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Gazeta Legnicka. 
Cieszę się, że ten 
tytuł, tytuł mojej 
gazety sprzed 17 

lat powraca na legnicki ry-
nek. Wracają też wspomnie-
nia, te dobre z pierwszego 
okresu działalności Gazety, 
jako pisma niezależnego, i 
te gorsze, gdy ratując gazetę 
musiałem większość udzia-
łów sprzedać.

Przez wiele lat nie chcia-
łem do nich wracać. Bez resz-
ty pochłonięty tworzeniem 
od podstaw wydawnictwa 
książkowego (i spłacaniem 
długów po mojej gazecie) na 
sentymenty nie miałem cza-
su. I tak mijały kolejne okrą-
głe, dogodne do wspomina-
nia i świętowania, rocznice. 
Jednak miałem świadomość 
swoistego długu wobec zespo-
łu, z którym poracowałem, 
którzy mi zaufali, że powi-
nienem przypominać, że idea 
niezależnej gazety w Legnicy 
nie może być zapomniana, że 
pamięć o ludziach próbują-
cych tę ideę zmaterializować 
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Legnicka 
wraca

w roku 1991 powinna 
być obecna w histo-
rii miasta. W Gazecie 
pracowało wielu wspa-
niałych ludzi, wyrosło 
wielu dziennikarzy, fo-
toreporterów, wydaw-
ców, a pewna (bardzo 
znana) prezenterka z telewi-
zji publicznie przyznaje się, 
że zawodową karierę w prasie 
zaczynała od ...falcowania 
Gazety Legnickiej. Kilka lat 
temu dyrektor Niedzielenko 
zorganizował wystawę pamią-
tek i okolicznościową sesję o 
legnickiej prasie. W muzeum 
jest zdjęty z narożnika Rynku 
i Piekarskiej metalowy odlew 
winiety Gazety. Do dziś ster-
czy metalowy maszt z łańcu-
chami. Może na coś czeka...

O Gazecie Legnickiej 
napisano kilka licencjatów i 
tekstów naukowych, przygo-
towywane są prace magister-
skie. Faktem jest, że Gazeta 
Legnicka była pierwszym, 
niezależnym, lokalnym dzien-
nikiem w Polsce, że każdy 
badacz historii miasta w la-

tach 1991-94 znajdzie tam 
szczegółowy rejestr wielkich 
i małych spraw, którymi żyła 
Legnica i jej obywatele.

Tak było. Czy te wspo-
minki mają dziś sens? Tak, 
pod warunkiem, że wrócimy 
do zasadniczego pytania, czy 
piękne hasło wolnej, niezależ-
nej gazety ma szanse ziścić 
się w realiach takiego miasta, 
jak Legnica?

Uczcie się na moich błę-
dach. Chętnie pomogę.

Witold Podedworny

Lilla Sadowska (lca.pl)

Konkurs wiedzy 
h i s t o r y c z n e j 
zorganizowany 
przez portal lca.

pl i przewodniczącego rady 
miasta rozstrzygnięty. Piąt-
ka finalistów spotkała się w 
środę w auli I LO.  

To był pierwszy w Legni-
cy miejski konkurs sprawdza-
jący wiedzę o wydarzeniach, 
które doprowadziły do od-
zyskania niepodległości 90 
lat temu. Pomysł był prosty. 
Czytelnicy portalu lca.pl 
logowali się stronie interne-
towej i wypełniali test. Naj-
lepsi przechodzili do finału. 
Uczestnicy konkursu mieli o 
co walczyć. Główną nagrodą 
był wysokiej klasy telewizor 

Pytania  
o Polskę

LCD. Dwóch studentów, dwój-
ka uczniów i nauczycielka ma-
tematyki w finałowym starciu 
musieli odpowiedzieć na pięć 
pytań zamkniętych i dwa pro-
blemowe.

Największą wiedzą wyka-
zał się Maciej Szwed, uczeń 
drugiej klasy liceum.

- Historia pierwszej poło-
wy XX wieku to mój ulubio-
ny okres w dziejach. Poglądy 
ludzi z tamtych czasów są mi 
bliskie – powiedział laureat 
głównej nagrody. 

Marek Daczkowski, czło-
nek komisji konkursowej 
stwierdził, że poziom konkur-
su był wysoki.

- Cieszymy, się, że w 
konkursie startowali obok 
młodzieży szkolnej, ludzie 
pracujący w zawodach nie 

związanych z historią. Przy-
gotowując pytania do dru-
giego etapu braliśmy pod 
uwagę wysoki poziom wie-
dzy jakim wykazali się pół-
finaliści – powiedział.

Telewizor za I miejsce 
ufundował supermarket 
Auchan Legnica. Zdobyw-
cą drugiej nagrody został 
Krzysztof Klara, który 
otrzymał nawigację samo-
chodową. Wieżę za trzecie 
miejsce zdobyła Iwona Dur-
bacz. Nagrody za drugie 
i trzecie miejsce ufundował 
sklep internetowy Mania24.pl. 
Czwarte miejsce zajął Mi-
chał Pomperski, piąte Piotr 
Biliński. Obydwaj otrzymali 
nagrody książkowe ufundo-
wane przez Roberta Kro-
piwnickiego.

Maciej Szwed - zwycięzca konkursu historycznego

Założyciel i redaktor naczelny 
Gazety Legnickiej w latach 
1991-93, wcześniej redaktor 
naczelny „Konkretów” (1985-
-89), obecnie właściciel Ofi-
cyny Wydawniczej Atut, która 
powstała w Legnicy,  teraz we 
Wrocławiu.
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Artur Guzicki (lca.pl)

Już w poniedziałek le-
gniccy radni rozpatrzą 
projekty uchwał, któ-
rych wejście w życie 

uszczupli nasze portfele. 
Wszystko wskazuje na to, że 
od stycznia zapłacimy wyższe 
podatki od nieruchomości, 
wyższe czynsze za mieszka-
nia komunalne i wyższe staw-
ki za wywóz śmieci. 

Podniesienie stawek po-
datku od nieruchomości 
legnickie władze miasta na-
zywają elegancko „walory-
zacją”. Obejmie ona wszyst-
kich właścicieli budynków, 
mieszkań, gruntów i lokali 
użytkowych. „Waloryzacja” 
ta będzie co prawda niewiel-

ka (średnio 4,2 procent), ale 
w większości przypadków le-
gniczanie będą musieli płacić 
maksymalną stawkę podat-
ku określoną przez ministra 
finansów. A to oznacza, że  
dołączymy do najdroższych 
miast w Polsce. 

Znacznie wzrosną tak-
że stawki za wywóz śmieci 
z terenu naszych nierucho-
mości. Firmy zajmujące się 
ich usuwaniem będą mogły  
skasować aż 65 złotych za 
wywiezienie każdego me-
tra sześciennego śmieci. 
Trochę mniej – 40 złotych 
- zapłacimy za wywó z śmie-
ci, które zostaną posegre-
gowane. Problem w tym, że 
mieszkańcy Legnicy mający 
możliwość segregowania 
śmieci są w zdecydowanej 
mniejszości. 

- Ta podwyżka jest spowo-
dowana wyższymi stawkami 
jakie miasto musi płacić za 
składowanie śmieci na wy-
sypisku. Nie jest to decyzja 
łatwa, ale i tak mieszkańcy 
Legnicy będą płacili znacznie 
mniej niż mieszkańcy innych 
dolnośląskich miast – wyja-
śnia prezydent Legnicy Tade-
usz Krzakowski. 

Od 1 stycznia mogą także 
wzrosnąć opłaty za czynsz w 
mieszkaniach komunalnych. 
Projekt w tej sprawie także 
już trafił do rady. Władze 
miasta chcą, żeby stawka 
bazowa (czyli podstawa na-
liczania) wzrosła z 3,19 zło-
tych za metr kwadratowy do 
poziomu 3,34 złotych. Ale to 
jeszcze nie koniec. Urzędnicy 
już opracowali harmonogram 
zwiększania owej stawki ba-
zowej na najbliższe lata. We-
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Trzymajcie się za własne portfele 
i przeliczcie jeszcze raz domowe 
budżety. Wszystkim nam grozi 
finansowy kryzys!  

Pomysł obniżenia cen za 
przejazdy miejską komunika-
cją jest autorstwa radnego PiS 
Jacka Baczyńskiego. Radny 
proponuje,  żeby jednorazo-
wy bilet normalny kosztował 
2 złote, a ulgowy złotówkę. 
Wszystko wskazuje na 
to, że pomysł ten zy-
ska akceptację więk-
szości rady i od 
stycznia wrócimy 
do cen sprzed 
ostatniej pod-
wyżki w czerw-
cu 2007 roku. 

