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Kiedy przetarg na park wodny?
- Przygotowujemy się do po-
stępowania, które wyłoni 
wykonawcę Letniego Parku 
Wodnego Aquafun przy ul. 
Stromej - mówi Magdale-
na Ryglicka, prezes Strefy 
Aktywności Gospodarczej. - 
Przetarg ogłosimy wkrótce. 
Na pewno jeszcze we wrze-
śniu.

- Ostatnie miesiące po-
święciliśmy na rzetelne 
przygotowanie się do tego 
postępowania - opowiada 
prezes Ryglicka. - Zrobiliśmy 
dokładną analizę planowa-
nej inwestycji. Pracowaliśmy 
nad aktualizacją biznespla-
nu. Wprowadziliśmy szereg 
zmian optymalizujących cały 
projekt, tak aby był atrakcyj-
ny dla mieszkańców a jedno-
cześnie rozsądny, jeśli chodzi 
o koszty. Zdecydowaliśmy się 
podzielić to zadanie na dwa 

etapy. Większość projektu 
zostanie zrealizowania już w 
pierwszym etapie, bo zało-
żyliśmy, że po jego ukończe-
niu obiekt musi być w pełni 
funkcjonalny. Drugi etap ma 
charakter uzupełniający - 
obejmuje prace, które mogą 
być przeprowadzone później.

Letni Park Wodny Aqu-
afun w miejscu 'kabewiaka" 
przy ul. Stromej - z cztere-
ma nieckami basenowymi 
i zjeżdżalniami o łącznej 
długości 200 metrów - to 
jedna z obietnic prezydenta 
Legnicy Tadeusza Krzakow-
skiego z ostatniej kampanii 
wyborczej. Wiosną 2018 
roku władze miasta powie-
rzyły realizację tego zadania 
komunalnej spółce Strefa 
Aktywności Gospodarczej, 
deklarując jednocześnie 
stosowne wsparcie finanso-
we. Aquafun miał sprawić 

mieszkańcom radość już la-
tem 2019 roku. Nie sprawił, 
bo nie udało się znaleźć wy-
konawcy. Jedyna złożona w 
ubiegłorocznym przetargu 
oferta opiewała na sumę 35,5 
mln zł i o 9 mln zł przekra-
czała budżet tej inwestycji. 
Po wyborach jego realizacja 
napotkała na nowe proble-
my. Okazało się, że w obec-
nej radzie miejskiej brakuje 
entuzjazmu dla tego projek-
tu. Większość radnych, ow-
szem, jest za basenami dla 
legniczan, ale całorocznymi. 
Uważają, że zamiast wydać 
dwadzieścia kilka milionów 
złotych na obiekt, który bę-
dzie służył legniczanom 
przez 2-3 letnie miesiące w 
roku, lepiej dołożyć trochę 
pieniędzy i postawić krytą 
pływalnię. W grudniu 2018 
roku Rada Miejska Legnicy 
nie zgodziła się na przeka-

zanie SAG-owi 2,3 mln zł 
na podniesienie kapitału za-
kładowego spółki, więc SAG 

nie był w stanie wyemitować 
obligacji, z których miała być 
sfinansowana budowa.

Piotr Kanikowski
RYC. SAG.LEGNICA.PL

Tragedia w jeziorze Zarzuty dla trenera 
Wędkarze zbierają do utylizacji śnięte ryby z brzegów 
jeziora Koskowickiego. Zabiła je prawdopodobnie 
przyducha letnia. - To katastrofa. Minie kilkanaście 
lat zanim fauna w jeziorze zdoła się odtworzyć do sta-
nu sprzed tego zdarzenia - mówi Mariusz Ból, komen-
dant Straży Rybackiej w Legnicy.

>>2

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim posta-
wiła zarzuty trenerowi klubu bokserskiego z Lubina. - 
Dotyczą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 
– ujawnia prokurator Joanna Biranowska-Sochalska, 
rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szcze-
cinie. - Sprawa jest w toku – dodaje.
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Ryby podusiły się przez 
brak dostatecznej ilości tlenu 
rozpuszczonego w wodzie. 
Zjawisko towarzyszy upałom, 
bo w wysokiej temperaturze 
tlen rozpuszcza się trudniej. 
W nagrzanym akwenie roz-
wijają się bakterie, które po-
bierają tlen z wody. Gnijące 
na potęgę glony dodatkowo 
produkują amoniak, co po-
głębia śnięcie. W legnickim 
oddziale Polskiego Związku 
Wędkarskiego twierdzą, że 
tragedii nie dało się zapobiec. 
Siła wyższa.

