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NIESTANDARYZOWANA PROCEDURA 
UZYSKANIA KREDYTU BANKOWEGO 

ORAZ POŻYCZKI BEZ BIK 
I DUŻO WIĘCEJ...!
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Bo wszyscy Polacy 
to jedna rodzina?

14 marca 1968 roku – w sercu tzw. wydarzeń marcowych – 
komuniści zorganizowali w Katowicach wielki więc poparcia dla 
władz, na którym towarzysz Władysław Gierek zapowiadał „po-
gruchotanie kości pogrobowcom starego ustroju, rewizjonistom, syjo-
nistom, sługusom imperializmu”. W te wzorce wpisuje się partyjna 
manifestacja, na której ludzie z karteczkami „Popieram polski rząd” 
i drzewcami narodowych flag wrzeszczeli na broniących demokracji 
współobywateli: „Sprzedawczyki, zdrajcy!”. 

Odżegnując się od komunizmu, deklarujac potępienie dla tamtego 
ustroju, działacze Prawa i Sprawiedliwości, Kuzkiz`15 oraz Naro-
dowców RP nie mają żadnych obiekcji przed sięganiem po te same 
metody, które w marcu 1968 roku i w innych momentach zagrożenia 
wykorzystywali PRL-owscy aparatczycy. Tradycja szczucia ludzi na 
ludzi, wytykania palcem kreatur niegodnych żyć w najświętszej oj-
czyźnie, przetrwała Okrągły Stół, Grubą Kreskę i nauczanie Jana 
Pawła II, niczym szambo wybiła w internecie hejtem, a po dojściu do 
władzy PiS-u odradza się w formie sterowanych odgórnie ulicznych 
seansów nienawiści. 

Tak odbieram zmontowaną przez środowiska prawicowe sobot-
nią manifestację na legnickim Rynku. Wbrew deklaracjom organiza-
torów, nie chodziło wcale o wyrażenie „sprzeciwu wobec wtrącania 
się Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski”, ale o przykrycie 
społecznych protestów wiecem poparcia dla władzy, wzorowanym na 
pomysłach PRL-owskich propagandzistów. Celowo wybrano taką 
datę i godzinę manifestacji, by buntownikom spod znaku Komite-
tu Obrony Demokracji zrobić na złość, przeszkodzić; by zakrzyczeć 
ich protest wiwatami na cześć Kaczyńskiego, Szydło, Dudy, Ziobry 
i Macierewicza. Fortel się nie udał, bo po pierwsze na zaproszenie 
KOD-u  stawiło się zdecydowanie więcej ludzi, a po drugie dzięki 
nagłośnieniu z teatru   przezorni obrońcy demokracji zapewnili sobie 
niepodzielne panowanie w eterze.  

Mimo głębokiego podziału na Polaków Za Demokracją i Pola-
ków Przeciw Polakom za Demokracją był w sobotę w Legnicy mo-
ment, który daje nadzieję na pojednanie. Gdy spod teatru prowadzący 
manifestację KOD-u Paweł Palcat zaintonował “Jeszcze Polska nie 
zginęła”, także w prorządowej grupie pod Pacykarzem zrobiło się 
cicho i poważnie. Narodowcy, kukizowcy oraz sympatycy PiS-u nie 
włączyli się wprawdzie do śpiewania hymnu, ale stali wyprostowani, 
poważni, cisi. Jest zatem świętość wspólna dla jednych i drugich. To 
coś, od czego można zacząć, pod warunkiem, że się rzeczywiście chce 
rozmawiać. To Polska. 

Piotr Kanikowski
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Około 300 mieszkańców Zagłębia Miedziowego manifestowało dziś na legnickim Rynku pod hasłem 
"Obronimy wolność i demokrację". Nie dali się zagłuszyć około 200-osobowej grupie zwolenników 
PiS-u, narodowców i kukizowców, która zajęła stanowisko bojowe pod Pacykarzem. - Cieszę się, że 
przyszli zaprotestować przeciwko nam. Mieli okazję zobaczyć Polskę, która chce wolności. Powinno 
do nich dotrzeć, że to walka także o ich prawa - komentował Józef Pinior.