Z d a n i e m 
Jacka Baczyń-
skiego podwyż-
ka cen biletów 
przyjęta w czerw-
cu 2007 roku wcale 
nie poprawiła sytuacji 
ekonomicznej MPK. 
Wręcz przeciwnie. Ze wzglę-
du na podniesienie cen wie-
lu legniczan zrezygnowało z 
korzystania z komunikacji 
miejskiej, co przełożyło się 
na niższe niż planowano 
przychody spółki i w kon-

Będą podwyżki!

dług tych założeń w 2013 
roku czynsz za metr kwa-
dratowy mieszkania ko-
munalnego będzie wynosił 
4,74 złote.  

Do naszych kieszeni 
sięgnąć chcą także dostaw-
cy energii elektrycznej. Już 
wiadomo, że spółka energe-
tyczna dostarczająca prąd do 
naszych domów wystąpiła o 
zgodę na podniesienie ceny. 
W tej chwili nie wiemy o 
ile wzrosną nasze rachunki. 
Wszystko zależy od decyzji 
Urzędu Regulacji Energetyki, 
który określa te ceny. Nieofi-
cjalnie wiadomo, ze spółki 
energetyczne chcą podnie-
sienia cen za energię na po-
ziomie, który zwiększy nasze 
rachunki od 26 do 42 proc. 

Ceny biletów 
MPK do obniżki

sekwencji doprowadzało do  
konieczności zwiększenia do-
tacji z miejskiej kasy.

- Z jednej strony podnie-
śliśmy ceny biletów, co miało 

ograniczyć poziom dotacji. Z 
drugiej ciągle te dotacje zwięk-
szamy. Utrzymywanie takiego 
stanu uważam za bezsensowne 
– mówi autor tego pomysłu.  

Projekt radnego już do-
czekał się oficjalnej opinii 
prezydenta Legnicy, który nie 
zostawił na nim  suchej nitki. 
Prezydent zarzucił radnemu, 
że jego działania są sprzeczne 
z zasadami ekonomii. „Za wy-
soce populistyczny projekt 

w efekcie zapłacą wszy-
scy mieszkańcy, ponie-

waż z ich podatków 
będzie musiała być 
zwiększona dopłata 
do usług komunika-
cyjnych dla MPK 
kosztem np. oczeki-
wanych i pilnych in-
westycji „– czytamy 
w piśmie prezydenta 

Legnicy skierowanym 
do radnych.

Legniczanie korzy-
stający z usług MPK już 

mogą zacierać ręce. Poli-
tyczny układ w legnickiej 
radzie (prawica ma więk-
szość) praktycznie gwaran-
tuje, że pomysł radnego 
stanie się obowiązującym 
prawem.                        (ag)

Tego jeszcze 
nie było w żadnym 

polskim mieście. Le-
gniccy radni chcą obniże-
nia cen za bilety autobuso-

we. To populistyczny 
pomysł – twierdzi 
prezydent miasta.  

Poszukujemy przedstawicieli 

handlowych

kontakt (CV) - reklama@lca.pl
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Pamięć 
na sprzedaż na sprzedaż na sprzedaż 

W Legnicy należąca do miasta 
spółka prowadzi interesy w zabytkowym 

krematorium. W miejscu, gdzie hitlerowcy 
palili ciała zamordowanych więźniów 

obozu koncentracyjnego Gross Rosen, 
kwitnie handel akcesoriami 
pogrzebowymi! Ta firma to 

Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

 To skandal
- mówią byli więźniowie obozów 

koncentracyjnych.

Tam nie można prowadzić 

działalności komercyjnej 

- mówi Jadwiga Zienkiewicz, 

             zastępca prezydenta Legnicy
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LPGK kontrolowana 
przez władze mia-
sta spółka świad-
czy między innymi 

usługi pogrzebowe. Usługa 
jest kompleksowa. Na miej-
scu można załatwić wszelkie 
formalności i kupić wszystko, 
co może być niezbędne pod-
czas ceremonii pogrzebowej.  
Odzież i obuwie dla zmarłe-
go, urny na prochy, wieńce, 
wiązanki i stroiki. Duży wy-
bór, atrakcyjne ceny.  Z ofer-
tą można się zapoznać na le-
gnickim cmentarzu, tuż obok 
biura, w budynku dawnego 
krematorium. 

Problem w tym, że w 
pomieszczeniu tym są dwie 
wystawy. Jedna to oferta han-
dlowa firmy, druga to ekspo-
zycja poświęcona pamięci 
więźniów pomordowanych 
w obozie koncentracyjnym 
Gross Rosen, których ciała 
skremowano właśnie w tym 
miejscu. 

Ubrania wiszą przy pie-
cach kremacyjnych, tuż 
obok obozowego pasiaka. 
Za rzędem butów i urn wi-
dać plansze dokumentujące 
męczeństwo więźniów KL 

FAKTY

Gross Rosen. Wieńce z cena-
mi zasłaniają urny z procha-
mi więźniów. W tym miejscu 
biznes zasłonił pamięć o tra-
gedii tysięcy ludzi. Ludzie, z 
którymi rozmawialiśmy, bez 
wyjątku twierdzą, że to co 
dzieje się na legnickim cmen-
tarzu to kpina z dobrych oby-
czajów i brak szacunku dla 
przeszłości.  

- To skandal. Takie miej-
sca muszą być szczególnie 
chronione. Prowadzenie tam 
działalności gospodarczej 
jest niedopuszczalne i nie-
przyzwoite – komentuje tą 
sytuację Andrzej Przewoź-
nik, sekretarz generalny Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. 

Andrzej Przewoźnik nie 
dowierzał, że ktokolwiek 
może w ten sposób potrakto-
wać Izbę Pamięci.

- Przecież to miejsce, 
gdzie miejscowa młodzież 
powinna odbierać lekcje 
historii - mówi szef Rady. I 
jak się okazuje takie lekcje 
młodzież odbiera. Od czasu 
do czasu krematorium od-
wiedzają uczniowie legnic-
kich szkół. Dzieciaki pozna-
ją tragiczne losy więźniów 
Gross Rosen przemykając 

pomiędzy regałami z towa-
rami przeznaczonymi na 
sprzedaż.   

Józef Wasinkiewicz, 
prezes Legnickiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej, który bezpo-
średnio odpowiada za dzia-
łalność Zakładu Usług Po-
grzebowych jest zdania, że 
to legnickie krematorium to 
miejsce szczególne. 

- To obiekt muzealny 
– mówi. 

Dlaczego więc w obiek-
cie muzealnym jego firma 
prowadzi handel? 

- Nic o tej sytuacji nie 
wiedziałem. Pewnie to ja-
kieś tymczasowe rozwiąza-
nie. Widocznie pracowni-
cy spółki szukali jakiegoś 
rozwiązania i znaleźli, ale 
bardzo niefortunne – mówi 
prezes Wasinkiewicz.  

Kłopot w tym, że to 
„tymczasowe rozwiązanie” 
trwa już bardzo długo. A 
jakby tego było mało, w 
części krematorium do któ-
rej nie trafiają klienci firmy 
urządzony został magazyn 
zbędnych przedmiotów. Tra-
fiają tam skrzynki z pustymi 
butelkami i kartony ze śmie-
ciami! 

Krematorium w Legnicy powstało w 
1924 roku. Początkowo pełniło jedynie 
funkcje miejskiej spopielarni. W cza-
sach II wojny światowej hitlerowcy 
wykorzystywali to miejsce do palenia 
ciał więźniów pomordowanych w 
pobliskim obozie koncentracyjnym 
Gross Rosen. Historycy udokumen-
towali, że spalono tam 3611 więź-
niów KL Gross Rosen. Pod koniec 
lat siedemdziesiątych grupa byłych 
więźniów zorganizowała w krema-
torium ekspozycję upamiętniającą 
męczeństwo swoich kolegów. Sami, 
za własne pieniądze, przygotowali 
plansze ze zdjęciami i opisami. Je-
den z nich przekazał swój obozowy 
pasiak. Wtedy wstawiono tam urny 
z prochami pomordowanych przez 
nazistów ludzi. Po wojnie krema-
torium nigdy już nie zostało uru-

chomione. 

Zadaniem każdej spółki 
jest zarabianie pieniędzy. 
Spółka miejska, czyli taka, 
w której pośrednio mają 
udziały wszyscy miesz-
kańcy miasta powinna w 
sposób szczególny dbać 
o swoje interesy. Ale czy 
wizja zysku może nakazać 
zrezygnowanie ze zwykłej 
przyzwoitości? 

