicy jest też wiele koszy na śmieci, do których 
można wrzucać psie odchody. Bo na tak pięknie 
odnowionej ulicy nie wypada, by te „pamiątki” ją 
szpeciły. Ograniczenie prędkości wynosi tutaj do 
30 km/h. 

INWESTYCJE

Ulica Wrocławska 
wróciła do świetności
Dobiegła końca przebudowa ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną do placu Sybiraków. Powrócił klimat starej Legnicy, 
w nowoczesnej aranżacji. 

Ulica Wrocławska jest kolejny 
obszarem, który odzyskał dawny 

blask. Koszt tej inwestycji wyniósł 
około 4 mln zł. Prace wykonało 

konsorcjum firm z liderem 
Przedsiębiorstwem Drogowo–

Inżynieryjnym Stop - zwycięzcą 
przetargu. 

Przypomnijmy, że wcześniej w tym 
rejonie powstał plac Sybiraków 
z pomnikiem Zesłańcom Sybiru, 

przebudowane zostały także ulice 
w sąsiedztwie. O innych inwestycjach 

w tej części miasta w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 

napiszemy wkrótce. 
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Konsultacje społeczne są podstawową formą 
zasięgania opinii mieszkańców w  sprawach 
dla nich istotnych. Władze samorządowe, po-
dejmując decyzje publiczne, mają dzięki temu 
większą wiedzę na temat ich społecznych 
uwarunkowań, przewidywanych skutków i ich 
społecznego odbioru. Zebranie opinii legniczan 
pozwoli wypracować samorządowi lepsze roz-
wiązania, bardziej użyteczne i akceptowane. 

- Spotkania konsultacyjne w ramach cyklu Bliżej le-
gniczan i ich spraw prowadzę we wszystkich rejonach 
miasta już od kilkunastu lat – mówi prezydent Tade-
usz Krzakowski. – Charakter partycypacyjny, dający 
bezpośredni udział mieszkańcom w podejmowaniu 

lokalnych decyzji inwestycyjnych, ma Legnicki Budżet 
Obywatelski. Sprawdzają się ankiety internetowe na 
różne tematy, np. dotyczące lokalizacji stacji roweru 
miejskiego. Teraz pora na wielopodmiotowy, szerszy 
dialog mieszkańców i samorządu. Zapewni go nowa 

uchwała – dodaje prezydent. 

Konsultacje mogą mieć zasięg ogólnomiejski 
albo lokalny, dotyczący określonego obszaru. 
Mogą być prowadzone w  formie: zbierania 
uwag i  opinii na piśmie (za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej), ankiet wypełnia-
nych przez respondentów (np. za pośrednic-
twem specjalnie dedykowanej strony inter-
netowej), otwartych spotkań z  mieszkańcami 
albo też prac prowadzonych przez zorgani-
zowane grupy, złożone z  mieszkańców oraz 
przedstawicieli organów gminy.
Konsultacje może ogłosić Rada Miejska Le-
gnicy lub prezydent miasta. Muszą one mieć 
określony temat, obszar miasta, czas trwania 
i formę. Z wnioskiem o ogłoszenie konsultacji 
przez prezydenta albo RM może wystąpić:

•  grupa co najmniej 200 mieszkańców po-
siadających czynne prawa wyborcze,

•  grupa co najmniej 10 organizacji pożytku 
publicznego działających w Legnicy.

Zawiadomienia o  konsultacjach będą ogła-
szane na stronie internetowej www.legnica.
eu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej. 
Konsultacje w  formie ankiet prowadzone 
w internecie dostępne będą na stronie miasta. 
Obowiązek gromadzenia i  przetwarzania opi-
nii i uwag w ramach konsultacji spoczywa na 
prezydencie Legnicy. Zbiorcze wyniki ogłasza 
się na stronie internetowej www.legnica.eu 
i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Prezydent Legnicy przekazuje zbiorcze wyniki 
konsultacji przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
natomiast przewodniczący na sesji informuje 
radnych o wynikach konsultacji.
- Jestem przekonany, że ten nowy instrument 
dialogu, oparty na określonych i znanych legni-
czanom zasadach, dobrze posłuży prowadzeniu 
szerokich konsultacji z  różnych dziedzin funk-
cjonowania miasta i poprawie jakości życia le-
gniczan. – mówi Tadeusz Krzakowski.

SAMORZĄD

Rada Miejska jednomyślnie przyjęła (28 maja br.) uchwałę autorstwa prezydenta Tadeusza Krzakowskiego w sprawie zasad  i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Legnicy. To pierwszy tego rodzaju, partycypacyjny akt prawa lokalnego.