Legnica była jednym z 
około czterdziestu miejsc, w 
którym Komitet Obrony De-
mokracji zorganizował mani-
festację.

- Kiedy o godzinie 10 
szedłem po pustym Rynku, 
było minus ileśtam, to miałem 
obawę, czy ludzie nie skrewią 
- mówił Jacek Głomb, legnicki 
koordynator KOD-u.

Nie skrewili. Mimo mro-
zu dwie godziny później pod 
teatrem stał tłum, jakiego w 
ostatnich latach nie zgro-
madziła żadna manifestacja 
w Legnicy. Pięćset kartek z 
tekstami kupletów na PiS 
rozeszło się w okamgnieniu. 
Obok polskich i unijnych flag 
ludzie trzymali transparenty, 
sprzeciwiające się niszczeniu 
mediów publicznych, inwigila-
cji internautów, lekceważeniu 
Trybunału Konstytucyjnego, 
marionetkowemu prezydento-
wi i rządzącemu z tylnego sie-
dzenia prezesowi PiS. Wzrok 
przyciągała plansza, na której 
Jarosław Kaczyński występo-
wał jako satrapa, Beata Szydło 
jako atrapa, a Andrzej Duda 
jako fajtłapa. 'Wasze media, 
wasza racja, i tak wygra de-
mokracja" - skandowali KO-
D-owcy, a nastrój był raczej 
optymistyczny, przepełniony 
nadzieją, że demokracja się 
obroni, oraz rzadkim w ostat-
nich latach poczuciem wspól-
noty.

Wspólnota obrońców de-
mokracji została jednak skon-
frontowana z inną Polską. To 
jej przedstawiciel nazwał Jacka 
Głomba volksdeutschem i ka-
zał  mu  spierd...ć z Legnicy 
za Bóg.  Przeciwnicy KOD-u 
- prawie dwieście osób - usta-
wili  się na rogu Rynku, przy 
kawiarni Pacykarz (choć w 
zgłoszeniu dla urzędu miasta 
jako miejsce zgromadzenia 
wskazali "rejon fontanny") . 
Przynieśli kartki z napisem 
"Popieram polski rząd" i wiel-
kim zdjęciem premier Beaty 
Szydło. Powiewała im nad 
głowami flaga z kotwicą Polski 
Walczącej. Z zapowiedzi wy-
nikało, że miał być to protest 
przeciwko ingerowaniu Unii 
Europejskiej w wewnętrzne 
sprawy Polski, ale dobór haseł 
świadczył o zupełnie innych 
intencjach. Napisy głosiły: 
"Panowie Głomb i Żuraw, 
to jest właśnie demokracja", 
"Też możemy protestować na 
ulicach tego miasta", "KOD 
= PZPR". Na zapleczu, pod 
udekorowanym patriotycznie 
Julkiem, praktyczni kukizow-
cy korzystając z okazji zbie-
rali podpisy pod swoim wnio-
skiem o referendum w sprawie 
uchodźców.\

"Zdrajcy", "zaprzańcy" 
- pokrzykiwano gniewnie w 
stronę manifestantów z KO-
D-u. Dobre nagłośnienie 
obrońców demokracji dało im 

jednak przewagę w tym aku-
stycznym pojedynku.

- Ludzie z bejsbolem w 
dłoni wyzywają nas od czer-
wonej hołoty. Nie mają pra-
wa! - oburzał się Krzysztof 
Raczkowiak, autor słynnego 
zdjęcia ze zbrodni lubińskiej, 
na którym pięciu mężczyzn 
niesie śmiertelnie postrzelone-
go przez milicję Michała Ada-
mowicza. Dziś w Legnicy stał 
obok Józefa Piniora - legendy 
Solidarności, jednej z najważ-
niejszych postaci antykomu-
nistycznej opozycji z czasów 
PRL-u.

- Dla mnie to symboliczne 
spotkanie - opowiadał później 
Pinior w Caffe Modjeska. - W 
dniu, w którym mnie areszto-
wano, miałem na biurku słyn-
ną fotografię pana Krzysztofa. 
Leżałem skuty na podłodze, 
gdy ci, którzy po mnie przyszli, 
dostrzegli to zdjęcie. Jeden je 
podniósł z biurka, zaczął oglą-
dać, potem bez słowa podał 
drugiemu, i tak w milczeniu, 
wstrząśnięci przekazywali so-
bie odbitkę z rąk do rąk.