Dzisiaj prezes LPGK od-
powiedzialność za tą sytu-
ację zrzuca na swoich pod-

W legnickim krematorium 
miał miejsce epilog jednego 
z najciekawszych epizodów 
II wojny światowej. W marcu 
1944 roku z obozu jenieckie-
go niedaleko Żagania ucie-
kło 80 alianckich lotników. 
Ten wyczyn doprowadził do 
wściekłości nazistów. SS 
zorganizowało wielkie poszu-
kiwania. Ujęto 77 zbiegów, 
którzy zostali zawiezieni do 
Gross Rossen i tam, na bez-
pośredni rozkaz Hitlera stra-
ceni. Ciała 50 z nich zostały 
spalone właśnie w legnickim 
krematorium. Wśród nich było 
trzech polskich lotników. Ro-
dzina jednego z nich -  miesz-
kająca obecnie pod Pozna-
niem - co kilka lat odwiedza 
legnickie krematorium. 

Tamte wydarzenia stały 
się inspiracją do nakręce-
nia słynnego filmu „Wielka 
ucieczka”, w którym jedną 
z głównych ról zagrał Steve 
McQueen. 

Jaka pamięć taka przyszłość 
władnych. Ci twierdzą, że 
taki stan zastali kiedy podej-
mowali tam pracę. Zapewne 
nigdy się nie dowiemy kto, 
kiedy i dlaczego podjął de-
cyzję o zorganizowaniu skle-
pu w Izbie Pamięci Narodo-
wej. Ale problem jest gdzie 
indziej. Do tej pory ta sytu-
acja nikomu nie przeszka-
dzała. I to jest tragiczne. W 
tym przypadku pogoń za 
zyskiem spowodowała, że 
ktoś tu zapomniał o tra-

gicznej historii. Historii, 
której uczestnicy chodzą 
jeszcze ulicami Legnicy. 
A przecież „społeczeń-
stwo zapominające o 
przeszłości nie ma przy-
szłości” – słyszeliśmy z 
ust wielu oficjeli podczas 
niedawnych obchodów 
Święta Niepodległości. 
Okazuje się, że wznio-
słe słowa, to jedno, a co-
dzienne życie, to zupełnie 
coś innego. 

Ekspozycja handlowa zasłania piec krematorium
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Władza 
do rozliczenia

Mija połowa 
kadencji samo-

rządu. Rozliczmy ra-
zem legnickich poli-
tyków. Przypomnijmy 
sobie co nam naobie-
cywali i sprawdźmy, 
co z tych obietnic 

wyszło. 

zem legnickich poli-
tyków. Przypomnijmy 
sobie co nam naobie-
cywali i sprawdźmy, 
co z tych obietnic 

do rozliczenia

rządu. Rozliczmy ra-
zem legnickich poli-
tyków. Przypomnijmy 
sobie co nam naobie-
cywali i sprawdźmy, 

Władza 
do rozliczenia
do rozliczenia

rządu. Rozliczmy ra-

tyków. Przypomnijmy 
sobie co nam naobie-

Poszukajmy odpowiedzi na pyta-
nie, czy lokalna władza dobrze 
dba o nasze sprawy? A może 
nasi radni dbają tylko o siebie.

Rzecznik prasowy prezydenta Legni-
cy opublikował listę sukcesów prezydenta. 
Po lekturze tego materiału wniosek na-
suwa się jeden. Legnica ma coraz więk-
szy budżet, rozwija się dynamicznie, 
a ludziom żyje się lepiej. Wszystkim!
Satysfakcji z dwóch lat pracy nie kryją 
też radni. Większość z nich uważa, że 
dobrze sprawuje swój mandat. W swoich 
oczach są aktywni, pracowici i skuteczni. 
Zapytaliśmy czytelników portalu lca.pl 
czy po dwóch latach powtórnie zagłoso-
walibyście na  tych samych ludzi? 

Roxy
Zamiast budować kolejne galerie mogli by udostępnić zamek zwiedzającym. Może warto 

postawić na zabytki a nie tylko wysyłać ludzi na zakupy do drogich sklepów. Może ludzie za-
miast w niedziele zwiedzać galerie wybrali by się zwiedzić zamek legnicki. Obecnie zwiedzić 
można tylko kaplice zamkową (a raczej to co z niej zostało czyli kilka kamieni) a to jak dla mnie 
za mało. Dlaczego nie możemy wchodzić na wierze czy zobaczyć lochów?? Jako legniczanka 
chciałabym zobaczyć jak wygląda zamek w moim rodzinnym mieście nie tylko z zewnątrz ale i 
wewnątrz. Nie satysfakcjonuje mnie obejrzenie kilku kamieni w kaplicy zamkowej.

Gość  
Turyści zatrzymują się u nas na 2 godz. Tyle zajmuje im przejście się po rynku, obejrzenie 

2 kościołów, kamienicy pod przepiórczym koszem i śledziówek. Potem pakują się i ze swo-
imi pieniędzmi i rozgoryczeniem jadą dalej zniesmaczeni że nudno w tej Legnicy i nie ma co 
zwiedzać. Kiedyś pytałem konserwatora o jakieś systemy piwnic (jak w Kłodzku) lub lochy pod 
zamkiem (skądinąd jednym z najstarszych i największych w Polsce), ale uzyskałem informacje 
że nic takiego u nas nie ma. Tylko że ponoć jest, Ale dla niego lepiej jak nie ma. 

Gość
W sprawie Palmiarni (kawiarni, rozbudowy) cisza (wypraszają klientów o 16. 10 – bo światła 

nie ma) :). W sprawie zniszczonego budynku w samym centrum miasta Drezden bank – cisza, 
chyba ma się zawalić ? W wprawie zarabiającego na siebie (tak jak w Polkowicach) AKWA-
PARKU – cisza (ponoć remontowany i szerzej udostępniany będzie basen szkolny :) (boczna 
Wrocławskiej) – cisza. Innych obietnic nie pamiętam.

Nos 
Dla mnie pierwsza i najważniejsza sprawa to zgoda między większością w radzie i pre-

zydentem. Nie podoba mi się to, co się tam dzieje. Nikt nie zapowiadał, że będzie chciał 
zniszczyć przeciwnika bez względu na skutki i koszty a tak się dzieje. Tymi skutkami jest 
osłabienie szans rozwojowych miasta, bardzo się boję, że te kłótnie latami nam się będą 
odbijać czkawką. Poza tym uważam, że wcale nie jest źle. Oczywiście malkontenci zawsze 
znajdą sposób, by pomarudzić. Nie będą budowane galerie - źle, bo ich nie ma, trzeba 
jeździć do innych miast, jesteśmy zacofani. Budują - źle, bo po co nam drogie sklepy, lepiej 
by zamek zrobili. Albo katakumby, żeby była atrakcje. 

Komentarze z portalu www.lca.pl

Powoli 
zaczęło się 

wielkie odliczanie 
czasu. 

Do kolejnych wyborów 
pozostało już tylko 

2 lata
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Artur Guzicki (lca.pl) 

Arogancja. Niezbyt przy-
jemna cecha charakteru. W 
Legnicy przypisywanie aro-
gancji politycznym rywalom 
stało się stałym elementem 
politycznego folkloru. We-
dług przewodniczącego rady 
arogantem jest prezydent 
miasta, według prezyden-
ta – przewodniczący rady. 
Oczywiście oskarżenia te 
padają poza salą obrad. 
Budżet. Kupka pieniędzy do 
podziału, na którą ochoczo 
wskakują wszyscy radni. 
Każdy z nich najchętniej 
siadłby na tej kupce i samo-
dzielnie nią zarządzał kupu-
jąc sobie przychylność wy-
borców, co jest niezbędne 
do dłuższego siedzenia na 
owej kupce. 
Cnota. Ta prawdziwa ponoć 
krytyki się nie boi. Jeśli to 
prawda, to wśród głównych 
aktorów legnickiej sceny 
politycznej trudno szukać 
cnotliwego polityka. Niemal 
każda krytyka skierowana 
po adresem władz miasta i 
radnych odbierana jest jako 
atak na największe święto-
ści. 
Dieta. Istota sprawowania 
mandatu radnego. Co praw-
da radni pytani oficjalnie 
zaklinają się na wszystkie 
świętości, że nie mają po-
jęcia ile wynosi ich dieta, 
ale w tej sprawie nikt 
im nie wierzy. Najlep-
szym dowodem na to 
jak radni dbają o swo-
je interesy jest długa 