Ile ryb padło? Trwa licze-
nie.

- Na pewno co najmniej 
20 dużych sumów, 3 tołpygi, 
250 sandaczy, 20 szczupaków. 
Prócz tego setki drobniejszych 
ryb - mówi Mariusz Ból.

Woda wyrzuciła na piasek 
martwe wzdręgi, leszcze, pło-
cie, jazgarze, okonie...

Od poniedziałku członko-
wie Polskiego Związku Węd-
karskiego uprzątają brzegi je-
ziora Koskowickiego. Martwe 
ryby są zbierane do worków. 
Muszą zostać zutylizowane.

Nie wszyscy wierzą w 

przyduchę, bo ostatnio pa-
dało, co sprzyja natlenieniu. 
Mieszkańcy podejrzewają, że 
katastrofę mogły wywołać za-
nieczyszczenia, które po desz-
czach spłynęły spłynęły do 
jeziora. Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska w 
Legnicy pobrał próbki wody 
do badań.

- Bez wątpienia przyczy-
ną śnięcia ryb był brak tlenu 
- uważa przyrodnik Krzysz-
tof Strynkowski z Fundacji 
Ochrony Przyrody i Rozwo-
ju Turystyki (GOBiT). - W 
wyższej temperaturze roz-
wijają się organizmy, które 
bardzo szybko zużywają tlen 
w wodzie. Jeżeli więc jakiś 

nawóz organiczny spłynął z 
pól do wody, to mógł, kolo-
kwialnie mówiąc, zabrać tlen. 
Wówczas te najsłabsze, naj-
bardziej wrażliwe ryby mogły 
usnąć.

Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ 

FOPiT GOBI

Sprawa dotyczy incy-
dentu, do którego doszło 9 
sierpnia 2018 roku podczas 
międzynarodowego obo-
zu sportowego w Łukęcinie 
(woj. zachodniopomorskie). 
W zgrupowaniu uczestni-

czyło m.in. ośmioro zawod-
ników oraz dwóch trenerów 
Stowarzyszenia Boks Lubin. 
Poszkodowana siedemnasto-
latka zgłosiła prokuraturze, 
że była napastowana seksu-
alnie.Według relacji dziew-
czyny, jeden z trenerów w 
niestosowny sposób dotykał 
ją, głaskał i przytrzymywał 
za policzki, jakby chciał cało-
wać. Puścił ją, gdy przestra-
szona zaczęła krzyczeć. Sie-
demnastolatka uciekła i od 
razu opowiedziała o wszyst-
kim koledze z klubu.

Prokuratura Rejonowa w 
Kamieniu Pomorskim pro-
wadziła śledztwo w sprawie 

doprowadzenia małoletniej 
do poddania się innej czyn-
ności seksualnej. 31 grudnia 
2018 roku postępowanie zo-
stało umorzone ze względu 
na brak znamion przestęp-
stwa. Według prokuratury, 
trener „zachował się niewła-
ściwie i niewątpliwie dążył 
do nawiązania bliższego 
kontaktu z pokrzywdzoną, 
który w dalszej perspektywie 
mógł mieć postać kontaktu 
seksualnego dwóch osób”, 
ale „nie przekroczył gra-
nicy między zachowaniem 
obojętnym z punktu widze-
nia prawa karnego, choć już 
nagannym moralnie, a za-

chowaniem wyczerpującym 
znamiona przestępstwa prze-
ciwko wolności seksualnej”. 
Ta opinia najwyraźniej jest 
już nieaktualna.

Działając w ramach 
kompetencji nadzorczych 
Prokuratura Okręgowa w 
Szczecinie uchyliła decy-
zję o umorzeniu i nakazała 
Prokuraturze Rejonowej w 
Kamieniu Pomorskim kon-
tynuować śledztwo. Do nie-
dawna postępowanie toczyło 
się „w sprawie”. Postawienie 
zarzutów stanowi przełom. 
Do sprawy wrócimy.

