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Konwój wstydu dla PiS-u
tylko za nagrody dla rządu - dodaje Jarosław Rabczenko, lider
legnickiej Platformy Obywatelskiej. - Zwróćmy uwagę, jak
ogromne zainteresowanie publicznymi pieniędzmi panuje
lokalnie. Pokazuje to chociażby
tempo zmian w KGHM. W
Energetyce mamy w ciągu roku
szóstego prezesa. Często bywa i
tak, że prezes przychodzi na kilka
dni lub kilka tygodni i odchodzi z
wysoką odprawą. Za to wszystko
płacimy my, Polacy, albo poprzez
podatki, albo kupując np. ciepło.
Te pieniądze wypłacane przez

spółki Skarbi Państwa w ostatecznym rozrachunku obciążają
kieszenie wszystkich obywateli.
Kampania pod hasłem
"#OddajcieKasę - konwój wstydu" trwa w całej Polsce. Mobilne
billboardy są obwożone szczególnie po okręgach, z których
pochodzą obdarowani nagrodami politycy PiS. W Legnicy
i okolicznych miejscowościach
będzie je można zobaczyć co
najmniej do końca bieżącego tygodnia.
Piotr Kanikvowski
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Robert Kropiwnicki, legnicki poseł PO, przypomina, że
sumy na billboardach nie mówią

pełnej prawdy o pazerności tego
rządu.
- Jak państwo od wczoraj
wiecie, podobne nagrody były
wypłacane także w roku 2016, co
jest kuriozalne - zaznacza parlamentarzysta. - Pani premier Szydło wypłaciła sobie samej w roku
2017 65 tysięcy, a w roku 2016 15
tysięcy złotych. Te informacje są
bardzo bulwersujące. Wszystkie
rzeczy, o których mówili - praca,
skromność, dla Polski - okazują
się wyświechtanymi frazesami, a
chodzi im tylko o kasę.
- Podatnicy zapłacili nie
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Konwój wstydu krąży po legnicko-jeleniogórskim okręgu wyborczym. Samochody
z billboardami przypominającymi wyborcom wysokość
nagród, jakie w 2017 roku za
rządzenie Polską wzięli posłowie Elżbieta Witek (65 tys.
zł), Marzena Machałek (50
tys. zł) i Adam Lipiński (51
tys. zł). Akcję zorganizowała
Platforma Obywatelska.
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TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Co myśli Myślecki?
W trakcie rozmów
kwalifikacyjnych z kandydatami na prezesa KGHM
z zasiadania w radzie nadzorczej spółki zrezygnował
Wojciech Myślecki, reprezentant Skarbu Państwa i –
co ważniejsze – przyjaciel
rodziny premiera. Według
portalu BiznesAlert.pl w
uzasadnieniu napisał, że
„uznaje ostatnie decyzje
rady za niezgodnie z interesami KGHM”.

Piotr Kanikowski
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Po chlebie, śledziu i groszu
Tradycyjnie już w Wielki Piątek panie z legnickiego Stowarzyszenia Kobiety Europy
rozdawały chleb, śledzie i
grosze, czyli wielkopostną
jałmużnę. Ten średniowieczny zwyczaj wskrzeszony 15 lat
temu cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców.
Dary poświęcił proboszcz
legnickiej katedry Robert
Kristman. – Cieszę się, że ta
tradycja jest podtrzymywana
– mówił ks. proboszcz.
Prezydent Tadeusz Krzakowski podziękował Kobietom Europy za przygotowanie już po raz kolejny tej
świątecznej imprezy i życzył
wszystkim szczęśliwych świąt.
Kobiety Europy przygotowały 150 bochenków
chleba, 60 kg solonych śledzi
z beczki i monety groszowe,
tym razem obiegowe. Ubrane
w stroje z epoki rozdawały te
dary mieszkańcom.
- U mnie w domu zawsze
jadało się i jada Wielki Piątek
śledzie – mówi legniczanka
Jolanta Malecka. – Dlatego
tutaj przyszłam jak co roku.