kolejka przy pod-
pisywaniu listy obecności, 
która to lista jest podstawą 
do wypłacenia pieniędzy. 
Elegancja, a raczej jej brak 
- to bardzo częsty zarzut 
stawiany przez legnickich 
radnych prawicy kolegom z 
lewicy i odwrotnie. Podczas 
sesji nie raz słyszeliśmy z ust 
zarówno prezydenta Legni-
cy jak i przewodniczącego 
rady słowa „to co pan mówi 
jest nieeleganckie”.  
Filantropia. Legniccy radni 
są największymi filantropa-
mi w mieście. To oni najhoj-
niej obdarowują będących 
w największej potrzebie 
mieszkańców miasta. Robią 
to chętnie, ale jedynie z pu-
blicznych pieniędzy. Kiedy 
jeden z wybrańców podczas 
sesji  rzucił pomysł, żeby 
bankrutujący klub sportowy 
wspomóc przekazując na 
jego rzecz diety, radni szyb-
ko zmienili temat. 
Głosowanie. Teoretycznie 
moment podejmowania 
przez radnego decyzji. W 
praktyce formalność, speł-
nienie obowiązku w sposób 
wcześniej ustalony w zaci-
szu gabinetu. W tej kadencji 
wyniki głosowań są jedy-
nym elementem sesji, który 
można łatwo przewi-
dzieć. Z góry 
w i a d o -

mo, że 
g ł o s u j ą c 

w n i o s e k 
złożony przez 

lewicę, prawica 
będzie przeciw. 

W drugą stronę dzia-
ła to tak samo. 

Hałas medialny. Zjawisko 
obliczone na zdobycie po-
pularności wśród mieszkań-
ców miasta. Wielu legnic-
kich radnych jest święcie 
przekonanych, że hałas wo-
kół ich nazwisk zapewni im 
reelekcję. 
Impeachment czyli procedu-
ra usunięcia z urzędu pre-
zydenta - marzenie prawej 
strony rady.  Nikt o tym 
głośno nie mówi, bo tak 
naprawdę nikt nie wie o co 
w tej procedurze chodzi. 
Ale marzy każdy. 
Jakość. W tym wypadku ja-
kość pracy radnych przekła-
da się na jakość życia ludzi 
w mieście. Niestety nie jest 
z tym najlepiej. W obecnej 
kadencji legnicki samorząd 
wyprodukował największa 
ilość bubli prawnych, które 
trzeba było poprawiać. 
Koalicja. Układ sił gwaran-
tujący swobodne przegłoso-
wanie każdego pomysłu. W 
tej kadencji mamy w Legni-
cy jedną z najoryginalniej-
szych koalicji politycznych 
w Polsce. Platforma Oby-
watelska, Prawo i Sprawie-
dliwość, LPR i sieroty po 
Forum Legnickim zawsze 
głosują jednym blokiem. 
Pełna egzotyka. 

Legniczanie. Słowo wytrych. 
Odmieniane na wszystkie 
strony przez wszystkich lo-
kalnych polityków. Każdy z 
nich jest święcie przekona-
ny, że tylko on godnie repre-
zentuje interesy mieszkań-
ców miasta. I chętnie się na 
nie powołuje. 
Łapa. Kończyna górna prze-
wodniczącego Rady, który 
zdaniem radnej lewicy uży-
wa jej do współdziałania z 
dyrektorem teatru. „Łapa” 
ma wielką moc. Może nie-
bawem przemienić się w ka-
rząca rękę sprawiedliwości 
i zaprowadzić ową radną 
przed oblicze sądu. 
Milczki. Inaczej dietety-
cy. Grupa radnych, którzy 
wchodząc na salę obrad 
zapominają, że potrafią co-
kolwiek powiedzieć. Są w 
każdym klubie. Ich aktyw-
ność ogranicza się do pod-
pisywania listy obecności i 
pobierania diety. 
Nonszalancja. Sposób w 
jaki legniccy radni konstru-
ują swoje uchwały. To non-
szalancja pozwala radnym 
na dorobienie do skrom-
nych diet. Dzięki niej od 
czasu do czasu trzeba zwo-
łać nadzwyczajną sesję, za 
którą radni dostają dodat-
kowe pieniądze. 
Organ. W legnickim sa-
morządzie są dwa organy. 
Organ stanowiący (rada) i 
organ wykonawczy (prezy-
dent). Od samego początku 
kadencji organy te zwalczają 
się nawzajem wszelkimi do-
stępnymi sposobami. Przy 
każdej okazji jeden organ 
udowadnia, że jest zdrowy, 
a ten drugi chory i trzeba 
go wyciąć. 

Przewodniczący. Jeśli ktoś 
myśli, że w legnickiej radzie 
jest tylko jeden przewod-
niczący to bardzo się myli. 
Tytułu tego używa zdecydo-
wana większość radnych. Są 
wśród nich przewodniczący 
komisji, szefowie klubów rad-
nych i wiceprzewodniczący 
rady. W sumie na 25 radnych 
mamy w Legnicy 16 przewod-
niczących. Znaczna cześć z 
nich, za używanie tego tytułu, 
otrzymuje dodatkowe pienią-
dze. 
RIO. Formalnie to ze-
wnętrzny organ nadzoru-
jący wykonanie budżetu i 
pilnujący poczynań rad-
nych. W legnickiej prakty-
ce przedłużenie rady, które 
zamiast radnych podejmu-
je niektóre decyzje. W dwa 
lata po wyborach inspekto-
rzy RIO coraz cieplej pa-
trzą na poczynania legnic-
kich radnych. Zrozumieli, 
że dzięki legnickiej radzie 
nie grozi im  bezrobocie. 
Statut. Zbiór reguł okre-
ślających zasady pracy 
radnych. W Legnicy do-
kument lekko zakurzony, 
na który radni chętnie się 
powołują, ale tylko wtedy, 
kiedy jest to im na rękę. W 
przeciwnym wypadku wolą 
go trzymać głęboko w sza-
fie i udawać, że go nie ma. 
Troska. Legniccy radni cią-
gle są zatroskani. O rozwój 
miasta, dobro obywateli 
czy też wszelką pomyślność 
wszystkich dookoła.  Zatro-
skanego radnego można 
poznać po wyra-
zie twarzy, 

zwłaszcza gdy publicznie 
mówi o miejskich proble-
mach. 
Uchwała. Akt prawa miej-
scowego stanowiony przez 
radnych. W Legnicy przyj-
mowanie ważnych uchwał 
to doskonała okazja do po-
kazania autorom głosowane-
go rozwiązania poziomu ich 
niekompetencji. 
Wybory. Sen - koszmar 
większości legnickich rad-
nych. Nasi radni najchętniej 
w ogóle odwołaliby jakiekol-
wiek wybory samorządowe. 
Zapewne to jeden z niewie-
lu pomysłów, nad którym z 
ochotą pracowaliby wspól-
nie i radni lewicy i radni pra-
wicy. Pomysł ten zyskałby 
też pełne poparcie pana pre-
zydenta. Zresztą obserwu-
jąc poczynania niektórych z 
nich, można odnieść wraże-
nie, że już uwierzyli, że za 
dwa lata nie będzie żadnych 
wyborów, a ich mandaty są 
niezbywalne.
Zapytanie. Forma uzyska-
nia informacji w bieżących 
sprawach. W Legnicy zapy-
tanie dawno straciło swoje 
pierwotne znaczenie. Pyta-
jący raczej nie interesuje się 
odpowiedzią, bowiem z góry 
wie, że ta będzie nie na te-
mat i bez sensu. Zadawanie 
pytań stało się w legnickiej 
radzie jednym ze sposobów 
dyskredytowania poli-
tycznego prze-
ciwnika.  

jęcia ile wynosi ich dieta, 
ale w tej sprawie nikt 
im nie wierzy. Najlep-
szym dowodem na to 
jak radni dbają o swo-
je interesy jest długa 

Słownik 
legnickiej rady 

Z okazji półmetku 
legnickiego 
samorządu publikujemy 
słownik pojęć związanych 
z legnicką Radą Miejską  
Specjalnie dla Was
rozszyfrowaliśmy kod 
słowny, którym 
posługują się 
nasi radni.  
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romansach polsko – radzieckich, 

uroku kobiet ze wschodu i najnowszym filmie Waldemara 

Krzystka opowiada Raisa Slep. 

O legnickich  

Artur Guzicki (lca.pl)

* Oglądała Pani „Mała 
Moskwę” Waldemara Krzyst-
ka? 

-  Oczywiście. 
* I jak pani myśli, czy ta 

historia mogła zdarzyć się na-
prawdę? 

- Ja nic o tej historii nie 
słyszałam. Może dlatego, że 
w 1968, kiedy to wszystko się 
wydarzyło dopiero wróciłam 
do Legnicy ze studiów we 
Wrocławiu. Ale znam panią, 
która twierdzi, że widziała 
ciało tej kobiety. 