Piotr Kanikowski

Tragedia w jeziorze Koskowickim

Zarzuty dla trenera z Lubina

Wędkarze zbierają do utyli-
zacji śnięte ryby z brzegów 
jeziora Koskowickiego. Za-
biła je prawdopodobnie przy-
ducha letnia. - To katastrofa. 
Minie kilkanaście lat zanim 
fauna w jeziorze zdoła się 
odtworzyć do stanu sprzed 
tego zdarzenia - mówi Ma-
riusz Ból, komendant Straży 
Rybackiej w Legnicy.

Prokuratura Rejonowa w Ka-
mieniu Pomorskim postawiła 
zarzuty trenerowi klubu bok-
serskiego z Lubina. - Dotyczą 
przestępstwa przeciwko wol-
ności seksualnej – ujawnia 
prokurator Joanna Biranow-
ska-Sochalska, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie. - Sprawa 
jest w toku – dodaje.
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Cuda i dziwy
Panie Boże, objaśnij 

mi świat. Jeśli możliwi są 
Bezpartyjni Samorządow-
cy, to dlaczego nie godzisz 
się wciąż (poza jednym 
wyjątkiem) na istnienie 
dziewic w ciąży?

Nazwa ugrupowania 
Roberta Raczyńskiego i 
Cezarego Przybylskiego 
sugeruje, że jego członko-
wie wywodzą się z samo-
rządu. W polityce nigdy 
nie brakowało osób, które 
mają za sobą tego rodzaju 
doświadczenie. Samorzą-
dowcami byli w przeszło-
ści np. posłanki Ewa Szy-
mańska i Elżbieta Stępień, 
poseł Robert Kropiwnicki 
czy niedawno powołany w 
ministry Krzysztof Kubów. 
Jak widać na podanych 
przykładach samorządowe 
korzenie nie wystarczają, 
aby stanowić jedną dru-
żynę z Robertem Raczyń-
skim. Wszystkich wyżej 
wymienionych dyskwali-
fikuje bowiem legityma-
cja partyjna. Może nawet 
nie tyle sama legitymacja, 
co bezwzględny przymus 
podporządkowani się hie-
rarchicznej strukturze, na 
czele której stoi zawsze 
jakiś zakamuflowany za-
mordysta zafiksowany na 
władzę.

Zanim do Raczyń-
skiego dotarło, że partie 
są złe, działał w Partii 
Chrześcijańskich Demo-
kratów i Akcji Wyborczej 
Solidarność. Potem Lubin 
stał się jego partią. Ką-
śliwe przezwisko „Król”, 
które nadali mu sąsiedzi 
z gminy wiejskiej jeszcze 
przed tym, jak chciał ich 

„batożyć”, wiele mówi o 
stylu jego rządów. Osobi-
ście miewam wątpliwości, 
czy Robert Raczyński jest 
demokratą czy autokra-
tą. Te wątpliwości prze-
szkadzają mi uwierzyć, że 
bezpartyjność, podnoszo-
na przez jego ugrupowanie 
jako cnota, różni się czymś 
istotnym od partyjniactwa.  

W 2017 roku Robert 
Raczyński mówił w roz-
mowie z Ewą Chojną z 
Gazety Wrocławskiej: 
„Ludzie nie życzą so-
bie życia partyjnego w 
mieszkaniu, w gminie, na 
ulicy czy w sklepie.” Pró-
buję zrozumieć, co miał 
wtedy na myśli, bo jeśli 
za „życie partyjne” uwa-
żał targi, układy, intrygi, 
kłótnie i nieczyste zagra-
nia, to przez ostatni rok 
Bezpartyjni Samorządow-
cy popełnili każdy z tych 
grzechów. Po wyborach 
samorządowcych w dol-
nośląskim Sejmiku tar-
gowali się (co prawda nie 
tylko o stołki) z PiS-em 
i PO. Weszli z partią w 
układ noszący znamiona 
politycznej korupcji. Wy-
korzystując swą władzę w 
Sejmiku i Kolejach Dol-
nośląskich, zastosowali re-
presje wobec mieszkańców 
gminy, która nie chciała się 
podporządkować królew-
skiej woli. Skonfliktowali 
się z wójtem Tadeuszem 
Kielanem - samorządow-
cem, który okazał nie tyl-
ko bezpartyjność, ale też 
niezależność. Wpuścili zło 
do mieszkań, gminy, skle-
pu i na ulicę.