Takie piękne tradycje trzeba
kultywować.
Ten wielkopostny obyczaj jałmużniczy zrodził się
w legnickich klasztorach Benedyktynek i Kartuzów. Od
czasów średniowiecza obie
wspólnoty wraz z fundacją
księżnej Jadwigi w Wielki
Piątek rozdawały wszystkim
potrzebującym chleb o wadze
ok. 1 kg, po jednym śledziu
oraz nowy grosz, wybity w

mennicy wrocławskiej. To był
srebrny grosz, za który można
było wówczas kupić na rynku
jednego, może dwa śledzie.
Czyli miał swoją wartość.
- Grosz traktowany był
jak talizman – wyjaśnia Elżbieta Chocholska, szefowa
Kobiet Europy. - Przypinano go do ubrania i chronił
właściciela przed chorobami.
Kiedyś po takie dary przychodziło nawet 4000 ludzi.

Śledzie, podobnie jak za
dawnych czasów, są pokarmem postnym, o symbolicznym znaczeniu, które utrwalone zostało w historii miasta
- w nazwie renesansowych
kamieniczek przy Rynku,
zwanych „Śledziówkami”.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA W
LEGNICY

Oszust fałszował dokumenty
23-letni fałszerz dokumentów z gminy Legnickie Pole
próbował przy pomocy podrobionego dowodu osobistego
oszukać kuriera. Przekręt
mu nie wyszedł, bo doręczyciel okazał się bystrzejszy od
oszusta. Kurier powiadomił
policję, a ta w domu 23-latka
znalazła kilka fałszywych dowodów osobistych.
Jak informuje podkom.
Iwona Król-Szymajda, oficer prasowa legnickiej policji,
fałszerz wpadł na gorącym
uczynku. Chciał odebrać
przesyłkę z umową bankową
posługując się podrobionym
dowodem osobistym. Umowa
zawierała dane osobowe ze
sfałszowanego dowodu. Kurier
zorientował się, że adres, na
który została wysłana przesyłka, nie istnieje. Sprawa wydała
mu się podejrzana, więc powiadomił policję.
Do akcji wkroczyli policjanci Wydziału do Walki z
Przestępczością Gospodarczą
wraz z policjantami Wydziału
do Walki z Przestępczością
Przeciwko Mieniu Komendy

Miejskiej Policji w Legnicy.
Zatrzymali 23-letniego fałszerza w chwili, gdy okazywał
kurierowi podrobiony przez
siebie dowód osobisty.
- Policjanci, którzy zjawili się na miejscu ustalili, że
mężczyzna okazał dowód osobisty ze swoim wizerunkiem,
natomiast z danymi zupełnie
innej osoby. 23-latek został
zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie - dopowiada
Iwona Król-Szymajda. - W
toku dalszych czynności policjanci dokonali przeszukania
pomieszczeń
mieszkalnych
i gospodarczych należących
do zatrzymanego mężczyzny.
Policjanci odkryli w jednym z
pomieszczeń kilka podrobionych dokumentów potwierdzających tożsamość w postaci
dowodów osobistych. Przygotowane przez fałszerza dokumenty wskazują o dłuższym
okresie jego aktywności.
Młodego mężczyznę czeka
proces sądowy. Grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
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Myślecki uchodzi za
człowieka z otoczenia
premiera Mateusza Morawieckiego. Znają się jeszcze z czasów Solidarności
Walczącej. Kornel Morawiecki, ojciec premiera,
był jej przewodniczącym,
a Wojciech Myślecki do
1984 roku działał w Komitecie
Wykonawczym
SW. Gdy Morawieckiego
seniora aresztowała milicja, Myślecki opiekował się
jego rodziną, w tym młodszym o pokolenie Mateuszem.
Od wtorku publicyści
próbują zgadywać, co kryje się za suchym komunikatem KGHM o złożonej
przez Wojciecha Myśleckiego rezygnacji z zasiadania w radzie nadzorczej
KGHM.
“Morawiecki
oddaje Polską Miedź. Walkowerem” – pisze w Gazecie Prawnej Karolina
Baca-Pogorzelsska, chyba
najbardziej wnikliwa obserwatorka KGHM pod
rządami PiS-u. Według
niej gest Myśleckiego
oznacza dezaprobatę z
menadżerskich pomysłów
dwóch faworytów w wyścigu do fotela prezesa
KGHM. Bacy-Pogorzelskiej chodzi przede wszystkim o “obrońcę krzyża z
Krakowskiego Przedmieścia” Miłosza Stanisławskiego, który – jak twierdzi Gazeta Prawna –“jest
zwolennikiem wycofania
KGHM Polska Miedź z
zagranicznych inwestycji i
sprzedaży aktywów położonych poza Polską”.
Nagła rezygnacja Myśleckiego z zasiadania w
radzie nadzorczej KGHM
wygląda jak powtórka jego