Józef Pinior zdecydował 
się przyjechać do Legnicy, 
choć takie same demonstracje 
odbywały się dzisiaj m.in. w 
Opolu, Jeleniej Górze czy jego 
Wrocławiu. Dlaczego?

- Legnica była jednym 
z najważniejszych miejsc na 
Dolnym Śląsku, w których 
kilka miesięcy temu toczyła się 

kampania europarlamentar-
na - odpowiada. - To miasto, 
w którym styka się polskość, 
dolnośląskość i europejskość. 
Miasto, które nigdy się nie 
podda. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem tutejszej manife-
stacji także ze względu na jej 
poziom intelektualny.

Zdarzyły się drobne in-
cydenty. Starsza pani z kartką 
"Popieram polski rząd" weszła 
w tłum kodowców, aby ich 
podrażnić. Kilka innych osób 
spróbowało tego samego. Jakiś 
agresywny pięćdziesięciolatek 
rzucił się na mężczyznę nio-
sącego transparent drwiący z 
prezesa, premier i prezydenta, 
wytrącił mu planszę z rąk, po-
pchnął, zwyzywał. Policja nie 
interweniowała - służby po-
rządkowe same radziły sobie 
z uspokajaniem narwańców i 
prowokatorów.

Na agresję, niektórzy ko-
dowcy odpowiadali uśmie-
chami. Przesyłali całusy pod 
Pacykarza. Wyciągali ręce, 
by wymienić uścisk z ludźmi, 
z drugiej strony barykady. I 
zdarzało się, że nie natrafia-
li na pustkę. Jak mówi Jacek 
Głomb, w okrzykach "Ko-
chamy was", "Dziękujemy", 
"Chodźcie z nami" jest może 
odrobina ironii, ale jest też 
szczere zaproszenie: "Spróbuj-
my się dogadać".

Piotr Kanikowski
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Dobra zabawa gwarantowana
Nowo otwarta wielka wypożyczalnia strojów karnawałowych przy ul. 
Szkolnej w Legnicy to nowe możliwości zabawy także poza sezonem na 
bale przebierańców. Nareszcie na przyjęcie urodzinowe dziecka moż-
na ściągnąć np. oddział najemników z „Gwiezdnych wojen” lub dwa 
tuziny księżniczek.  

Wypożyczalnia strojów karnawałowych dla dzieci jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 oraz w soboty w godz. 10-14 .  
Legnica, ul. Szkolna 7, tel. 76/ 723 80 69, tel. kom. 605 033 912.

Urodziny potomka to 
sprawdzian kreatywności dla 
rodziców. Kiedyś do szczęścia 
wystarczyło pozwolić mu za-
prosić przyjaciół z przedszkola 
lub klasy do baru z hamburge-
rami, ale dziś to sztampa. Furorę 
robią za to przyjęcia tematycz-
ne, podczas których uczestnicy 
przebierają się za piratów, zdo-
bywców Dzikiego Zachodu, 
ninja, elfy, wiedźmy, zwierzątka. 
Przygotowanie takiego spotka-
nia znacznie ułatwiają wypoży-
czalnie strojów karnawałowych. 
W legnickiej można wybierać 

spośród pięciuset zestawów. 
Dla dziewczynek są m.in. prze-
brania bohaterek „Krainy lodu” 
oraz innych hitów Disney`a: 
„Kopciuszka”, „Roszpunki”, 
„Belli”, „Śpiącej Królewny”, 
„Wróżek”, „Dzwoneczka”. Na 
chłopców czekają kostiumy z 
„Gwiezdnych wojen”, „Bat-
mana”, „Spidermana”, „Super-
mana”, „Aut”. Ubranek jest 
tak dużo, że bez trudu można 
zabezpieczyć np. 20-osobowy 
oddział wojowników Jedi lub 
domowy zlot superbohaterów.  