Piotr Kanikowski
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- Reanimacja tego tramwa-
ju była dla naszej załogi wiel-
kim wyzwaniem – mówi prezes 
MPK, Zdzisław Bakinowski. 
– Przez wiele miesięcy praco-
waliśmy przy nim systemem 
gospodarczym. Spawacze, me-
chanicy, elektrycy i dusza tego 
przedsięwzięcia – doskonały 
stolarz, pan Włodzimierz Popo-
wczak, prowadzili renowację w 
czasie wolnym od codziennych 
obowiązków remontowych na-
szego taboru.

- Wielu wątpiło w powo-
dzenie tego przedsięwzięcia, ale 
osiągnięte już, świetne efekty 
temu stanowczo zaprzeczają – 
mówi prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – To naprawdę dzieło 
ludzi z pasją, konsekwentnych i 
zdolnych. Już w tej chwili może 
budzić podziw, a na wiosnę bę-
dzie już gotowy. Musimy się 

poważnie zastanowić, gdzie ten 
zabytek motoryzacji powinien 
być eksponowany i w jakiej for-
mie udostępniany mieszkańcom 
i turystom – dodaje prezydent.

Tramwaj przeszedł wiele 
etapów remontowych, m.in.: 
żmudną operację piaskowania 
podwozia i konstrukcji nadwo-
zia, rozbiórkę elementów drew-
nianych i poszycia zewnętrznego 
blach. Trudne było wzmocnienie 
konstrukcji szkieletu. Niemal 
wszystkie detale pojazdu były 
bardzo skorodowane.

Elementy blaszane zostały 
wymienione na nowe, z blachy 
ocynkowanej i wiernie dostoso-
wane do wyglądu pierwotnego. 
Zdobywano bądź odtworzono 
oryginalne elementy wyposa-
żenia. Odrestaurowane zostały 
drewniane siedzenia. Aluminio-
we uchwyty do nich przed laty 
skradziono, podobnie jak grzej-
niki i inne elementy wyposaże-
nia. Jedna z odlewni przygoto-
wuje obecnie uchwyty na wzór 
oryginałów.

Gotowe jest podwozie i 
pantograf oraz stanowisko z 
oprzyrządowaniem motornicze-
go. Całe wnętrze tramwaju, jego 
stylowe poszycie, z ogromnym 
pietyzmem w bukowym drew-

nie wykonał pan Włodzimierz 
Popowczak. Przez wiele lat 
pracował w Fabryce Fortepia-
nów i Pianin, a w MPK już trzy 
dekady. – Praca w drewnie to 
dla mnie ogromna radość. Cie-
szę się, że wszystko się udało – 
mówi skromnie.

Tramwaj na zewnętąrz lśni 
kremowym i czerwonym lakie-
rem. Posiada bezpieczne, har-
towane szyby i instalację elek-
tryczną. Wkrótce otrzyma też 
odpowiedni wystrój zewnętrz-
ny z lampą czołową, tablicami, 
zderzakami i łańcuchami. By 
nie popełnić żadnego błędu w 
odtwarzaniu naszego tramwaju, 
specjaliści z MPK konsulto-
wali się z kolegami z Gorzowa 
Wielkopolskiego, Krakowa i 
Podgórzyna, gdzie do dzisiaj 
zachowały się podobne wozy 
tramwajowe.

Przypomnijmy, że Konstal 
5N został sprowadzony z El-
bląga do Legnicy w 1998 r. Ten 
tramwaj, wyprodukowany w la-
tach 50. minionego wieku, jest 
własnością Muzeum Miedzi. 
Upamiętniał historię legnickich 
tramwajów, która zakończyła się 
w roku 1968.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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Szukasz inspirujących warsztatów lub treningów sportowych 
dla swojego dziecka? A może chcesz pomóc mu rozwijać swoją 

pasję lub znaleźć nowe hobby? 
PRZYJDŹ DO FERIO LEGNICY I POZNAJ OFERTĘ ZAJĘĆ 

POZASZKOLNYCH W TWOIM MIEŚCIE! 

