
Napisany w kwietniu w 
więzieniu w Walencji list 
Marka Falenty do Andrzeja 
Dudy zawiera ultimatum: 
albo prezydent go ułaskawi, 
albo Falenta odsłoni brudną 
kuchnię afery podsłuchowej, 
która pogrążyła rząd PO 
i wyniosła PiS do władzy. 
"Oferuję Wam spokój poli-
tyczny, wsparcie w kolejnych 
wyborach i moją lojalność 
tak jak to było do tej pory. Z 
całą  stanowczością podkre-
ślam, że nie zamierzam w sa-
motności umierać gdy "Wy" 
pasiecie na mojej krwawicy 
i nieszczęściu."  - pisze do 

Dudy Marek Falenty.
Aby groźba zabrzmiała 

poważniej, Falenta dołączył 
do korespondencji  "listę 
osób, które uczestniczyły w 
aferze podsłuchowej w 2014 
roku". Jest na niej trzynaście 
nazwisk. Jako jedenaste w 
kolejności Marek Falenta 
umieścił nazwisko byłego 
posła Platformy Obywa-
telskiej z Lubina. Chodzi o 
Norberta Wojnarowskiego.  
"Jarosław Kaczyński ofero-
wał mu stanowisko Ministra 
Skarbu w zamian za pomoc 
przy pozyskiwaniu [nieczy-
telne] Norbert był na roz-
mowie kwalifikacyjnej z JK 
i może to potwierdzić."  - 
przytacza list Wyborcza.

Norbert Wojnarowski 
tak jak Marek Falenta po-
chodzi z Lubina. Był przez 
dwie kadencje (2007-2015) 
posłem Platformy Obywa-
telskiej. Jego nazwisko poja-
wiało się wcześniej w aferze 
taśmowej, ale innej. W 2013 
roku Wojnarowski został 
nagrany podczas rozmowy, 
w której proponował działa-
czowi PO z Lubina pracę w 
KGHM jeśli przy wyborze 
dolnośląskich władz partii 

zagłosuje na Jacka Protasie-
wicza a nie nie Grzegorza 
Schetynę. Po ujawnieniu 
taśm Norbert Wojnarowski 
został na trzy miesiące za-
wieszony w prawach człon-
ka partii. W wyborach par-
lamentarnych w 2015 roku 
nie kandydował i zniknął 
z polityki. Przez kilka lat 
było o nim cicho, aż w paź-
dzierniku 2018 roku Nor-
bert Wojnarowski wysłał do 
warszawskiej prokuratury 
zawiadomienie o  możliwo-
ści popełnienia przestępstwa 
przez Grzegorza Schetynę, 
Piotra Borysa i  Edwarda 
Klimkę. Zarzucił im, że w 
2013 roku zlecili nagrywa-
nie dolnośląskich polity-
ków. Eksposeł zaczął nagle 
udzielać wywiadów prawi-
cowym mediom i opowiadać 
o tym, jak on i jego ojczym 
(niegdyś wpływowy dzia-
łacz lubińskiego PO) byli 
zastraszani przez otoczenie 
Schetyny.   Wyraźnie prze-
szedł na drugą stronę poli-
tycznej barykady. W rozmo-
wie z TVP Info z grudnia 
2018 chwalił PiS między in-
nymi za politykę personalną 
w spółach Skarbu Państwa. 

"PiS bierze pełną odpowie-
dzialność za powoływanie 
zarządów spółek Skarbu 
Państwa. PO udawała. Były 
pseudokonkursy, wszyscy 
wiedzieli, kto je wygra. Wolę 
otwartość i tak jak jest to 
w polityce amerykańskiej. 
Nowa władza otwiera przy-
łbicę i mówi: tak, powołuje-
my tego człowieka, ma naszą 
rekomendację, niż udawanie, 
że jest konkurs, który jest 
wcześniej napisany i wiado-

mo, kto wygra" - mówił. Bez 
zażenowania.

Co Norbert Wojnarow-
ski może mieć wspólnego 
z późniejszą o rok aferą z 
kelnerami restauracji "Sowa 
i Przyjaciele", którzy na-
grywali biesiadujących przy 
ośmiorniczkach polityków 
PO? W jaki sposób trafił 
na listę 13 nazwisk, które 
uczestniczyły w tym przed-
sięwzięciu? To zagadka, 
której ciągle nie potrafi-

my rozwikłać. Falenta był 
od Wojanarowskiego tylko 
rok starszy. Obydwaj robili 
biznes na skupowaniu wie-
rzytelności. Kumplowali 
się. Według Gazety Wro-
cławskiej w 2012 i 2013 
roku Norbert Wojnarowski 
przyprowadzał Marka Fa-
lentę na dobroczynne bale 
PO w Lubinie. To eksposeł 
miał wprowadzić Falentę do 
świata polityki.