* Ale pani miała kontakty 
z Rosjanami. Oni też nic nie 
mówili? 

- Moje kontakty były ofi-
cjalnie. Jako opiekun koła 
TPPR  zajmowałam się or-
ganizowaniem wspólnych 
imprez szkolnych. Rocznica 
Rewolucji Październikowej, 
jakieś święto leninowskie 
– wtedy były koncerty, wie-
czornice i spotkania. 

* Na oficjalnych impre-
zach się kończyło? 

- No nie zawsze. Bywało, 
że oficjalna impreza w szko-
le kończyła się potańcówką. 
Ja pracowałam w Techni-
kum Samochodowym, a tam 
uczyli się sami chłopcy, więc 

zapraszaliśmy rosyjskie kla-
sy żeńskie. To oczywiste, że 
w takich sytuacjach musia-
ło dochodzić do zbliżeń, i 
zacieśniania nieoficjalnych 
kontaktów. Czy pan sobie wy-
obraża, że siedemnastoletni 
młodzieńcy pozostaną obojęt-
ni na urok dziewczyn? Gdyby 
tak było, to bym się bardzo o 
nich martwiła. Mieliśmy taki 
szkolny klub, w którym orga-
nizowaliśmy cykliczne spo-
tkania przy samowarze. W 
pewnym momencie chłopcy 
postarali się, żeby było w nim 
ciemno i przytulnie.

* Ponoć Rosjanki mają 
taki typ uroku, który je wy-
różnia spośród kobiet innych 
narodowości. 

- Coś w tym jest. Ja Ro-
sjankę poznam zawsze. Na-
wet jak ubierze się w naj-
modniejsze ciuchy i mówi 
świetnie w innym języku. A 
wracając do naszych szkol-
nych imprez to przecież nasi 
chłopcy mieli ogromny wy-
bór. Niech pan pamięta, że 
obywatelkami Związku Ra-
dzieckiego były przedstawi-
cielki różnych narodowości. 
Do Legnicy przyjeżdżały nie 
tylko Rosjanki, Białorusinki, 
czy Ukrainki, ale też dziew-
czyny ze wschodnich repu-
blik o egzotycznej urodzie. 
Do wyboru, do koloru. Nic 

dziwnego, że te wieczory 
cieszyły się wielkim zain-
teresowaniem. A ja przy 
okazji mogłam przekazać 
wiedzę. Młodzi ludzie po-
znawali dziewczyny, ale też 
poezję Puszkina. I ochoczo 
doskonalili język. 

* I wszyscy byli zadowo-
leni? 

- No nie. Za moimi ple-
cami wielu mówiło, że ru-
syfikuję młodzież.

* To jakie są te Rosjan-
ki, że wielu Polaków straci-
ło dla nich głowy? 

- Bywają krasawice. 
Rosyjski poeta pisał „W 
Rosji kobiety są piękne w 
twarzy, w ruchach. Mają 
ogromny temperament. 
Potrafią wskoczyć na ko-
nia i wejść do płonącego 
domu”. 

* To tak jak bohaterka 
„Małej Moskwy”. Ale jak 
to w końcu było z tymi ro-
mansami  „polsko- radziec-
kimi”?

- Zdarzały się, ale nikt 
się tym głośno nie chwalił. 
O niektórych wiedziałam, 
bo ludzie przychodzi-
li do mnie z prośbą o 
przetłumaczenie litów 
miłosnych i napisa-
nie odpowiedzi. O 
innych dowiedzia-
łam się dopiero 
po wielu latach. 

Emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego. 
Urodziła się Leningradzie, ale od wielu lat mieszka 
w Legnicy. Pracę zawodową rozpoczęła w 1968 roku 
w Zespole Szkół Samochodowych. Jako nauczy-
cielka języka rosyjskiego, opiekowała się szkolnym 
kołem Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej. 
W tamtych trudnych czasach organizowała kontakty 
pomiędzy polską a rosyjską młodzieżą. 

Raisa Slep

cieszyły się wielkim zain-
teresowaniem. A ja przy 
okazji mogłam przekazać 
wiedzę. Młodzi ludzie po-
znawali dziewczyny, ale też 
poezję Puszkina. I ochoczo 

* I wszyscy byli zadowo-

- No nie. Za moimi ple-
cami wielu mówiło, że ru-

* To jakie są te Rosjan-
ki, że wielu Polaków straci-

- Bywają krasawice. 
Rosyjski poeta pisał „W 
Rosji kobiety są piękne w 
twarzy, w ruchach. Mają 
ogromny temperament. 
Potrafią wskoczyć na ko-
nia i wejść do płonącego 

* To tak jak bohaterka 
„Małej Moskwy”. Ale jak 
to w końcu było z tymi ro-
mansami  „polsko- radziec-

- Zdarzały się, ale nikt 
się tym głośno nie chwalił. 

Mała Moskwa 
To najbardziej legnicki film w historii kina. Wymyślony 
i zrealizowany przez pochodzącego z Legnicy Waldema-
ra Krzystka. Film zdobył główną nagrodę na tegorocz-
nym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Do kin film 
wejdzie już 22 listopada. 

„Mała Moskwa” to 
opowieść o drama-
tycznej miłości żony 
rosyjskiego pilota do 
polskiego oficera. 
Piękna Wiera wdając 
się w romans z Pola-
kiem nie wie, że nie 
może sama decydo-

wać o swoim życiu. 
Nie pozwolą jej na to 
oficerowie KGB. Hi-
storia opowiedziana w 
„Małej Moskwie” zda-
rzyła w się naprawdę  
i przeszła do 

miejskiej legendy. 
Na legnickim cmen-
tarzu do dzisiaj jest 
grób pięknej Rosjan-
ki, która z miłości do 
polskiego oficera 
popełniła samobój-

stwo. 

romansach polsko – radzieckich, 

uroku kobiet ze wschodu i najnowszym filmie Waldemara 

Krzystka opowiada Raisa Slep. 

dziwnego, że te wieczory 
cieszyły się wielkim zain-
dziwnego, że te wieczory 
cieszyły się wielkim zain-
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Rosjanki mają 

niepowtarzalny urok
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Legnica tel. 076-862-05-45

DRUKARKI TELEFAKSY

www.matech.pl

KSEROKOPIARKI

SYSTEMY ALARMOWE

wynajem kserokopiarek
najtaniej w Legnicy!

Legnica, ul. Ściegiennego 1

TONERY
tanie

nowe i u¿ywane

profesjonalna regeneracja tonerów
do drukarek laserowych

rok założenia 1997

- Książka przychodów i rozchodów już od 200 netto, 
- Ryczałt od przychodów ewidencjonownych od 150 netto, 
- Księgi handlowe już od 700 netto. CENY

USŁUGI TRANSPORTOWE
do 3,5T
od 80 gr. za kilometr!
Usługi transportowe VORAN POLSKA

ul. Palmowa 1 076 723 15 66, 600 809 216

TANIO
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Miedziany  

do 
3. 3. 

skansen
MiedzianyMiedziany

Zimę ASPN Miedź Legnica 
spędzi z drużyną na 

spadkowym miejscu, 
z ponad milionowym długiem 

i kadłubowym zarządem. 
Największy klub sportowy 

w mieście przeżywa 
największy kryzys 
w swojej historii.

dryfuje 

       Zenon Błachnia lubi ob-
   winiać dziennikarzy za fa-
  talną sytuację Miedzi. Sam 
   nie czuje się  za nią odpowiedzial-
ny, mimo że od wielu lat rządzi naj-
większym legnickim klubem.
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Zderzenie z realiami 
nowej drugiej ligi 
(tak naprawdę trze-
ciej) dla piłkarzy 

Miedzi Legnica okazało się 
brutalne. Legniczanie w 19. 
jesiennych meczach zdobyli 
zaledwie 19 punktów. Dało 
to 15. miejsce w tabeli. Jeśli 
na wiosnę go nie poprawią 
– spadną do 3. ligi!

Jak piłkarze tłumaczą 
swoją słabą postawę w zakoń-
czonej niedawno rundzie?

- Brakowało nam wszyst-
kiego. Trochę umiejętności, 
szczęścia, sprzętu, dobrej bazy 
treningowej. Bywały treningi, 
na których mieliśmy tylko 12 
piłek! Z tym, że ja jestem w tym 
klubie na tyle długo, że nic już 
chyba mnie nie zdziwi – mówi 
kapitan Miedzianki, Krzysztof 
Kotlarski.