Właściciele wypożyczalni 

nieustannie dokładają nowe 
wieszaki. Dbają, by na bieżąco 
uzupełniać ofertę o kostiumy z 
każdego kinowego hitu, który 
zawładnął dziecięcą wyobraź-
nią. Wiele strojów - jak np. fal-
baniaste hiszpańskie suknie lub 
zdobione monetami bluzeczki 
tureckich tancerek brzucha - 
przywożą ze swych zagranicz-
nych podróży. Deklarują, że 
jeśli zamówienie zostanie zło-
żone z kilkunastodniowym 
wyprzedzeniem, postarają się 
sprowadzić do Legnicy każde 
przebranie. 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych w Legnicy.

Przedmiotem oferty przetargowej  są nieruchomości położone w 
Legnicy przy ul. Działkowej (obręb Fabryczna):

1) Działka nr 1324/1, o powierzchni 0,0875 ha. KW  LE1L/00088029/5. 
Cena wywoławcza 119.000,00 zł+ pod. VAT .Wadium 12.000,00 zł.

2) Działka nr 1324/3, o powierzchni 0,0826 ha. KW  LE1L/00088031/2. 
Cena wywoławcza 112.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 11.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 08.03.2016 r. poz.nr 1 o godz. 13.00 , poz.nr 2 o 
godz.13.30 w Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8 pokój nr 318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami –Danuta Ubych tel. 767212-302, pokój 313; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 

tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.     w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8.

PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH w Legnicy

Tel. 76 852 50 55

Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych 
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw

Firma Gwarant – Tomczyk sp.j

ul. Libana 12

STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,57 zł 40 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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POR ADNIA  
PODSTAWOWEJ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ 
•	POR ADNIA POZ DLA  

DOROSŁYCH
•	POR ADNIA POZ DLA 

DZIECI

POR ADNIE  
SPECJALIST YCZNE
•	ALERGOLOGICZNA
•	OTOLARYNGOLOGICZ-

NA
•	OKULISTYCZNA
•	GINEKOLOGICZNO

-POŁOŻNICZA
•	DERMATOLOGICZNA
•	ORTOPEDYCZNA
•	UROLOGICZNA
•	NEUROLOGICZNA
•	DIETETYCZNA
•	DIABETOLOGICZNA
•	PSYCHIATRYCZNA
•	KARDIOLOGICZNA
•	CHIRURGII OGÓLNEJ
•	CHIRURGII ONKOLO-

GICZNEJ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 20
tel. 76 743 98 65

REHABILITACJA
•	KINESIOTAPING
•	KINEZYTER APIA
•	FIZYKOTER APIA
•	DRENAŻ LIMFATYCZ-

N Y
•	MASAŻ

Szczegółowe informacje:
tel. 76 723 38 28
      
Centrum Medyczne świad-
czy usługi:    
•	na podstawie umowy z NFZ
•	w ramach abonamentów 

prywatnych ubezpieczycieli
•	odpłatnie
         
www.cmlegnica.pl 
e-mail: biuro@cmlegnica.pl

DIAGNOST YK A
•	BADANIA  

LABOR ATORYJNE
•	RTG W PEŁN YM  

ZAKRESIE
•	USG TARCZYCY,  

śLINIANEK, PIERSI, 
JAMY BRZUSZNEJ, 
JąDER

•	USG GINEKOLOGICZ-
NE, POŁOŻNICZE, 
GRUCZOŁU KROKO-
WEGO

•	USG UKŁADU TęT-
NICZEGO I ŻYLNEGO 
KOńCZYN DOLN YCH

•	USG AORT Y BRZUSZ-
NEJ, TęTNIC BIODRO-
W YCH I DOGŁOWO-
W YCH

•	TEST Y  
ALERGOLOGICZNE

•	EKG SPOCZYNKOWE, 
PRÓBA W YSIŁKOWA

•	HOLTER RR
•	KOMPUTEROWE  

BADANIE WZROKU  
I POLA WIDZENIA

•	SPIROMETRIA, AU-
DIOMETRIA, CYTOLO-
GIA, KOLPOSKOPIA

•	T YMPANOMETRIA

POR ADNIA MEDYCYN Y 
PR ACY 
Przeprowadza badania 
profilaktyczne pracowników: 
wstępne, okresowe i kontrolne
ZAKRES W YKON YWA-
N YCH BADAń PROFI-
LAKTYCZN YCH:
•	badania kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnie-
nia do kierowania pojaz-
dami

