Lwóweckie Lato Plagiatowe?
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Na stronach bolesławieckiego portalu Bobrzanie.pl ukazał sie dziś artykuł, w którym autor odnosi się do
Parady Poszukiwaczy Skarbów poprzedzającej otwarcie Lwóweckiego Lata Agatowego. To kolejny głos,
który pokazuje jak działania obecnych władz Lwówka Śląskiego postrzegane są na zewnątrz. Poniżej
fragment tego materiału:

Burmistrz Lwówka, Mariola Szczęsna (na zdjęciu), kocha Bolesławiec. Do tego stopnia, że na Lwóweckim Lecie
Agatowym zrobiła sobie podróbkę żenującej “parady śmieciarek” z Bolesławieckiego Święta Ceramiki, czyli
dorocznego (nie wiadomo dlaczego organizowanego w sierpniu) pochodu pierwszomajowego, w którym drepczą
przez miasto pracownicy miejskich firm (oczywiście sami ochotnicy) i rozmaitych instytucji czy stowarzyszeń w taki
czy inny sposób przywiązanych do miejskiej kasy. We Lwówku samych śmieciarek nie było, chyba po to, aby odróżnić
podróbkę od oryginału, ale za to zgromadzeni mieli okazję zobaczyć w paradzie np. samochody Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.
Mieszkańcy Lwówka cały rok czekali na Lwóweckie Lato Agatowe, bo przecież marzyli o tym, aby zobaczyć dwa fiaty
panda z logo PWiK i przekonać się, że pracownicy tej spółki potrafią zamontować na samochodzie dostawczym dwa
głośniki i puścić z nich piosenkę Zenka Martyniuka. Chyba, że pojechali do Lubania na Sudecką Giełdę Minerałów i
stracili ten wspaniały widok…
Razem z ekipą BOK MCC i PWiK w paradzie we Lwówku pojawili się ludzie pomalowani gliną udający bolesławieckie
Glinoludy. Zaledwie kilkanaście osób, głównie dzieci, które od małego uczy się, że własność intelektualna, szacunek
dla czyjegoś dorobku i pracy (w tym przypadku do rozpoznawalnej na świecie marki, jaką z Gliniady stworzył Papa
Glinolud Bogdan Nowak), to rzeczy gówno warte. W tej nauce solidarnie udział wzięli pani burmistrz Lwówka,
Mariola Szczęsna, szefowa BOK MCC, Ewa Lijewska-Małachowska i prezydent Bolesławca, Piotr Roman.
Szanowna pani burmistrz, naprawdę nie musiała pani na Lwóweckie Lato Agatowe zapraszać Macieja Maleńczuka.
Jakiś koleś podobny do niego też by wystarczył, a pewnie i tak by pani nie zauważyła różnicy. Tak samo z
Bednarkiem… można założyć po tegorocznej paradzie, że nie miałoby dla pani wielkiego znaczenia, gdyby zamiast
niego wystąpili ci goście:
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