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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

Wyrzuciła do kosza 90 tys. zł
Oszuści bez skrupułów wykorzystują bezradność staruszków, podeszły 
wiek, łatwowierność i naiwność. Do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy 
zgłosiła się 77-letnia kobieta, która została oszukana metodą „na policjan-
ta". Oszuści wyłudzili od niej 90 tysięcy złotych. Kobieta była przekonana, 
że bierze udział w tajnej akcji i pomaga dopaść bandytów.         >>2



- Coraz więcej osób ma 
świadomość tego, w jaki spo-
sób działają sprawcy oszustw i 
jak nie stać się ich ofiarą. Prze-
stępcy nie pozostają jednak w 
tyle i modyfikują swoje działa-
nia – zauważa mł. asp. Jagoda 
Ekiert.

Człowiek, który w nie-
dzielę zadzwonił do 77-letniej 
legniczanki, przedstawił się 
jako nadkomisarz Jerzy Wol-
ski z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Legnicy przy ulicy 
Asnyka 3. Rzekomy policjant 
powiedział, że zajmuje się roz-
pracowaniem grupy przestęp-
czej składającej się z pracow-
ników banku, którzy działają 

na szkodę osób starszych. 
- Mężczyzna podczas 

trwającej rozmowy telefo-
nicznej próbował wzbudzić 
zaufanie u kobiety – relacjo-
nuje Jagoda Ekiert. Opisuje, 
jak w celu potwierdzenia, że 
jest prawdziwym policjantem, 
poprosił seniorkę, by nie roz-
łączając się z nim wybrała na 
klawiaturze swojego telefonu 
numer 997. Wówczas osoba 
współpracująca ze sprawcą 
przejęła rozmowę i potwier-
dziła, że rzeczywiście pracuje 
w komendzie taka osoba jak 
Jerzy Wolski i prowadzi akcję 
wymierzoną w oszustów.

- Starsze osoby wybiera-
jąc numer 997 na klawiaturze 
swojego telefonu sądzą że na-
wiązały nowe połączenie, ale 
tak naprawdę dalej rozmawia-
ją z oszustem, który przekazu-
je telefon innej osobie – dopo-
wiada Jagoda Ekiert. - Senior 
jedncześnie uspokaja się, bo 
sądzi, że rozmawia z policją.

Umiejętnie prowadząc 
rozmowę, oszust wyciągnął 
od staruszki informację o po-
iadanych przez nią lokatach 

bankowych. Przekonał ją, by 
wyszła z mieszkania, udała się 
do dwóch różnych placówek 
banku i wypłaciła w jednej 40, 
w drugiej 50 tys. zł. 

- W obu tych oddziałach 
pracownicy banku rozmawiali 
z seniorką o różnego rodzaju 
oszustwach tj: na wnuczka, 
na policjanta, na prokuratora 
oraz podpytywali czy z kobie-
tą  jest ktoś, kto bezpiecznie 
odprowadzi ją do domu – 
mówi Jagoda Ekiert. - 77-lat-
ka myśląc, że bierze udział w 
tajnej akcji policyjnej, chcąc 
tym samym pomóc policjan-
tom w schwytaniu oszustów, w 
obu przypadkach okłamywała 
pracowników banku, mówiąc, 
że na pewno nikt nie próbu-
je ją oszukać, a jej syn czeka 
właśnie na nią w samochodzie 
pod bankiem.

Przez cały czas oszuści 
utrzymywali  telefoniczny 
kontakt z 77-latką. Poprowa-
dzili je w miejsce, gdzie miała 
wrzucić do pojemników na 
śmieci wszystkie wypłacone 
wcześniej pieniądze: 90 tys. 
zł.  Kobieta zrobiła to i – tak 

jak prosił „nadkomisarz Jerzy 
Wolski” chciała wrócić do 
domu taksówką. Nie mogła 
się jednak dodzwonić po tary-
fę, więc wybrała numer telefo-
nu syna i poprosiła, by to on 
ją odwiózł. Gdy opowiedziała 
mu o policyjnej akcji, w jakiej 
wzięła udział, syn uświadomił 
matce, że padła oiarą oszu-
stów. 