KONSULTACJE I DIALOG  
Z MIESZKAŃCAMI

Legniczanie  
MAJĄ GŁOS
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SAMORZĄD

Waldemar Krzystek to wybitny reżyser i  sce-
narzysta filmowy. Legniczanin, absolwent I LO 
w Legnicy. Uhonorowany za swoją twórczość 
znaczącymi nagrodami filmowymi. W 2008 r. 
otrzymał Wielką Nagrodę Jury „Złote Lwy” za 
film „Mała Moskwa” na Festiwalu Filmowym 
w Gdyni. Jest jednym z niewielu artystów, któ-
ry sięga do historii naszego miasta i pokazuje ją 
w swoich filmach, takich jak: „W zawieszeniu”, 
„Mała Moskwa” czy „Fotograf”. Rodzinne mia-
sto jest również scenerią polsko-francuskiego 
dramatu psychologicznego „Zwolnieni z życia”. 
Laureat jest także twórcą spektaklu telewizyj-
nego pt. „Ballada o Zakaczawiu”, opartego na 
przedstawieniu Teatru im. H. Modrzejewskiej. 
Dzięki jego twórczości Legnica stała się znana 
nie tylko wśród filmowców, ale wśród polskich 
i zagranicznych widzów. Jego filmowa działal-
ność od wielu lat promuje nasze miasto i jego 
historię w kraju i na świecie. Legnica jest dum-
na z  jego dokonań, co podkreślono w wygło-
szonej laudacji.
W  roku 2009 otrzymał finansową Nagrodę 
Miasta, w  uznaniu wielkiego sukcesu filmu 
„Mała Moskwa”. Od 2013 r. jest Honorowym 
Obywatelem Dolnego Śląska. W  roku 2017 
otrzymał tytuł Ambasadora Legnicy za promo-
wanie w świecie sztuki filmowej swego rodzin-
nego miasta. 

- Legnica to kraina mojego dzieciństwa 
i młodości – mówił wzruszony reżyser. – To 

pierwsze miłości i wybór drogi twórczej, któ-
rą ostatecznie poszedłem. Jestem ogromnie 
wdzięczny miastu, prezydentowi Tadeuszo-
wi Krzakowskiemu i mieszkańcom, którzy 

wspierali mnie w każdym artystycznym 
przedsięwzięciu. Czuję ogromny obowiązek 

ukazywania niezwykłości Legnicy,  
jej dramatycznej przeszłości. Znam Legnicę 
i kocham. Dziękuję wszystkim za współpra-

cę, która mnie wciąż wzbogaca  
i wciąż inspiruje.

Prezydent Krzakowski w imieniu mieszkańców 
pogratulował mistrzowi kina jego osiągnięć 
i  podziękował za to, że Legnica dzięki niemu 
trafiła do zbiorowej świadomości Polaków. – 
Bardzo liczę na to, że jeszcze wielokrotnie bę-
dziesz, Waldku, powracał w swych filmach do 
Legnicy.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej (12 czerwca), która odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej, Waldemar Krzystek otrzymał 
tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. Wręczono także dwie Nagrody Miasta i dziewięć odznak Zasłużonych dla Legnicy. 
Tytuły i wyróżnienia wręczali przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki i prezydent Tadeusz Krzakowski. Wśród wielu znakomitych 
gości obecne były senator Dorota Czudowska oraz posłanki Ewa Szymańska i Elżbieta Stępień. 

Waldemar Krzystek 
Honorowym Obywatelem 
Legnicy

Finansowe Nagrody Miasta (po 10 
tys. zł) otrzymali Jan Henryk Baca 

- legnicki malarz, rzeźbiarz i konser-
wator sztuki oraz Młodzieżowy Klub 

Sportowy Ikar Legnica.
Odznakami Zasłużonych dla Legnicy 
wyróżniono: Józefa Dzbanuszka, Ka-
zimierza Hałaszyńskiego, Krzysztofa 

Kobylaka (pośmiertnie), Julię Korytow-
ską, Piotra Kowalaka, księdza Romana 
Raczaka, Dariusza Rzoncę, Hutę Miedzi 
„Legnica” w 65-lecie jej istnienia oraz 
Związek Sybiraków - Zarząd Oddziału 

w Legnicy. 
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Piłka nożna była obecna w sercach 
(i w nogach) legniczan od samego 
początku. Jej powojenna historia zaczyna 
się już w 1945 r., kiedy legnickie boiska 
zapełniły się pierwszymi pasjonatami gry 
„w nogę”. 