•	badania dla osób posiada-
jących lub ubiegających się o 
pozwolenie na broń

•	badania do celów sanitar-
no-epidemiologicznych i 
aktualizacja książeczek 
zdrowia 

•	konsultacje lekarzy medycyny 
pracy

•	badania uczniów szkół po-
nadpodstawowych, studen-
tów i doktorantów

•	badania pracowników nara-
żonych na promieniowanie 
jonizujące 

•	konsultacje lekarzy spe-
cjalistów (m.in. okulisty, 
neurologa, laryngologa, 
dermatologa)

•	badania laboratoryjne i dia-
gnostyczne (np. RTG, EKG, 
spirometria, audiogram)

•	udział lekarzy medycyny 
pracy w posiedzeniach za-
kładowych komisji BHP

•	przegląd stanowisk pracy 
przez lekarza i pielęgniarkę

•	szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej

PR ACOWNIA  
PSYCHOLOGICZNA
wykonuje badania psycholo-
giczne m.in. dla: 
•	kierowców i osób ubiegają-

cych się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami

•	kandydatów na instrukto-
rów i egzaminatorów nauki 
jazdy 

•	skierowanych przez policję 
za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości i po 
przekroczeniu 24 punktów 
karnych

•	osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie 
na broń

•	operatorów wózków wi-
dłowych i transportowych, 
maszyn i urządzeń oraz 
sprzętu budowlanego

•	pracowników zatrudnionych 
na wysokości, na masztach, 
wieżach, wiaduktach i 
mostach,

•	kandydatów do objęcia 
urzędu sędziego, prokuratora 
i kuratora sądowego 

•	osób pracujących na sta-
nowiskach wymagających 
szczególnej sprawności 
psychofizycznej.

Badania wykonywane są w 
ciągu jednego dnia 
w godzinach 7.30 – 16.00

Szczegółowe informacje: tel. 
76 723 38 34, 43

Centrum Medyczne w Legnicy
Ratunek czeka w lodówce! 

Koperta Życia

Koperta Życia jest to 
karta informacyjna pa-
cjenta, w której powinny 
znaleźć się najważniejsze 
informacje o stanie zdro-
wia, przebytych choro-
bach, aktualnie przyjmo-
wanych lekach, wszelkich 
alergiach itp. Poza danymi 
osobowymi pacjenta, w 
tym nr pesel – istotną rolę 
odgrywa podanie kontaktu 
do osób najbliższych, po 
to, aby służby medyczne 
wiedziały,  z kim w razie 
potrzeby mogą się skon-
taktować. Tak wypełniona 
koperta powinna zostać 
potwierdzona przez leka-
rza pierwszego kontaktu 
i umieszczona w lodówce. 
Dlaczego akurat tam? Lo-
dówka jest urządzeniem, 

które znajduje się w każ-
dym domu, przez co naj-
łatwiej jest zlokalizować 
ją służbom medycznym. 
Osoby posiadające w domu 
Kopertę Życia, powinny 
również pamiętać o co-
rocznym aktualizowaniu 
zapisanych informacji, 
a także o oznakowaniu 
drzwi wejściowych miesz-
kania specjalną naklejką, 
dołączoną do zestawu.

Koperta Życia ma speł-
niać pomocniczą rolę in-
formacyjną dla pomocy 
doraźnej, pogotowania ra-
tunkowego w razie wypad-
ku lub nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia. Prawidło-
wo wypełniona ankieta, 
zawierająca wiarygodne 
informacje, zdecydowanie 

skróci czas zbierania in-
formacji od chorego szcze-
gólnie, gdy nie ma moż-
liwości przeprowadzenia 
wywiadu rodzinnego czy 
środowiskowego. Dzięki 
informacjom zawartym w 
Karcie Życia wezwany na 
pomoc lekarz lub ratow-
nik medyczny będzie mógł 
przystąpić do udzielania 
pomocy nie tracąc czasu na 
formalności.