- Moi piłkarze są profesjo-
nalistami. Podczas treningów 
i meczów nie było tematu sy-
tuacji w klubie. Na słabe wy-
niki miały wpływ tylko sprawy 
sportowe. Mieliśmy za wąską 
i słabą kadrę. Często musia-
łem sięgać po zawodników 
bardzo młodych – dodaje tre-
ner Miedzi, Jarosław Pedryc.

Klub  
„przepędzonych”

Zarówno popularny „Ko-
tlet”, jak szkoleniowiec Mie-
dzi – mają sporo racji. Miedź 
ma jednak znacznie poważ-
niejszy problem niż ten, że 
napastnik Marcin Orłowski 
ma kłopot z trafieniem do pu-
stej bramki.

Główny problem to „dzia-
łacze”. Chodzi zarówno o ich 
wątpliwą jakość, jak i sam 
fakt, że w ogóle istnieją. We 
współczesnym profesjonal-
nym sporcie nastał czas me-
nedżerów. Niestety. Miedzi 
to nie dotyczy. „Działacze” 
w Miedzi trzymają się nadal 
mocno. Na tyle, że zdołali 
„pogonić” z Legnicy wrocław-
skich biznesmenów z grupy 
Garman, którzy chcieli zain-
westować w klub. Postawili 
tylko swoje warunki. Miedź 
miała zostać przekształcona 
w klub działający na nor-
malnych zasadach, czyli w 
spółkę akcyjną. Tego było już 
za wiele! Tomasza Szypułę i 
Edwarda Ptaka „przepędzo-
no” z Miedzi tak samo jak 
rok wcześniej Andrzeja Gra-
jewskiego. Ten ostatni na od-
chodne rzucił:

- Moja noga nigdy więcej 
w Legnicy nie postanie. Będę 
ją omijał szerokim łukiem 
– wściekał się były właściciel 
łódzkiego Widzewa. 

Daj kasę i spadaj 
dziadu!

Filozofia działaczy Mie-
dzi jest zadziwiająca. Klu-
bowa kasa świeci pustkami. 
Legendarny już dług wobec 
ZUS-u w wysokości 1,3 mln. 

zł. „działaczom” kompletnie 
nie przeszkadza w stawianiu 
warunków potencjalnym in-
westorom.

- Spłacimy dług, potem 
wpompujemy w Miedź kolej-
ny milion, a za rok czy dwa, 
walne złożone z przypadko-
wych ludzi, którzy płacą po 
pięć złotych stowarzyszenio-
wej składki, powiedzą nam 
„do widzenia” – tłumaczył 
nam szef Garmana Tomasz 
Szypuła, żegnając się z klu-
bem z Orła Białego. 

I mimo, że pan Szypu-
ła ma „barwną” przeszłość 
(portal lca.pl jako jedyne le-
gnickie medium informowało 
o jego problemach z prawem) 
– to trudno nie przyznać mu 
racji. Całkiem inną sprawą, 
świadczącą o braku profesjo-
nalizmu „działaczy” a także 
miejskich urzędników, jest 
to, że nikt tej przeszłości nie 
sprawdził. Zakładając jednak 
dobre intencje biznesmenów 
z Garmana, trudno im się 
dziwić, że w zamian za fi-
nansowanie Miedzi zażądali 
coś dla siebie z miejskiego 
majątku. Choćby przekaza-
nie budynku klubowego czy 
hotelu „Miedzianka” mającej 
powstać spółce.  

Tak naprawdę jedynym 
pomysłem „działaczy” Mie-
dzi na „działanie” jest wydep-
tywaniem ścieżek do Urzędu 
Miasta po kolejne publiczne 
pieniądze. Słynna „wzorowa 
działalność gospodarcza”, 
którą tak lubią się chwalić 
wiceprezes Zenon Błachnia 
i dyrektor Zbigniew Kajdan 
– też jest przecież prowadzo-
na jest na majątku miasta. 
Bez niej po Miedzi dawno już 
pozostałoby tylko wspomnie-
nie.

Po co  
Kałużny Miedzi?

W tekstach na portalu lca.
pl wielokrotnie krytykowali-
śmy totalny paraliż organiza-
cyjny w największym legnic-
kim klubie. Opinie naszych 
czytelników w przygniatają-
cej większości są druzgocą-
ce dla „działaczy”. Podobny 
jest ton wypowiedzi kibiców 
na trybunach, w barach i 
na ulicach miasta. Legniccy 
„działacze” podobnie jak ci z 
warszawskiej ulicy Miodowej 
(przy niej się mieści siedzi-
ba Polskiego Związku Piłki 
Nożnej), z opinii publicznej 
nic sobie jednak nie robią. 
Są zdeterminowani by trwać 
w swoich okopach. Świetnym 
na to przykładem jest historia 
z kolejnym „przepędzonym” – 
Radosławem Kałużnym. Były 
reprezentant Polski zaofero-
wał Miedzi swoje usługi. Miał 
pomysł na klub, który chciał 
firmować swoim nazwiskiem. 
Niestety. Na Kałużnego w Le-
gnicy popytu nie było. Bo i po 
co Miedzi jakiś tam Kałużny? 
Skansen miedzianych „dzia-
łaczy”, dryfuje, ale  przecież 
wciąż trzyma się mocno.

Paweł Jantura (lca.pl)

reklama

Ari
Jeśli chcemy żeby nasz 

klub był profesjonalny musi się 
przekształcić w spółkę akcyjną 
i muszą tam zasiadać ludzie, 
którzy mają pieniądze (dopóki 
nie będziemy SA nikt nie wyło-
ży pieniędzy na klub, taka jest 
prawda). Co klub ma do stra-
cenia, przecież nic nie mamy. 
Przepraszam. Mamy długi.

edrr
Podstawa to wyrzucić z 

klubu Błachnię. Gościu w klu-
bie jest już ponad 20 lat. To 
nie przypadek, że kto tu przy-
chodzi ten szybko odchodzi. 
Jak się prezydent w końcu 
nie zorientuje, że to główny 
winowajca takiej a nie innej 
sytuacji w Miedzi to i on straci 
na tym dużo. Tego gościa nie 
powinno być w klubie. Inaczej 

Komentarze z portalu www.lca.pl

będzie jeszcze gorzej. Ten klub 
jest w agonii.

Fanatic
To śmieszne, że starzy 

działacze przez tyle lat nic nie 
zrobili, a nowi inwestorzy chcą, 
ale ktoś ich blokuje!!! Tak być 
nie może!!! Dlaczego Legnica, 
jako miasto nic nie mogą z tym 
zrobić??? Dajcie szanse Ptako-
wi i niech pracuje spokojnie!

add
Każdy zdrowy i logicznie my-

ślący człowiek wie, że Garman 
chce Miedź wydymać. Pisze-
cie, że Ptak zorganizował pobyt 
naszym kopaczom gdzieś pod 
Częstochową na obiekcie swe-
go brata. Zapytajcie się jaki ra-
chunek przyszedł do Miedzianki 
za tą „wspaniałomyślność”? (…) 
Dla mnie Miedź może startować 

nawet w B klasie, byle, żeby 
nie była oszukiwana przez jakiś 
pseudo sponsorów w marynarce 
a’la kapitan jachtu.

Struty
Błachnia kiedyś powiedział 

ze w Legnicy nie ma prawdziwych 
kibiców i jak widać miał rację. W 
Legnicy nie ma klimatu, ludzie 
nie znają pojęcia patriotyzmu lo-
kalnego a kibicowanie uważają 
za zabawę dla małolatów. Nigdy 
nie będzie tutaj klimatu z Pozna-
nia gdzie każdy jest z Lecha. W 
Legnicy jesteśmy albo z Piekar 
albo Kopernika, albo... a nigdy z 
Miedzi.

E.T.K.
Ludzie zastanówcie się, 

klub jest właścicielem giełdy w 
Legnicy, która kiedyś była jed-
ną z największych na Dolnym 

Śląsku a teraz mało kto wie 
że taka giełda istnieje. Klub 
ma też hotel przy ulicy Ja-
worzyńskiej i co? I nic! Hotel 
nawet nie ma szyldu HOTEL, 
a w Legnicy co weekend trud-
no jest znaleźć wolny pokój w 
hotelach. Zero marketingu, 
zero promocji, zero informa-
cji o tych miejscach i nic na 
pewno szybko się nie zmieni. 
Klub ma potężne możliwości 
zarabiania pieniędzy, tylko ni-
komu w klubie nie chce się tym 
porządnie zająć bo po co, jak i 
tak miasto dofinansuje klub.