gestu sprzed 17 miesięcy. 14 listopada 2016 roku
zrezygnował z uczestnictwa w radzie nadzorczej
innej dużej spółki Skarbu
Państwa – Tauronu, a dzień
później na miejsce odwołanego prezesa Remigiusza
Nowakowskiego zajął w
niej Filip Grzegorczuk.
Komentowano wówczas,
że Myślecki nie chciał firmować swoim nazwiskiem
polityki personalnej premier Beaty Szydło.
Wojciech
Myślecki
jest przedstawicielem tej
frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, która zastąpienie premier Beaty Szydło
Mateuszem Morawieckim
poczytywała za naprawdę
dobrą zmianę, W styczniu wygłosił wykład we
wrocławskim klubie Spotkanie i Dialog. Ostrzegał
Jarosława Kaczyńskiego,
że albo zreformowany PiS
przygotuje reformy Polski, albo musi być gotów
na “poważny kryzys polityczny, który przemodeluje scenę polityczną”. W
rozmowie z Kulturą Liberalną Wojciech Myślecki
nie owijał słów w bawełnę:
“Aparat partyjny będzie
chciał zawłaszczyć w tej
chwili każdy element, który mu się zabrało w ramach
poprzednich działań reformatorskich, po to, żeby
przeprowadzić zwycięsko
– w ich mniemaniu – wybory samorządowe. Będą
wyprowadzać
pieniądze,
będą chcieli stanowisk dla
ludzi, którzy mają plakaty
wieszać i tak dalej. Odegrają całą tę komedię, która dziś nie ma większego
znaczenia.”
W tym kontekście rezygnacja Myśleckiego z
kształtowania przyszłości
KGHM wskazuje, że aktualnie skrzydło reformatorów w PiS znalazło się
w odwrocie. Wygrywają z
nimi kolesie od wieszania
wyborczych plakatów i tym
podobni amatorzy miodem płynących synekur w
spółkach Skarbu Państwa.
Zwłaszcza dla Polskiej
Miedzi to nie są dobre informacje.
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Dlaczego giną psy i koty?
Według legnickiej policji, nie
ma jednoznacznego dowodu,
że na osiedlu Sienkiewicza
ktoś celowo truje koty i psy
. - Dochodzenie zakłada także inne wersje: że zwierzęta
były chore lub zjadły przypadkowo trutkę na szczury - mówi
mł. asp. Jagoda Ekier z zespołu prasowego komendy.
Mieszkańcy komentują, że to
bzdura.