7 września 2019 (sobota) / 12.00-17.00

POZALEKCYJNYCH

TARGI      ZAJĘĆ

feriolegnica.com

Tramwaj budzi podziw
Pogratulować trzeba fachow-
com z Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego, 
którzy kończą właśnie rekon-
strukcję i renowację zabytko-
wego tramwaju Konstal 5N. 
Wcześniej przez 16 lat był 
eksponowany przed dawną 
zajezdnią przy ul. Wrocław-
skiej.
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Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym w 
ratuszu i działającym na pod-
stawie oficjalnego zezwolenia. 
Oferuje miejsce dla samot-
nych seniorów i innych osób 
wymagających stałej opieki 
(chorych somatycznie, w tym 
chorych z Alzheimerem, itd.) 
za stawki niekiedy o kilkaset 
złotych niższe niż w publicz-
nych domach pomocy spo-
łecznej w naszym regionie. 
W Domu Maria czekają na 
nich dwuosobowe, wygodnie 
urządzone pokoje, z osobnymi 
łazienkami. Są wyposażone 
m.in. w specjalistyczne łóżka 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb rezydentów. 
Na część wspólną składają się 
jadalnia, świetlica oraz prze-
stronna sala rehabilitacyjna, 

wykorzystywana podczas in-
dywidualnych i grupowych 
zajęć pod nadzorem specjali-
stów z CostaMed. 

Całodobową opiekę za-
pełnia kadra złożona z wy-
kwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwie-
dza placówkę, bada pensjo-
nariuszy, wypisuje recepty i 
udziela zaleceń co do diety, 
rehabilitacji lub trybu życia. 
Również regularnie na ul. 
Gliwicką zagląda psycholog. 
Do aktywnego życia mają ich 
zachęcać także comiesięczne 
imprezy integracyjne z udzia-
łem gości z zewnątrz, m.in. 
wnoszących sporo radości w 
życie Domu Maria dzieci z 

Zespołu Placówek Specjal-
nych w Legnicy i bliskich 
sąsiadów z Przedszkola Nie-
publicznego Hobbit. 

Atutem DPS Maria jest 
też położenie w zacisznej i 
spokojnej okolicy, zarazem 
blisko centrum Legnicy. Z 
Gliwickiej łatwo dojechać do 
szpitala wojewódzkiego. W 
pobliżu są liczne ośrodki re-
habilitacyjne i przychodnie, 
gdzie w razie potrzeby można 
zwrócić się o doraźną pomoc. 
Dzięki wygodnej lokalizacji, 
seniorzy są łatwo dostępni dla 
swoich bliskich. To gwaran-
tuje rezydentom Marii lepszą 
opiekę i więcej kontaktu z 
otoczeniem, tak ważnego dla 
zapobiegania procesom sta-
rzenia.

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptoma-
mi schorzeń wieku starcze-
go, niekiedy z demencją, 
mają w legnickim Domu 
Maria stałą opiekę, gru-
pową i indywidualną reha-
bilitację i inne zajęcia, by 
mogli maksymalnie długo 
zachować dobrą formę i cie-
szyć się życiem.
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Władze PKP S.A. uwa-
żają, że linia miałaby wy-
łącznie znaczenie regionalne, 
dlatego sugerują, że powinna 
być realizowana w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Dolnego Ślą-
ska. Ale Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnoślą-
skiego nie planuje ujęcia tej 
inwestycji w ramach kolejnej 
edycji RPO. Andrzej Bittel, 
sekretarz stanu w minister-
stwie infrastruktury, dyplo-
matycznie odpowiada na 
interpelację Roberta Kropiw-

nickiego, że dopóki trwają 
prace analityczne, „nie jest 
możliwe stwierdzenie, czy 
realizacja inwestycji w przy-
szłej perspektywie finansowej 
ze środków Budżetu Państwa 
lub przy współfinansowaniu 
z funduszy strukturalnych 
byłaby możliwa oraz w odpo-
wiednim stopniu uzasadnio-
na (w tym ekonomicznie)”.

Wystarczy wybudować 
około 15-kilometrowy od-
cinek linii kolejowej łączący 
Polkowice z Głogowem (przy 
częściowym wykorzystaniu 
odcinka linii nr 14), ewentu-
alnie wykorzystać i zmoder-
nizować istniejące połącze-
nie kolejowe należącego do 
KGHM i włączyć je do linii 
kolejowej nr 289, aby powstał 
nowy ciąg komunikacyjny 
łączący cztery ośrodki miej-
skie Legnicko-Głogowskie-
go Okręgu Miedziowego: 
Legnicę, Lubin, Polkowice, 
Głogów.