Piotr Kanikowski

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

nr 25(384) rok 8

ISSN 2048-736X

Legnica - Lubin21 czerwca 2019

STACJA

LPG
STACJA

  

Legnica, 
ul. Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

godziny otwarcia od 01.01.2019 7:00 - 18:00godziny otwarcia od 01.01.2019 7:00 - 18:00

LPG
2,15zł 48zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

w godzinach
od 9 do 15 

w godzinach
od 9 do 15 

Wojnarowski na liście Falenty
Prezes Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosław Kaczyński 
oferował Norbertowi Wojna-
rowskiemu - byłemu posło-
wi Platformy Obywatelskiej 
z Lubina - posadę Ministra 
Skarbu w zamian za pomoc 
przy nakręcaniu afery taśmo-
wej. Tak twierdzi skazany 
za nią na 2,5 roku więzienia 
Marek Falenta. Nazwisko 
Wojnarowskiego pojawia 
się w liście, którym Falenta 
szantażuje prezydenta An-
drzeja Dudę. Pełną treść listu 
ujawniła Gazeta Wyborcza.

Legnica świętuje od dzisiaj Pszczoły mile widziane 
Zespół Organek, Afromental, Dawid Kwiatkowski, Czadoman - to tylko 
niektórzy z popularnych artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznego 
Święta Legnicy. Atrakcji będzie dużo więcej. Aby ułatwić legniczanom 
skorzystanie z nich, MPK uruchamia dodatkowe kursy na lotnisko.     
              >>2

Na tyłach dawnej szkoły rolniczej przy ul. Jaworzyńskiej pszczoły robią 
miód. Działalność zainaugurowała pierwsza w legnickiej Sieci Pasiek 
Miejskich. Sieci pasiek patronują władze Legnicy, która od 2017 roku jest 
sygnatariuszem Manifestu Miast Przyjaznym Pszczołom.    
                  >>2



Przy ul. Jaworzyńskiej 
stoi 12 uli. Obok mają dość 
miejsc do zbierania pożyt-
ku. Są łąki, lipy, akacje, inne 
drzewa i krzewy. Jak twierdzi 
Paweł Rafałko,miejski miód 
nie odbiega jakością od wiej-
skich. - Niektórzy uważają go 
nawet za smaczniejszy, gdyż 
na wsi dominują monokultu-
ry upraw, a w miastach wciąż 
utrzymuje się duża bioróżno-
rodność - mówi pszczelarz.

Takich miejsc, w któ-
rych można by lokalizować 
kolejne małe pasieki, jest w 
Legnicy więcej, więc Paweł 
Rafałko zachęca pszczela-
rzy, aby je zagospodarować z 
pożytkiem dla miasta i jego 
mieszkańców. Umożliwia to 
przyjęta w lutym 2018 roku 
uchwała Rady Miejskiej Le-
gnicy, zezwalająca na hodow-
lę pszczół w mieście.

Legnica docenia rolę 
pszczół w ekosystemie. Wi-
ceprezydent Jadwiga Zien-
kiewicz w imieniu władz 
miasta deklaruje wsparcie dla 

pszczelarzy. Zapowiada sze-
reg działań edukacyjnych i 
zachęt do korzystania z pro-
duktów Sieci Pasiek Miej-
skich. Na terenach zielonych 
sadzi co roku tysiące roślin 
miododajnych, dobranych 
tak, aby okresy ich kwit-
nienia zapewniały ciągłość 
pożywienia dla pszczół. Do 
Sieci Pasiek Miejskich przy-
stąpić może każdy pszczelarz 
zamieszkały w Legnicy, po-
siadający odpowiednie kwa-
lifikacje i pozwolenia. Lista 
wymogów zawarta jest w po-
rozumieniu, które hodowca 
pszczół podpisuje z miastem.

- To on jest właścicielem, 
ponosi koszty utrzymania 
hodowli, ale gmina ma prawo 
pierwokupu miodu - mówi 
Jadwiga Zienkiewicz. -Bę-
dziemy kupować małe sło-
iczki miodu i rozdawać je w 
formie gadżetów promocyj-
nych.