na spacerze ryby, kanapki,
pasztetu. Umierają w męczarniach, bo jakaś tajemnicza substancja natychmiast
atakuje centralny układ nerwowy i powoduje wiotczenie
mięśni. Lekarze weterynarii, u których ludzie szukali
pomocy, potwierdzają, że są
bezsilni wobec tak szybko
działającej toksyny.
Z tego samego powodu
błędne jest policyjne założenie, że zwierzęta były chore.
- Nafaszerowane trucizną przysmaki są podrzucane za ogrodzenia prywatnych posesji, ale można
się na nie natknąć także w
miejscach
ogólnodostępnych - mówi Aneta Zawada
-Welter. - To zagrożenie dla
dzieci. Jeśli ważący 30 kilogramów labrador schodzi w
ciągu 30 minut po zjedzeniu
„przysmaku” i nie można go
uratować, to co będzie z o
połowę mniejszym malcem
jeśli zaciekawi go podobne znalezisko? Uważam, że
najgorszą rzeczą, jaką może
zrobić policja, jest zlekceważenie tej sprawy.
Piotr Kanikowski
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3 martwe koty, 1 martwy pies. To przypadki
nagłych zgonów zwierząt
z osiedla Sienkiewicza oficjalnie zgłoszone legnickiej
Komendzie Miejskiej Policji. Tylko ich dotyczy dochodzenie.
- Jesteśmy po sekcji
zwłok kotów. Wysłaliśmy
materiał do badań toksykologicznych, które być może
pozwolą wykluczyć którąś
z wersji przyjętych na tym
etapie - mówi mł. asp. Jagoda Ekiert.
Rozmawiam z Anetą Zawadą-Welter, która wspólnie
z Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami rozwieszała na
osiedlu ostrzeżenia przed
trucicielem. Okazuje się,

że policja zna tylko czubek
góry lodowej. Aktualnie na
liście poszkodowanych jest
11 osób. Niektórzy z nich
stracili nie jedno, ale kilka
zwierząt. Przyjaciółce Anety Zawady-Welter w ciągu 2
lat otruto siedem kotów.
- Właśnie wiozę na komendę policji pismo w tej
sprawie - mówi Aneta Zawada-Welter. Mieszkańcy
mają swoje podejrzenia i
chcą, by funkcjonariusze je
sprawdzili.
Zabezpieczyli
też do badań podrzuconą na
jedną z posesji kanapkę oraz
wymiociny psa, który zjadł
spreparowaną przez truciciela rybę. Trzy osoby, którym w ten sposób uśmiercono pupila, z własnych
pieniędzy zleciły badania
toksykologiczne
swych
zwierząt.
Hipoteza, jakoby koty
i psy ginęły przez trutkę
na szczury, to - jak twierdzą mieszkańcy osiedla bzdura. Trutka na szczury
uśmierca powoli, przez 2-3
dni, a ich zwierzęta giną
nagle w kilkadziesiąt minut
po połknięciu znalezionej
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Endek posiedzi
za dym
Sąd Rejonowy w Legnicy
skazał Piotra Borodacza na
trzy dni więzienia za to, że
w rocznicę stanu wojennego
odpalił świece dymne pod
Pomnikiem Wdzięczności dla
Armii Radzieckiej w Legnicy.

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wyrok jest prawomocny.
Borodacz dostał zawiadomienie,
że jeśli 9 kwietnia nie stawi się
we wrocławskim Zakładzie Karnym, zostanie doprowadzony do
niego siłą.
To konsekwencja widowiska, jakie Endecja zorganizowała 13 grudnia 2017 roku na
placu Słowiańskim w Legnicy,
w rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego. Na cokole Pomnika
Wdzięczności dla Armii Radzieckiej wyświetlano zdjęcia z
tamtego okresu. Piotr Borodacz
ustawił wokół kilka czerwonych
świec dymnych. Odpalił je. Został spisany przez policjantów,
a sąd w trybie zaocznym skazał
go za wykroczenie związane z
użyciem materiałów pirotechnicznych podczas zgromadzenia
publicznego.