Historia piłki nożnej z  przełomu lat czter-
dziestych i  pięćdziesiątych, to dzieje ruchu 
całkowicie amatorskiego. Rozgrywki pił-
karskie na legnickich boiskach przysparzały 
mieszkańcom miasta wiele emocji. O  nie-
których meczach i  piłkarzach legniczanie 
wspominają do dziś. 

Od pasji do amatorstwa
Wszystko zaczynało się od 
grona pasjonatów, którzy 
w  wolnych chwilach spoty-
kali się na boiskach lub pla-
cach, aby pograć – pobawić 
się, zrelaksować, a  jednocze-
śnie zapomnieć na moment 
o  codziennych powojennych 
troskach i problemach. Z cza-
sem, kiedy chętnych do gry 
przybywało, pojawiały się 
pierwsze pomysły, aby stwo-
rzyć drużynę z  prawdziwego 
zdarzenia. Pomocy szukano 
wśród przedstawicieli lokal-
nych władz. W  jednych ze 
wspomnień czytamy: „Wcze-
sną wiosną 1946 r. paru 
młodzieńców, głównie miesz-
kańców Zakaczawia, zaczęło 
spotykać się na boisku przy 
ulicy Bielańskiej, żeby pograć 
w  piłkę. Po paru dniach ktoś 
wystąpił z propozycją założe-
nia drużyny. Po entuzjastycz-
nej aprobacie pomysłu przy-

szła refleksja. No dobrze, ale jak to zrobić? 
Ktoś znów zaproponował, aby się zwrócić 
o pomoc do władz miasta”. Nie próżnowały 
też organizacje społeczne. Niektóre z  nich 
posiadały swoje własne sekcje sportowe. 
Z czasem swoje drużyny powoływały więk-
sze zakłady przemysłowe.

Rokossowski vs. Żukow?
Zanim jednak do tego doszło, Legnica miała 
być areną niecodziennego spotkania piłkar-
skiego. Jeszcze w  1945 r. stacjonującego 
w  mieście marszałka Konstantego Rokos-
sowskiego miał odwiedzić inny bohater 
Kraju Rad – marszałek Gieorgij Żukow. Z tej 
okazji miał odbyć się mecz ich drużyn pił-
karskich. Rozegrany został na stadionie przy 
ulicy Grabskiego (obecnie stadion „Konfek-

su”), a  samo widowisko miało wspaniałą 
oprawę. Jak pisze Bronisław Freidenberg: 

„Grały na zmianę orkiestry 
dęte, wystąpił duży ansambl, 
w  górę wzlatywały wiązanki 
kolorowych rakiet, na głównej 
trybunie uwijali się ordynan-
si-kelnerzy. Ale drużyna Żu-
kowa przegrała (…). Rozsier-
dzony wezwał natychmiast 
do siebie kapitana przegranej 
drużyny i  po odpowiedniej 
reprymendzie zademonstro-
wał, jak powinno się kopać 
piłkę. Nie muszę dodawać, że 
w  charakterze piłki wystąpił 
wezwany zawodnik”.
Ile w tym prawdy, a ile legen-
dy? Tego nie wie dzisiaj chyba 
już nikt…

Plejada drużyn
Powojenna Legnica nie mogła 
narzekać na brak drużyn pił-
karskich. Już w 1946 r. działa-
ło tu sześć drużyn piłkarskich. 
Jako pierwsza, bo w  marcu 
1946 r., powstała jedenastka 
Klubu Sportowego OM TUR 