Koperty Życia dla pa-
cjentów Centrum Me-
dycznego będą wydawane 
bezpłatnie i trafią do za-
interesowanej osoby bę-
dącej w wieku powyżej 65 
lat, bądź zmagającej się z 
chorobą przewlekłą. Nasz 
personel w każdej chwili 
będzie służył pomocą w 

wypełnieniu formularza.
Centrum Medyczne w 

lutym 2016 r. zorganizuje 
spotkanie na ten temat w 
Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku znajdującym się 
przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicz-
nego w Legnicy.

Instruktaż dotyczący 
Koperty Życia poprowadzi 
pielęgniarka Centrum Me-
dycznego. Zajęcia zostaną 
poszerzone o wykład, a 
następnie pokaz udzielania 
pierwszej pomocy osobom 
starszym i dzieciom.

Anna Trąbka-Kalinowska
      lic. pielęgniarstwa

lic. ratownictwa  
medycznego

Centrum Medyczne w Legnicy, ulica Libana 7

5POLECAMY
redakcja@24legnica.pl 27 stycznia 2016

Koperta Życia to inicjatywa skierowana do osób samotnych, w podeszłym wieku oraz przewlekle 
chorych. Głównym założeniem jest niesienie pomocy osobom starszym w przypadku bezpośred-
niego zagrożenia życia. Koperta życia to akcja, do której przystąpienia zachęcają przede wszyst-
kim lekarze i ratownicy medyczni. Do akcji postanowiło przyłączyć się także Centrum Medyczne 
w Legnicy przy ul. Libana 7, zwracając tym samym uwagę na problem, jakim jest starzejące się 
w Polsce społeczeństwo.
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SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12, rejestracja telefoniczna: 608 498 227

Niezwykła historia legnickiego terapeuty
Jerzy Rak to niezwykle barwna, charyzmatyczna i ekscentryczna postać. Jeszcze kilka lat temu irytował 
wszystkich swoim sposobem bycia, niesamowitym poczuciem humoru, dużym dystansem do siebie i bez-
kompromisowością. Chorzy potrzebują kogoś, kto im pomoże, ktoś, kto spełni ich oczekiwania. Jakie cechy 
charakteru decydują o tym, że Jerzy przyciąga do siebie pacjentów, jak magnes? 

Wybitne osiągnięcia w le-
czeniu chorób kręgosłupa. Traf-
ność diagnostyczna i progno-
styczna. Entuzjazm. Pewność 
siebie. Empatia. Wrażliwość na 
cierpienie. Autentyczne relacje z 
chorymi. Doskonały zmysł ob-
serwacji, wyciągania i formuło-
wania wniosków.

To co wydaje się najbardziej 
znamienne u Jerzego Raka, to 
podejście do pacjenta i jego 
choroby. Jerzy doszedł do wnio-
sku, że jeżeli zaszedł proces , 
powiedzmy niekorzystny, to na-
leży go odwrócić. Myśli o tym, 
jak można naprawdę pomóc 
danemu pacjentowi, czyli jak go 
wyleczyć z dolegliwości, tak, aby 
był w stanie zdrowia, czyli rów-
nowagi organizmu, aby mógł 
normalnie funkcjonować. Jego 
wielkość polega na samodziel-
nym dojściu do tych rozwiązań. 
Ciekawym i nowatorskim wąt-
kiem w jego pracy jest wzajem-
ne powiązanie ciała, umysłu, pa-
mięci i wyobraźni. Nasuwające 
się zbieżności ze wschodnimi 
systemami leczenia wskazują 
na fakt, jak wielką ilość wiedzy 
i informacji czerpie z własnego 
doświadczenia i własnej intuicji.

Jego praca badawcza jest 
uważana za fascynującą. Warto 
ją ujawnić. Mówią o nim, że jest 
bardziej doświadczonym tera-

peutą, niż inni o znanych na-
zwiskach. Ma fotograficzną pa-
mięć i wykazuje się geniuszem 
w diagnozowaniu. Kim więc 
jest ten człowiek? Oskarżany 
o magię, o bycie szalonym na-
ukowcem, czy pewnego rodzaju 
czarodziejem , postrzegany jako 
egocentryk. Wie o czymś, czego 
nie wie większość tych, którzy 
nazywają siebie „naukowcami”. 