"To wstyd dla państwa Polskiego..." - komentuje Piotr Borodacz na Facebooku.
To jego kolejna niefortunna
przygoda związana z rozebranym
właśnie Pomnikiem Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. W
roku 2014 stanął przed sądem
za oblanie monumentu czerwoną farbą. Tamto postępowanie
umorzono, ale Borodacz musiał
pokryć słony rachunek za wyczyszczenie pomnika.
Piotr Kanikowski
FOT. FACEBOOK.PL/ PIOTR
BORODACZ
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„Biesy” w poświąteczny weekend
Wielokrotnie przenoszona na
scenę i kinowy ekran powieść
Dostojewskiego na legnickie
deski trafiła z okazji jubileuszu
40-lecia teatru. Dynamiczne
trzygodzinne przedstawienie
obnaża odwieczne mechanizmy manipulacji, które w imię
mętnych ideologii prowadzą
do pospolitej zbrodni. Spektakle na Scenie Gadzickiego w
sobotę i niedzielę (7 i 8 kwietnia) o godz. 18.00.
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Legnicka inscenizacja powieści Fiodora Dostojewskiego,
choć sięga po literaturę i historie
z XIX-wiecznej Rosji, brzmi na
wskroś współcześnie. Tak w warstwie językowej, jak i wizualnej
podbitej przez kostium, rekwizyty
i scenografię. Dotyka spraw oraz
zagrożeń, które są ponadczasowe, jak mechanizmy manipulacji
oparte na donosie, plotce, inwigilacji i prowokacji.
W adaptacji Roberta Urbańskiego oglądamy nie tyle trącący
myszką polityczny, kryminalny
thriller psychologiczny z wątkami obyczajowymi, co zawsze
aktualne ostrzeżenie przed złem
zaklętym i ucieleśnionym w demonicznych cynikach polityki,

awanturniczych i bezwzględnych
nosicielach idei powszechnego
szczęścia dla wszystkich. Nieprzypadkowo „Biesy” uważa się
współcześnie za niemal proroczą
zapowiedź totalitarnych koszmarów XX wieku.
Reżyserski pomysł Jacka
Głomba, by jubileuszowa inscenizacja stała się okazją do zaprezentowania całego legnickiego
zespołu aktorskiego, dał wszystkim okazję na własne pięć minut
na scenie. Ogląda się to z dużą
satysfakcją. Tak jak i zaskakujący
pomysł, by w tym politycznym
dramacie o fałszywie motywowanym ideowo spisku prowadzącym
do pospolitej zbrodni, ponad oryginał wyeksponować wpływ kobiet na przebieg zdarzeń. Kobiet,
które coraz śmielej domagają się
swoich praw w miłości, ale też w

męskim świecie polityki.
Legnickie „Biesy” to także
specyficzne spojrzenie na prowincję, do której docierają echa
ideowo-politycznych nowinek z
metropolii. To właśnie otoczony
aurą tajemniczości reprezentant
wielkiego świata wciąga naiwnych
prowincjuszy w diaboliczny spisek, którego konsekwencje spadną
właśnie na nich.
Jedyne w w tym miesiącu
przedstawienia „Biesów” na legnickiej Scenie Gadzickiego w
sobotę 7 kwietnia i w niedzielę 8
kwietnia o godz. 18.00. Czas ok.
200 minut (z przerwą). Bilet 30
zł (ulgowy 25 zł). Rezerwacja tel.
76 72 33 505 lub bilety@teatr.
legnica.pl.
Grzegorz Żurawiński/ @kt Gazeta
Teatralna
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Uwaga! Teatr Modrzejewskiej w Legnicy ufundował dwa dwuosobowe zaproszenia na niedzielne (8 kwietnia) przedstawienie "Biesów". Chętni mogą zgłaszać się pisząc mejl pod tytułem "Biesy" i wysyłając go na adres:
konkursy@24legnica.pl. W treści prosimy o podanie swego imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego.
W piątek przed południem oddzwonimy co osób, które będą miały szczęście w losowaniu.
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