MIASTO TAJEMNIC

PIERWSZE MECZE NAD 
RZEKĄ KATZBACH

Ciąg dalszy na str.18
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(skrót od Organizacji Młodzieży Towarzy-
stwa Uniwersytetu Robotniczego). Trzon 
tej pionierskiej drużyny stanowili: Tadeusz 
Sala, Tadeusz Szuba, Wacław Urbanowicz, 
Zdzisław Turczyn, Kazimierz Albert, Bo-
lesław Fedyn, Zdzisław Koziołek i  Maksy-
milian Pasternak. Z kolei w kwietniu tego 
samego roku został powołany do życia 
Kolejowy Klub Sportowy „Piast”, którego 
barwy w początkowym okresie reprezento-
wali, m.in.: Paweł Drozdol, Edward Trąbka, 
Czesław Zgrabka, Józef Nużyński, Tade-
usz Majerowicz, Kazimierz Malczyk, Jan 
Malczyk, Bolesław Świdzicki i  Eugeniusz 
Piotrowski. Silną drużynę stworzyła lokal-
na jednostka wojskowa – Wojskowy Klub 
Sportowy „Sparta”, przemianowany później 
na „Gwardię”, aby finalnie otrzymać nazwę 
„Kabewiak”.
Jeszcze w tym samym roku powstaje Klub 
Sportowy „Merkury”, działający pod egidą 
lokalnego Cechu Kupieckiego – jego skład 
zasilają „uciekinierzy” z drużyny OM TUR. 
Niebawem jednak patronat nad zespołem 
przejęły legnickie Zakłady Dziewiarskie – 
największy wówczas pracodawca w  mie-
ście. Klub został przemianowany na Robot-
niczy Klub Sportowy „Dziewiarz”.

Swoją drużynę piłkarską posiadała także 
legnicka mniejszość żydowska. Był to Ży-
dowski Klub Sportowy „Gwiazda”, a  jed-
nym z jego organizatorów był Mojżesz Fisz. 
Jedenastkę piłkarską zorganizowali także 
tutejsi pocztowcy. Klub Sportowy „Poczto-
wiec”, choć krótko, również zapisał swoją 
kartę w dziejach legnickiej piłki nożnej. Jed-
nym z  jego graczy był Emil Hlib, który po 
latach wspominał: „Wszyscy byliśmy wte-
dy młodzi, pełni energii, głodni życia. Sport 
był dla nas okazją do wyżycia się i zrealizo-
wania swoich marzeń”.

Pionierskie mecze
Pierwsza wzmianka o  legnickiej drużynie 
piłkarskiej, do której udało mi się dotrzeć, 
pochodzi z  września 1945 r. Wówczas to 

na łamach dziennika „Pionier” ukazała 
się krótka informacja o  meczu piłkarskim 
w Świdnicy, gdzie 26 sierpnia 1945 r. miej-
scowy klub milicyjny zmierzył się z  „Woj-
skowym Klubem Sportowym z  Lignicy”. 
Wojskowi chluby jednak swemu miastu 
nie przynieśli, bo doznali sromotnej poraż-
ki 1:9. Kilka dni później ten sam dziennik 
informował o powołaniu w mieście „Klubu 
Sportowego”, gdzie jedną z  pięciu sekcji 
była piłkia nożna. 
Piłkarskie zmagania nad Kaczawą rozpo-
częły się na dobre dopiero kilka miesięcy 
później. Za pierwszy powojenny mecz pił-
ki nożnej w  Legnicy uważa się spotkanie 
z kwietnia 1946 r. Wówczas to na boisku 
przy ulicy Bielańskiej spotkały się jede-
nastki Klubu Sportowego OM TUR oraz 
Wojskowego Klubu Sportowego „Sparta” 
– protoplasty późniejszego „Kabewiaka”. Po 
zaciętej walce wynikiem 3:1 wygrała dru-
żyna OM TUR. Samo spotkanie przerodzi-
ło się w radosne święto mieszkańców. Jak 
wspominał Wacław Urbanowicz, zawod-
nik drużyny OM TUR, a zarazem zdobywca 
dwóch bramek: „Było to też i pierwsze wiel-
kie spotkanie mieszkańców Legnicy, ludzi 
niemal ze wszystkich stron Polski, którzy 
związali się z  miastem na dobre i  na złe. 
Spotkanie przerodziło się w  jeden wielki 
piknik”.
Do kolejnych meczów dochodziło regular-
nie. Legnickie jedenastki walczyły zarów-
no między sobą, jak i  z  ekipami z  całego 

Dolnego Śląska. Zdarzały się też spotka-
nia z drużynami z innych regionów Polski. 
Latem 1947 r. do miasta zawitali juniorzy 
Cracovii, a jesienią doszło do meczu legnic-
kich wojskowych z klubem z Poznania. Już 
wtedy miały też miejsce w Legnicy spotka-
nia międzynarodowe. W  sierpniu 1948 r. 
drużyna „Dziewiarza” podejmowała cze-
chosłowacki „Arsenal Olimpia” Husowice 
Brno. Zwycięstwo 3:1 odniosła drużyna zza 
południowej granicy.