Miejskie pasieki podle-
gają jednak pewnym obo-
strzeniom. Powinny być 
usytuowane w odległości 
co najmniej 10 metrów od 
granicy nieruchomości lub 
uczęszczanej drogi publicz-
nej, a jeśli to niemożliwe, 
oddzielone wysokim płotem 
zmuszającym owady do wyż-
szych lotów. Uchwała każe 
je odpowiednio oznaczyć i 
zabezpieczyć przed wstępem 
przypadkowych osób. Do 
miejskich pasiek nadają się 
pszczoły łagodne, z niewiel-
ką skłonnością do wyrajania 
się.

Piotr Kanikowski

Na trzy weekendowe dni 
- od 21 do 23 czerwca – teren 
byłego lotniska zamieni się w 
wielką przestrzeń do super za-
bawy. Będą nie tylko koncer-
ty, ale też wesołe miasteczko, 
strefa cateringowa z pysznym 
jedzeniem, prezentacje wy-
stawców, stoiska i inne atrakcje 
- m.in. bardzo lubiany przez 
publiczność Holi Festiwal, 
czyli radosne święto kolorów.

-Koncerty podczas Święta 
Legnicy będą miały nieco inny 
charakter, niż w poprzednich 
latach. Wcześniej zapraszali-
śmy wykonawców z różnych 
epok polskiej - i nie tylko - 
muzyki rockowej, popowej, 
rozrywkowej itp. A w tym 
roku postawiliśmy na artystów, 
którzy są popularni teraz, dziś, 
których przeboje są na czasie. 
Myślę, że to spodoba się pu-
bliczności. Dlatego raz jeszcze 
zapraszam - mówi Grzegorz 
Szczepaniak, dyrektor Legnic-
kiego Centrum Kultury.

W ramach obchodów 
Święta Legnicy 2019 w dniach 
od 21 do 23 czerwca Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne tradycyjnie już urucha-
mia linie dodatkowe S1 i S2 w 
godzinach od 16.00 do godz. 
24.00. Na wszystkich liniach 

obowiązują bilety MPK.
S1 na trasie: Złotoryj-

ska/Ceglana - Złotoryjska 
- Skarbka - Witelona - Wro-
cławska - Żołnierzy II AWP 
- Rzeczypospolitej - Lotnisko 
i odwrotnie.

S2 na trasie: Iwaszkiewi-
cza/Baczyńskiego - Piłsud-
skiego - Rzeczypospolitej - 
Lotnisko i odwrotnie.

Autobusy linii nr 5, 18 i N2 
od godz. 16.00 do godz. 24.00 
oraz linii nr 6 od 16.00 do 
18.00 obsługiwać będą przy-
stanki na Lotnisku. (Lotnisko/
Myrka i Lotnisko/Schumana).

Szczegółowe rozkłady 
jazdy dostępne na stronie 
internetowej MPK oraz na 
przystankach trasy przejazdu 
autobusów.

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury oraz Urząd 

Miasta w Legnicy
FOT. LEGNICA.EU
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Plama
„Nie czerwona, nie tę-

czowa, tylko Polska narodo-
wa” - wyła wataha kibiców 
Zagłębia Lubin nad głowa-
mi kilku dzieciaków, które 
usiłowały kredą namalować 
na chodniku tęczę - sym-
bol solidarności z osobami 
LGBT. Z tęczy wyszła roz-
myta plama kolorów. Kibice 
przynieśli ze sobą butelki i 
polewali malunek wodą, nie 
pozwalając na jego dokoń-
czenie. Potem puchli z dumy.

W swoich oczach są 
przedmurzem chrześci-
jaństwa. Tamą postawioną 
napływającej z zagranicy 
zgniliźnie. Bohaterskimi 
potomkami Jana III Sobie-
skiego i spadkobiercami jego 
Wiktorii Wiedeńskiej. Dla-
tego idąc w bój na wyrzeź-
bione w siłowniach Lubina 
bicepsy naciągnęli bawełnia-
ne zbroje „made in Thailand” 
z piastowskimi orłami i sym-
bolem Polski Walczącej.

Groteskowość ich zwy-
cięstwa nie uszła uwadze 
internetu. Portal Wykop.pl 
zamiast o Wiktorii Lubiń-
skiej pisze się o „sebiksach”, 
którzy „przeszkadzają 3-let-
nim dzieciom malować tęczę 
na chodniku, bo LGBT”, 
sprowadzając zajście do nie-
poważnej kłótni w piaskow-
nicy. W Lubinie nie doszło 
do przemocy fizycznej, ro-
zumianej jako szarpanina 
lub bójka. Ale doszło do 
przemocy: zastraszania ma-
lujących tęczę, niszczenia ich 
pracy.