Jerzy tak wypowiada się o 
pracy innych bioenergoterapeu-
tów: 

To są genialni ludzie, któ-
rzy są bardziej metafizykami 
niż naukowcami. Znaczy to, że 
zajmują się bardziej siłami nad-
przyrodzonymi. Jest to świetna 
terapeutyczna zasłona, która 
fascynuje, olśniewa i sprawia, że 
ludzie są ślepi na błędy zawarte 
w jej podstawach. 

Mogę śmiało zacytować 
słowa Tesli : „teraźniejszość jest 
wasza, a przyszłość jest moja”. 
Próbuję wyjaśnić prawa, które 
już istnieją. 

Jerzy swoje badania i pro-
jekty opiera na teorii grawitacji, 
odkrytej wcześniej przez zna-
komitego fizyka Nikola Teslę. 
Tesla stwierdził, że „nie ma 
innej energii w materii, niż ta, 
która jest otrzymywana z oto-
czenia”. W prowadzonej przez 
niego Księdze Pamiątkowej, 

istnieją zapisy dotyczące jego 
eksperymentów.

Co mówi Jerzy?
Zadasz zapewne pytanie: 
- Skąd mam wiedzieć, 

że mogę zaufać Tobie? Będę 
CI mówił szczerze , a jeśli nie 
chcesz usłyszeć prawdy, to nie 
pytaj się mnie o nic.

Czujesz się bardzo zagubio-
ny i zdezorientowany, co wybrać 
i jaką drogą pójść? Konieczność 
dokonywania wyborów wykań-
cza cię. Często kręcisz się w kół-
ko, od jednej opcji do drugiej. 
Bez przerwy stoisz na rozdrożu. 
Doświadczasz decyzyjnego pa-
raliżu. A w końcu, gdy się na coś 
decydujesz, dopadają cię wąt-

pliwości. Zadajesz sobie wtedy 
pytanie, czy to była najlepsza 
decyzja. Wątpliwości sprawiają, 
że trudniej być ci konsekwent-
nym i zdecydowanym. Przez 
to ulegasz pokusom. Zbaczasz 
wtedy z wybranej drogi, gdy 
ktoś obiecuje ci coś łatwiejszego 
i przyjemniejszego. Wtedy wra-
casz do punktu wyjścia. Zabawa 
zaczyna się od nowa. 

Jak poradzić sobie w gąsz-
czu możliwości? Którą drogę 
wybrać? Każda ma swoje plusy 
i minusy. Dokonywane wybory, 
mają wpływ na twoje zdrowie, 
ciało i mózg.

Wszyscy wiemy, że emocje i 
entuzjazm są zaraźliwe.
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Pod hasłem "dobrej zmia-
ny" Prawo i Sprawiedliwość za-
stępuje zarządy TVP. Polskiego 
Radia i spółek Skarbu Państwa 
własnymi ludźmi. Dla Herber-
ta Wirtha, który od 6 lat stoi 
na czele KGHM, to najpraw-
dopodobniej ostatni tydzień 
na fotelu prezesa miedziowego 
koncernu. Dziennikarze wróżą 
powrót do Lubina Krzysztofa 
Skóry, który dobrze zna Polską 
Miedź, bo zarządzał nią za rzą-
dów PiS-u.

Posada jest bardzo intrat-
na. Tylko w 2014 roku Her-
bert Wirth zarobił w KGHM 
prawie 2,3 mln zł (brutto), a na 
wynagrodzenia dla wszystkich 

członków zarządu spółka wy-
dała ponad 11 mln zł. Na mocy 
umowy z członkami zarządu 
firma pokrywa im koszty ko-
rzystania z samochodu służbo-
wego, koszty wynajmu samo-
dzielnego lokalu mieszkalnego, 
koszty świadczeń z tytułu opie-
ki medycznej i składkę ubez-
pieczenia na życie. Po ustaniu 
stosunku pracy mają prawo nie 
tylko do półrocznej odprawy. 
Spółka musi również wypłacać 
im przez 12 miesięcy 40 proc. 
rocznego wynagrodzenia z ty-
tułu tzw. zakazu konkurencji.

Spółka, którą zostawił 
Skóra, znacznie różni się od 
tej, którą obecnie rządzi Wirth. 