Lokomotywa zwycięstwa i czołgi 
pod murawą
O powojennej piłce nożnej w Legnicy krąży 
wiele anegdot. Ile w  nich prawdy, trudno 
stwierdzić, jednakże ubarwiają one obraz 
powojennego życia piłkarskiego w mieście.
Jedna z  nich opowiada o  sposobie komu-
nikowania wyniku meczu wyjazdowego 
legnickiego klubu kolejowego „Piast”: „(…) 
gdy drużyna piłkarska Piasta wygrała mecz 
wyjazdowy, któryś z  towarzyszących dru-
żynie działaczy kolejowymi połączeniami, 
do których miał dostęp, zawiadamiał dy-
żurnego ruchu. Ten niezwłocznie kierował 
lokomotywę na boczny tor tuż przy dwor-
cu, wprost na siedzibę klubu, a maszynista 
kilkakrotnie triumfująco gwizdał. Często 
liczba gwizdów oznaczała liczbę strzelo-
nych bramek. Jeśli drużyna zremisowała, to 
był tylko jeden dłuższy gwizd. Jeśli przegra-
ła, lokomotywa albo w ogóle nie gwizdała, 
albo spuszczała tylko smętnie dużo pary 
z odpowiednim sykiem”.
Inna historia z  kolei mówi o  dzisiejszym 
boisku „Miedzianki”, gdzie zaraz po wojnie 
znajdowały się wraki trzech czołgów, które 
w obliczu budowy w tym miejscu nowego 
stadionu stanowiły poważny problem. Nie 
było sprzętu, którym można było się ich 
pozbyć. Wybrano więc inny sposób: „Wy-
kopano przeto ręcznie, łopatami obok każ-
dego tanku wielki dół, w który zepchnięto 
wrak i  zasypano”. Piłkarze mieli więc grać 
na zakopanych pod murawą czołgach.
 Marek Żak





1. KOLEJKA (20-23 LIPCA):
Miedź Legnica - Pogoń Szczecin 
Górnik Zabrze - Korona Kielce 

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 
Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 

Wisła Kraków - Arka Gdynia 
Wisła Płock- Lech Poznań 

Zagłębie Sosnowiec - Piast Gliwice 
Śląsk Wrocław - Cracovia

TABELA ROZGRYWEK EKSTRAKLASY
Na inaugurację Miedź zagra w Legnicy z Pogonią Szczecin. 
Tydzień później na wyjeździe spotka się z Wisłą Kraków.

2. kolejka   (28-29 lipca):    Wisła Kraków - Miedź
3. kolejka    (4-5 sierpnia):    Miedź - Gónik Zabrze
4. kolejka   (11-12 sierpnia):   Lechia Gdańsk - Miedź
5. kolejka   (18-19 sierpnia):   Miedź - Korona Kielce
6. kolejka   (25-26 sierpnia):    Jagiellonia Białystok - Miedź
7. kolejka   (1-2 września):   Miedź - Zagłębie Lubin
8. kolejka   (15-16 września):   Wisła Płock - Miedź
9. kolejka   (22-23 września):  Miedź - Legia Warszawa
10. kolejka   (29-30 września):  Lech Poznań - Miedź
11. kolejka   (6-7 października)  Miedź - Piast Gliwice
12. kolejka   (20-21 października):   Zagłębie Sosnowiec - Miedź
13. kolejka   (27-28 października):   Miedź - Śląsk Wrocław
14. kolejka   (3-4 listopada):    Cracovia - Miedź
15. kolejka   (10-11 listopada):   Miedź - Arka Gdynia
16. kolejka   (24-25 listopada):   Pogoń Szczecin - Miedź
17. kolejka   (1-2 grudnia):    Miedź - Wisła Kraków
18. kolejka   (8-9 grudnia):    Górnik Zabrze - Miedź
19. kolejka   (15-16 grudnia):    Miedź - Lechia Gdańsk
20. kolejka   (22 grudnia):    Korona Kielce - Miedź

2019:
21. kolejka   (9-10 lutego):    Miedź - Jagiellonia Białystok
22. kolejka   (16-17lutego):    Zagłębie Lubin - Miedź
23. kolejka   (23-24 lutego):    Miedź - Wisła Płock
24. kolejka   (2-3 marca):    Legia Warszawa - Miedź
25. kolejka   (9-10 marca):    Miedź - Lech Poznań
26. kolejka   (16-17 marca):    Piast Gliwice - Miedź
27. kolejka   (30-31 marca):    Miedź - Zagłębie Sosnowiec
28. kolejka   (3 kwietnia):    Śląsk Wrocław - Miedź
29. kolejka   (6-7 kwietnia):    Miedź - Cracovia
30. kolejka   (13 kwietnia):    Arka Gdynia - Miedź