Organizator wycia i 
polewania o dzieciakach 
malujących tęczę pisze na 
Facebooku per „zwyrole”. 
Nosi koszulkę z cytatem z 
„Roty” Marii Konopnickiej: 
„Polski my naród, polski lud, 
królewski szczep Piastowy”. 
Ciekawe czy słyszał, że au-
torka tych słów przez 20 lat 
po rozstaniu z mężem żyła w 
związku z Marią Dulębianką 
i że miały wspólny grób na 
cmentarzu Łyczakowskim. 
Żywo gestykulując wyta-
tuowanymi rękami z dumą 
opowiada do mikrofonu o 
zawsze tolerancyjnej, otwar-
tej dla wszystkich Polsce. Nie 
wiem, czy Polska naprawdę 
kiedyś taka była. Na pewno 
już taka nie jest.

Chcę wyrazić solidarność 
z tą garstką, której zmyto tę-
czę. Z tymi nielicznymi, któ-
rzy nie przestraszyli się groź-
nych okrzyków, wyzwisk, 
pogardy. Bo wolę, kiedy ludzi 
są dla siebie nazwzajem do-
brzy niż kiedy do siebie wy-
krzykują nienawistne hasła.

Piotr Kanikowski
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Święto na lotnisku
Zespół Organek, Afromental, 
Dawid Kwiatkowski, Cza-
doman - to tylko niektórzy z 
popularnych artystów, którzy 
wystąpią podczas tegorocz-
nego Święta Legnicy. Atrak-
cji będzie dużo więcej. Aby 
ułatwić legniczanom skorzy-
stanie z nich, MPK uruchamia 
dodatkowe kursy na lotnisko.   
Szczegóły poniżej.

Na tyłach dawnej szkoły rol-
niczej przy ul. Jaworzyńskiej 
pszczoły robią miód. Działal-
ność zainaugurowała pierw-
sza w legnickiej Sieci Pasiek 
Miejskich. - Chcemy stworzyć 
pszczołom warunki do życia 
w mieście, pomóc dział-
kowcom i promować miejski 
miód - mówi Paweł Rafałko, 
pszczelarz. Sieci pasiek pa-
tronują władze Legnicy, która 
od 2017 roku jest sygnatariu-
szem Manifestu Miast Przyja-
znym Pszczołom.

Program Święta Legnicy
Scena na lotnisku, każ-
dego dnia start o godz. 
16.00
21 czerwca (piątek)
· Disco z Radiem PLUS
· Holi Festiwal - święto ko-
lorów
· 18.00 - BAYERA
· 19.00 - ZBÓJE
· 20.30 – BASTA
· 22.00 - CZADOMAN
22 czerwca (sobota)
· DJ 18.00 – ANASTAZIS
· 20.00 - PHOTONY

· 22.00 - AFROMENTAL
23 czerwca (niedziela)
· DJ18.00 - AGATA SOBO-
CIŃSKA
· 20.00 - DAWID KWIAT-
KOWSKI
· 22. 00 - ZESPÓŁ ORGA-
NEK
Uwaga: godziny koncertów 
podane są w przybliżeniu.

Pszczoły mile  
widziane w Legnicy
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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 samotnych 
seniorów i innych osób wyma-
gających stałej opieki (chorych 
somatycznie, w tym chorych z 
Alzheimerem, itd.) za staw-
ki niekiedy o kilkaset złotych 
niższe niż w publicznych do-
mach pomocy społecznej w 
naszym regionie. W Domu 
Maria czekają na nich dwu-
osobowe, wygodnie urządzone 
pokoje, z osobnymi łazienka-
mi. Są wyposażone m.in. w 
specjalistyczne łóżka dosto-

sowane do indywidualnych 
potrzeb rezydentów. Na część 
wspólną składają się jadalnia, 
świetlica oraz przestronna sala 
rehabilitacyjna, wykorzysty-
wana podczas indywidualnych 
i grupowych zajęć pod nadzo-
rem specjalistów 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. Gli-
wicką zagląda psycholog. Do 
aktywnego życia mają ich za-
chęcać także comiesięczne im-
prezy integracyjne z udziałem 
gości z zewnątrz, m.in. wno-
szących sporo radości w życie 
Domu Maria dzieci z Zespo-
łu Placówek Specjalnych w 
Legnicy i bliskich sąsiadów z 
Przedszkola Niepublicznego 
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 gwarantuje 
rezydentom Marii lepszą opie-
kę i więcej kontaktu z otocze-
niem, tak ważnego dla zapo-
biegania procesom starzenia.

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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