Krzysztof 58
Z całym szacunkiem dla 

wszystkich, ale uważam ze pan 
Błachnia i prezydent Legnicy 
robią wszystko dla utrzymania 
klubu. Ten dług nie powstał w 
ciągu jednej chwili. 
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Jak wyrolowano 

Kozińskiego
Jak wyrolowano Jak wyrolowano 

Kozi

Październikowy  zjazd 
nie przyniósł nie-
spodzianek. Przez 
najbliższe cztery lata 

polskim futbolem kierował 
będzie Grzegorz Lato. Preze-
sa PZPN wybierali przedsta-
wiciele klubów ekstraklasy i 1. 
ligi, wojewódzkich związków 
piłkarskich, oraz środowiska 
trenerskiego, sędziowskiego, 
futsalowego i piłki kobiecej. 

Jednym z delegatów był 
legniczanin Jerzy Koziński, 
który reprezentował Dolno-
śląski Związek Piłki Nożnej, 
którego jest prezesem. Kogo 
poparł Koziński? Tego pu-
blicznie nie ogłosił. 

- Powiem tylko tyle, że 
nie głosowałem na Grzegorza 
Latę - powiedział nam Jerzy 
Koziński. 

Jerzy Koziński kandydo-
wał na stanowisko wicepreze-
sa PZPN do spraw piłki ama-
torskiej. Ostatecznie przegrał 
głosowanie i stanowisko to 
będzie pełnił Jan Bednarek, 
prezes Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Nożnej, 
były poseł Samoobrony. 

Przegrana legnickiego 
działacza została odebrana 
jako niespodzianka. Koziński 
uchodzi w Polsce za specjali-
stę od piłki amatorskiej. W tej 
dziedzinie ma też spore zasłu-
gi i ogromną wiedzę. 

W środowisku piłkarskich 
działaczy porażka Kozińskie-
go wcale jednak niespodzian-
ką nie jest. Legniczanin został 

Na stanowisku prezesa Polskiego Związku 

Piłki Nożnej Michała Listkiewicza zastąpił 

Grzegorz Lato. W nowym zarządzie 

nie ma legniczanina Jerzego 

Kozińskiego. Dlaczego? 

zwyczajnie ukarany za brak 
lojalności wobec Laty i jego 
ludzi. Miesiąc przed zjazdem 
PZPN Koziński otrzymał re-
komendację od 15 prezesów 
związków wojewódzkich. 
Problem byłego dyrektora 
Miedzi Legnica i prezesa Za-
głębia Lubin rozpoczął się 
dzień przed zjazdem. Otóż 
sztab Grzegorza Laty zaprosił 
delegatów na bankiet do jedne-
go z warszawskich hoteli. Im-
preza była zakrapiana, a goście 
obdarowywani prezentami. 
Koziński tam się jednak nie 
wybrał. Zostało to jednoznacz-
nie odczytane – prezes DZPN 
nie popiera Grzegorza Laty i 
musi ponieść za to karę!  

Na drugi dzień w trakcie 
głosowania na wiceprezesów 
po sali został rozesłany sy-
gnał – skreślać Kozińskiego! 
W efekcie przegrał czteroma 
głosami. Legnicki działacz 
postanowił nie brać dalszego 
udziału w farsie i zrezygnował 
później z kandydowania do 
zarządu. 

PZPN-owski beton zrobił 
więc swoje. Do władz piłkar-
skiej centrali wprowadził kilku, 
delikatnie mówiąc, kontrower-
syjnych ludzi takich jak choć-
by Henryk Klocek. W zarzą-
dzie znalazło się miejsce dla 
dwóch przedstawicieli Pod-
karpacia i Podlasia. Szczegół, 
że na przykład ten ostatni 
związek ma zaledwie 70 klu-
bów. DZPN to dziś ponad 
700 klubów, ale we władzach 
PZPN nie znalazł się ani jeden 
jego przedstawiciel!   
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Bo „odpuścił” sobie wódeczkę 

                         
               z Latą!

Paweł Jantura (lca.pl)

Paweł Jantura (lca.pl)

Były piłkarz Miedzi Legnica 
rozpoczął podbój holender-
skiej ekstraklasy. Dziewięt-
nastoletni Paweł Wojcie-
chowski w swoim debiucie 
w Eredivisie strzelił gola 
i to nie byle komu bo AZ 
Alkmaar, zespołowi prowa-
dzonemu przez słynnego 
trenera Louisa Van Gaala.

W Legnicy mało kto 
już dziś pamięta że ten 
niezwykle utalentowany ju-
nior w sezonie 2003/2004 
występował w Miedziance. 
Może dlatego, że tak jest 
wygodniej. Co prawda nie 
wiadomo, czy talent Woj-
ciechowskiego w Legnicy 
rozwinąłby się tak, jak się 
rozwinął, ale faktem jest, 
że to nie Miedź zarobiła na 
nim pieniądze.

Przypadek Wojciechow-
skiego jest zresztą znamien-
ny dla polskiej piłki. Chło-
pak błąkał się po różnych 
klubach, gdzie nie poznawa-
no się na jego talencie. Za-

Docenili go
dopiero w Holandii

wodnik ten w naszym kraju 
występował w Odrze Malczy-
ce (jest jej wychowankiem), 
Śląsku Wrocław, Miedzi Le-
gnica, UKP Zielona Góra i 
Promieniu Opalenica. Z tego 
ostatniego klubu Wojciechow-
ski trafił do SC Heerenveen, 
które słynie z wzorcowej pra-
cy z młodzieżą.

W obecnym sezonie Po-
lak zaczął strzelać jak na 
zawołanie w lidze juniorów. 
Docenił to norweski szkole-
niowiec pierwszej drużyny 
Heerenveen - Trond Sollied, 
który wystawił Wojciechow-
skiego w pierwszym skła-
dzie w meczu z AZ Alkma-
ar. Były junior Miedzianki 
odpłacił się trenerowi za 
zaufanie piękną bramką. Na 
marginesie - ciekawe, który 
polski trener z ekstraklasy 
odważyłby się na taką decy-
zję?

Wschodząca gwiazda ho-
lenderskiej Eredivisie poza 
epizodem w Miedziance ma 
jeszcze inne powiązania z 
regionem legnickim. W 4-li-

gowej Prochowiczance Pro-
chowice gra dwóch jego ku-
zynów. Mowa o Krzysztofie 
i Mariuszu Wojciechowskich. 
Trzeci kuzyn – Tomasz jest 
trampkarzem prochowickie-
go klubu.

Rodzinę Wojciechow-
skich z Malczyc dobrze zna 
obecny trener Miedzi Jaro-
sław Pedryc, mieszkający w 
Prochowicach. Właśnie Pa-
weł Wojciechowski pomógł 
szkoleniowcowi w zorgani-
zowaniu wyjazdu na staż do 
Heerenveen.

- Paweł mimo bardzo 
młodego wieku jest poukła-
danym człowiekiem, a to 
bardzo ważne w profesji 
zawodowego piłkarza. W 
Holandii ma świetne warun-
ki do sportowego rozwoju. 
Wróżę mu dużą karierę – po-
wiedział nam szkoleniowiec 
Miedzi Jarosław Pedryc.

Paweł Wojciechowski ze swoją mamą na stadionie w Heerenveen
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Łukasz Ryznar i Michał 
Jucewicz podczas Rajdu 
Lausitz przypieczętowali ty-
tuł mistrzowski w klasie N. 
Teraz przed legnicką załogą 
walka o tytuł mistrza Polski!

Legniczanie mają tylko 
jeden punkt straty do lidera. 
Walka o koronę rozegra się 
21 i 22 listopada podczas 
Rajdu Barbórki Cieszyńskiej, 
który kończy tegoroczne roz-
grywki.

Kierowcy Łukasz Ryznar 
i Michał Jucewicz od trzech 
lat startują w rajdach samo-
chodowych. W tym sezonie 
dzięki wsparciu firmy Baumit 
mogą rywalizować z najlep-
szymi zawodnikami w trzy-
nastu prestiżowych rajdach. 
Biało - czerwony Fiat Cinqu-
ecento wyposażono w nowy 
silnik i nową skrzynię bie-
gów, w połączeniu z umiejęt-
nościami rajdowców okazało 
się zwycięską mieszanką. 
Legniczanie byli najszybsi w 
swojej klasie na wszystkich 
trzech rajdach zaliczanych 
do Pucharu Łużyc - Rajd 
Thermica (Czechy), Rajd 

Strażacka reprezenta-
cja Dolnego Śląska została 
wicemistrzem Polski w halo-
wej piłce nożnej! O medale 
XIV Mistrzostw Polski przez 
dwa dni w Legnicy rywalizo-
wało 19 drużyn.