To już nie tylko jedna z naj-
większych polskich firm, ale 
również jedyna polska firma 
globalna, wydobywające su-
rowce na obu półkulach. Prezes 
Herbert Wirth otworzył nową 
erę jej rozwoju.

Na 3 lutego zwołano pierwsze posiedzenie rady nadzorczej KGHM Polska 
Miedź SA. Porządek obrad przewiduje wysłuchanie informacji o inwesty-
cjach zagranicznych oraz zmiany w zarządzie spółki.

„Dobra zmiana” w KGHM

do sprzątania marketówdo sprzątania marketów
Rejon: LegnicaRejon: Legnica
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawnościMile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

tel. 510-139-708tel. 510-139-708

Firma poszukuje osóbFirma poszukuje osób



Mamy do rozdania jedno dwuosobowe zaproszenie na niedzielę 31 stycznia. Zainteresowanych prosimy o mejle z 
tytułem „Orkiestra” na adres: konkursy@24legnica.pl. W treści proszę podać swoje imię i nazwisko. Zwycięzców po-
wiadomimy pocztą elektroniczną, ale numer telefonu ułatwi kontakt. 

BILETY: 28/17 zł. INFORMACJA i REZERWACJA: bilety@teatr.legnica.pl, tel. 76/72 33 
505. Kasa jest czynna od poniedziałku do piatku w godz. 10-16 w Teatrze Modrzejewskiej (Ry-
nek 39) oraz na godzinę przed spektaklem w miejscu jego grania. 

„Orkiestra” - saga z zagłębia
Powróci pierwotna wersja 

sztuki, którą w sfilmowanej i 
odmiennej wersji dwukrotnie 
można było obejrzeć w TVP 2. 
Teatr po raz kolejny udowodni, 
że jego największą siłą jest bez-
pośredni kontakt z publicznością. 
Wieczorne spektakle w sobotę i 
niedzielę 30 i 31 stycznia.

Na wznowienie tej sztuki 
trzeba było trochę poczekać, bo 
z naturalnych przyczyn teatralną 
wersję sztuki Krzysztofa Kop-
ki w reżyserii Jacka Głomba na 
pewien czas „przykryła” produk-
cja telewizyjna i jej dwie kolejne 
emisje na ogólnopolskiej antenie.

Na legnicką scenę powraca 
teatralna i odmienna od telewi-
zyjnej wersja spektaklu, którego 
premiera we wrześniu 2011 roku 
w cechowni kopalni miedzi w 
Lubinie otworzyła I Festiwal Te-
atru Nie-Złego w Legnicy. „Za-
głębie miedziowe doczekało się 
własnej sagi” – pisano po premie-
rze przedstawienia. Nieprzypad-
kowo, bo taki był mitotwórczy 
cel jego twórców. W oparciu o 
zebrane wspomnienia, opowieści, 
relacje i anegdoty w konwencji 

ballady stworzyli barwną teatral-
ną opowieść o tym, jak powsta-
wało mityczne eldorado ściągają-
ce przybyszów z całej Polski, jak 
w sennych miasteczkach budziły 
się wielkomiejskie ambicje i ape-
tyty na „lepszą przyszłość”. W 
losy członków górniczego ze-
społu muzyków wpleciono echa 
historycznych wydarzeń: walki z 
wodą przy głębieniu pierwszych 
szybów, pochodów pierwszoma-
jowych, uroczystości milenijnych 
i słynnego biskupiego „przeba-

czamy i prosimy o przebaczenie”, 
tragedii sierpnia 1982 roku, straj-
ków przeciw prywatyzacji.

Wieczorne spektakle na 
Scenie Gadzickiego Teatru Mo-
drzejewskiej w Legnicy w sobo-
tę 30 i w niedzielę 31 stycznia 
o godz. 19.00. Przedstawienia 
przedpołudniowe: 27, 28 i 29 
stycznia o godz. 11.00. 

Grzegorz Żurawiński, @kt 
Gazeta Teatralna

FOT. KAROL BUDREWICZ
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Po ponad trzech latach przerwy panoramiczną opowieść teatralną o polskiej miedzi ponownie obejrzymy 
na legnickiej Scenie Gadzickiego.
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