Piotr Kanikowski
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy 

ul. Wielogórskiej 49 (obręb Przybków). Działka nr 72/4 o powierzchni 1369 m 2.
KW LE1L/00043110/3. 

Cena wywoławcza 75.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 8.000,00 zł. 
Przetarg odbędzie się  07.10.2019 r. o godz.10.00

w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 
767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-301, pokój 313. Pełne ogłoszenie zamiesz-

czono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. 
Słowiański 8.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej 

w Legnicy przy ul. Grabskiego 8 (Bartniki). 
Działka  nr 899 powierzchni 0,0977 ha, 
obręb Bartniki. KW LE1L/00101097/0.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 25.000,00 zł. 

Przetarg odbędzie się  07.10.2019 r. o godz.11.00
w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 
767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogłoszenie zamiesz-

czono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. 
Słowiański 8.

Ciupaga, Zbrykadełko 
i Gęśle dla Kyczery

Tory potrzebne 
do rozwojuKolejny sukces osiągnął 

Łemkowski Zespół Pieśni 
i Tańca Kyczera z Legnicy. 
Tym razem Zespół kilka-
krotnie nagrodzono na 51. 
Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich w Za-
kopanem.

Poseł Robert Kropiwnicki 
zabiega o połączenie torami 
Polkowic z Lubinem i Głogo-
wem. Uważa, że to niezbęd-
ne dla harmonijnego rozwoju 
Zagłębia Miedziowego. W 
Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskie-
go trwają analizy dotyczące 
takiej inwestycji. Minister-
stwo infrastruktury oraz PKP 
S.A. na razie odnoszą się do 
tych planów z dystansem.

Za prezentację „Łemkow-
skiego wesela” Kyczerze przy-
znano „Brązową Ciupagą” w 
kategorii zespołów artystycznie 
opracowanych. W konkursie 
grup śpiewaczych po „Srebrne 
Zbyrkadło” sięgnęła grupa wo-
kalna dziewcząt, ulegając tylko 
rewelacyjnym śpiewaczkom z 
Bułgarii. W kategorii solistów 
śpiewaków wyróżnienie za in-
terpretację pieśni śpiewanych 
pannie młodej podczas wesela 
przyznano Oldze Starzyńskiej. 
Z kolei „Sabałowe Gęśle” – na-
groda specjalna dla najlepszego 
instrumentalisty Festiwalu przy-
padła w udziale skrzypkowi Ky-
czery Pawłowi Basałydze.

Festiwal w Zakopanem po-
wszechnie uznawany jest za naj-
bardziej prestiżowy festiwal gó-
ralski na świecie i najważniejsze 
wydarzenie kulturalne w stolicy 
polskich Tatr. Koncerty festiwa-
lowe każdego dnia ogląda po 
kilka tysięcy widzów. Prezentacje 

konkursowe ocenia międzynaro-
dowe jury złożone z wybitnych 
znawców folkloru: etnografów, 
muzykologów, choreografów. 
Przewodniczącym jury w Mię-
dzynarodowym Konkursie Ka-
pel, Instrumentalistów i Śpiewa-
ków Ludowych był w tym roku 
prof. Edward Garaj ze Słowacji 
zaś na czele dziesięcioosobowe-
go jury oceniającego prezentacje 
zespołów pieśni i tańca stała dr 
Bożena Lewandowska. O ran-
dze zakopiańskiego festiwalu 
świadczy także olbrzymie zainte-
resowanie mediów. W tym roku 
przy festiwalu akredytowanych 
było aż 72 dziennikarzy z kraju i 
zagranicy.

Dla Łemków z Legnicy te-
goroczny sezon jest bardzo uda-
ny. W maju Zespół odebrał z rąk 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotra Glińskiego 
najbardziej prestiżowe polskie 
wyróżnienie w dziedzinie kultu-
ry ludowej Nagrodę im. Oskara 
Kolberga. W lipcu kilkakrotnie 
nagradzano go za prezentacje 
na jubileuszowym 50. Festiwa-
lu Folkloru Górali Polskich w 
Żywcu. Kilka tygodni wcześniej 
aż pięć osób z Zespołu zostało 
odznaczonych przez Prezyden-
ta RP Srebrnymi i Brązowymi 
Krzyżami Zasługi.

Źródło: ŁZPIT Kyczera
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