Drużyna dolnośląskich 
strażaków z legniczaninami 
w składzie (Jacek Terpiłow-
ski, Artur Spychaj, Krzysztof 
Weremko i trener Wojciech 
Huk) przeszła turniej jak bu-
rza. W eliminacjach nasza 
drużyna pokonała 7:0 Szko-
łę Aspirantów z Poznania, 
5:3 Kujawsko – Pomorskie, 
6:3 Lubelskie i zremisowała 
3:3 z Małopolską. W grupie 
ćwierćfinałowej zremisowa-
ła 2:2 z Opolskim oraz po-
konała 3:2 Lubuskie i 3:0 
Świętokrzyskie. W półfina-
le team trenera Wojciecha 
Huka pokonał 3:1 Podlaskie. 
W drugim półfinale Śląskie 
wygrało 4:2 z Opolskim. W 
spotkaniu finałowym nasza 
drużyna zmierzyła się więc z 
obrońcami tytułu sprzed roku 
– Ślązakami. Rywale okazali 
się za mocni na osłabionych 
brakiem kontuzjowanego Ar-
tura Spychaja dolnoślązaków 
i pokonali ich 5:3. 

- O naszej porażce w 
finale zadecydowała fatalna 
gra w pierwszych minutach. 
Nie wytrzymaliśmy chyba 
presji jaka spoczywa na 
gospodarzach turnieju i po 
dwóch minutach przegrywa-
liśmy już 0:2. Inna sprawa, 
że drużyna ze Śląska jest 
bardzo mocna i ma większy 
od nas sportowy potencjał. 
Naszpikowana jest zawodni-
kami na co dzień występują-
cymi w Polskiej Lidze Halo-
wej – powiedział nam Jacek 
Terpiłowski, który należał 
do najlepszych zawodników 

Karkonoski (Polska) i Rajd 
Lausitz (Niemcy).

Ostatnim zwycięstwem 
przypieczętowali tytuł mi-
strzowski w klasie N1. Nadal 
jednak trwa rywalizacja w naj-
bardziej prestiżowych zawo-
dach samochodowych - Raj-
dowym Pucharze Polskiego 
Związku Motorowego. Raj-
dowcy załogi Baumit Rally Team 
wygrali w nim Rajd Rzeszowski, 
Rajd Wisły, Rajd Dolnośląski, 
a podczas Rajdu Subaru byli 
drudzy. Legniczanie mają tylko 
jeden punkt straty do lidera, a 
przed nimi ostatni rajd - Rajd 
Barbórki Cieszyńskiej (21/22 
listopada), który rozstrzygnie o 
końcowej klasyfikacji.

– Jesteśmy bardzo za-
dowoleni z naszych dotych-
czasowych startów. Za nami 
kolejne zwycięstwo z rzędu, 
dające nam realne szanse 
na tytuł Mistrza Polski w kla-
sie NO. Walka o mistrzowski 
tytuł rozegra się z prowadzą-
cym w klasyfikacji generalnej 
Rafałem Pochopieniem - po-
wiedział nam Łukasz Ryznar.

(J)

Legniccy rajdowcy 
mistrzami!

Paweł Jantura (lca.pl)

Jedenaście spotkań, pięć 
zwycięstw, sześć pora-
żek, dziesięć punktów 
– to dorobek piłkarzy 

ręcznych Reflex Miedzi Le-
gnica w pierwszej rundzie za-
sadniczej ekstraklasy. 

Po tym jak latem zespół 
Miedzi opuścili zawodnicy w 
poprzednim sezonie stano-
wiący o jej sile (Michał Ada-
muszek, Kazimierz Kotliń-
ski, Sylwester Skalski) – nie 
brakowało opinii, że legnicki 
team, jest kandydatem numer 
jeden do spadku. Tymczasem 
zespół trenera Mirosława Sa-
neckiego, który przejął Miedź 
po Edwardzie Strząbale na 
razie radzi sobie co najmniej 
przyzwoicie. Po pierwszej 
rundzie fazy zasadni-
czej Miedzianka ma 
na swoim koncie pięć 
zwycięstw i plasuje 
się na ósmym miejscu 
w tabeli. 

Przed sezonem dzia-
łacze Miedzi głośno mó-
wili, że postawili trenerowi 
i zawodnikom cel - zajęcie 
szóstej lokaty w końcowej ta-
beli. Trudno jednak było nie 
oprzeć się wrażeniu, że – zde-
cydowanie na wyrost. Przy 
aktualnym potencjale spor-
towym i finansowym – ósme 

Szczypiorniści 

Miedzi nad kreską
miejsce, czyli powtórzenie 
wyniku z poprzedniego se-
zonu dla Miedzi będzie suk-
cesem. Na razie legniczanie 
są na dobrej drodze do jego 
osiągnięcia.

Co zapamiętamy z pierw-
szej rundy fazy zasadniczej 
bieżącego sezonu? Na pewno 
dwa zwycięstwa w hali przy 
ul. Lotniczej nad wyżej no-
towanymi i bogatszymi rywa-
lami. Mowa o spotkaniach z 
MMTS Kwidzyn i Chrobrym  
Głogów. Zapamiętamy też 
bardzo dobrą postawę no-
wych zawodników. Świetnie 
w Miedzi zaaklimatyzował 
się Maciej Ścigaj, który jest 
najlepszym strzelcem zespo-
łu. Coraz lepiej w Legnicy 
radzą sobie skrzydłowi Adam 
Skrabania i Andrzej Brygier. 

No i przede wszystkim 
dobrą grę wete-
rana Piotra Bę-
dzikowskiego 
(która to już 
młodość?) i 
R a d o s ł aw a 
F a b i s z e w -

skiego. 
 O 

czym chcielibyśmy zapo-
mnieć? Z pewnością o grze 
na wyjazdach. Zespół trenera 
Mirosława Saneckiego na pięć 
spotkań w obcych halach, od-
niósł pięć porażek. Nic więc 
dziwnego, że do Miedzi w 
Polsce przylgnęła już etykie-
ta drużyny własnej hali. Pro-
blem w tym, że w rundzie 
rewanżowej może się to 
zmienić. I żeby zapewnić 
sobie awans do fazy play 
off trzeba będzie ugrać 
coś na wyjazdach. A to 
dlatego, że Miedź na Lot-
niczej gościć będzie prak-
tycznie całą ligową czołów-
kę, czyli Wisłę Płock, Vive 
Kielce, Traveland Olsztyn 
i Kiper Piotrków Tryb. Z 
przeciwnikami „w za-
sięgu” zagra w 
ich halach. I 
to właśnie 
mecze w 
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blem w tym, że w rundzie 
rewanżowej może się to 
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Gorzowie, Mielcu czy Gdań-
sku mogą przesądzić o tym, 
czy do końca sezonu będzie-
my drżeli o ekstraklasę dla 
Legnicy. 

dolnośląskiej drużyny.  
Mistrzami Polski na 

rok 2008 została więc re-
prezentacja Województwa 
Śląskiego, wicemistrzami 
– Dolny Śląsk. Brązowe me-
dale przypadły drużynie z 
Województwa Opolskiego, 
która w małym finale wygrała 
4:0 z Województwem Podla-
skim. Królem strzelców zo-
stał Robert Satora (Śląsk), 
najlepszym zawodnikiem mi-
strzostw wybrano Adama Ja-
chimowicza (Śląsk), a bram-
karzem Łukasza Groszaka 
(Śląsk).  Nagrody uczest-
nikom turnieju wręczali byli 
reprezentanci kraju w piłce 
nożnej: Jerzy Podbrożny i 
Grzegorz Lewandowski.  

Organizatorzy w specjal-
ny sposób wyróżnili dwóch 
legniczan. Były bramkarz 
Stanisław Duszeńko otrzy-
mał statuetkę za wieloletnie 
reprezentowanie barw Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP. 
Natomiast Wojciech Huk 
został uhonorowany za 10 
– lecie pracy ze strażacką 
reprezentacją Dolnego Ślą-
ska.

Podczas zakończonych 
w piątek zawodów doprowa-
dził z ławki trenerskiej dol-
nośląską drużynę do srebr-
nego medalu Mistrzostw 
Polski.  

- Do mistrzostw przygo-
towywaliśmy się przez dwa 
miesiące. Wicemistrzostwo 
Polski to na pewno nasz 
sukces. Z drugiej strony 
czujemy niedosyt po prze-
granym finale. Rywal ze 
Śląska był jednak bardzo 
mocny i wygrał zasłużenie 
– powiedział nam kapitan 
Wojciech Huk z legnickiej 
Straży Pożarnej.

(J)
Trener Mirosław Sanecki ma za zadanie 

utrzymać Miedż w ekstraklasie

Srebrni strażacy