- Seniorzy już nie dają się 
tak łatwo nabrać na wnucz-
ka czy siostrzeńca, który na-
gle znalazł się w potrzebie i 
musi pilnie pożyczyć pienią-
dze – mówi Jagoda Ekiert z 
legnickiej policji. - Dlatego 
oszuści od pewnego czasu 
zmodyfikowali swoje działa-
nia podając się za policjantów 
Komendy Miejskiej Policji, 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji, Komendy Głównej Policji 
lub Centralnego Biura Śled-
czego. Dzwonią do starszych 
osób i wmawiają im, że trwa 
obława na przestępców, a że 
trzeba ich złapać na gorącym 
uczynku, niezbędne jest prze-
kazanie gotówki wskazanej 
osobie. Jednocześnie oszuści 

przekonują swoje ofiary, że 
biorą udział w akcji przeciw 
nieuczciwym bankowcom. 
Pamiętajmy, że oszuści są bez-
względni - umiejętnie mani-
pulują rozmową tak, by uzy-
skać jak najwięcej informacji 
i wykorzystać starsze osoby. 
Sprawcy oszustw wywierają 
na ofiarach presję czasu. Nie 
dają chwili na zastanowienie 
się, czy sprawdzenie informa-
cji o dzwoniącym. Przekonują 
starsze osoby, że ich pieniądze 
pomogą w schwytaniu prze-
stępców. Mówią również, że 
gotówka przechowywana na 
koncie nie jest bezpieczna, a 
oszust ma do nich łatwy do-
stęp. Zdarzają się także przy-
padki, żę przestępcy podając 
się za funkcjonariuszy, grożą 
konsekwencjami prawnymi, 
jeżeli ich rozmówca nie będzie 
współpracował. Tuż po prze-
kazaniu pieniędzy kontakt się 
urywa, a przestępcy znikają ze 
wszystkimi oszczędnościami 
ofiary.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski

Prokurator Lidia Tkaczy-
szyn - rzeczniczka Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy 
- informuje o tymczasowym 
aresztowaniu na okres 3 mie-
sięcy obywatela Turcji Me-
hmeda C. W sprawie jako 
podejrzane występują jeszcze 
trzy inne osoby. Wobec jed-
nej z nich zastosowano jako 
środek zapobiegawczy dozór 
Policji oraz zakaz opuszcza-
nia kraju.

Prokuratura przedstawiła 
im zarzuty popełnienia kilku 
przestępstw. Mieli m.in. w 

zamian za korzyści mająt-
kowe umożliwiać i ułatwiać 
cudzoziemcom pobyt na te-
renie Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz składać fałszywe 
oświadczenia w celu dekla-
rowanego pobytu na terenie 
RP. Grupa działała na terenie 
kilku powiatów Dolnego Ślą-
ska, w tym na terenie powiatu 
legnickiego.

- Sprawa ma charakter 
rozwojowy - dodaje pro-
kurator Lidia Tkaczyszyn 
.- Obecnie trwają czynności 
śledcze mające na celu usta-
lenie wszystkich osób uczest-
niczących w opisanym wyżej 
przestępczym procederze.

Śledztwo prowadzą, 
współpracując ze sobą, Pro-
kuratura Rejonowa w Le-
gnicy oraz Placówka Straży 
Granicznej w Legnicy. Rado-
sław Wrębiak, szef Prokura-
tury Rejonowej w Legnicy, ze 
względu na dobro postępo-
wania nie chce ujawniać zbyt 
wielu szczegółów.

Umożliwianie cudzo-
ziemcom pobytu na teryto-
rium RP wbrew przepisom 

w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej 
oraz wyłudzenie poświadcze-
nia nieprawdy poprzez spo-
rządzenie przez kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego 
aktu małżeństwa fałszywie 
potwierdzającego fikcyjny 
związek to przestępstwa za-
grożone karą pozbawienia 

wolności do lat pięciu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM/ 

StockSnap
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COTYGODNIOWY

Chwała bohaterom 
Polfejsu

Od dawna dostawałem 
mniej lub bardziej dosadne 
sygnały, że mój patriotyzm 
pozostawia wiele do życzenia. 
Trudno o lepszą okazję, by coś 
tym zrobić, niż Święto Nie-
podległości.

Zacząłem od zarejestrowa-
nia się na Polfejsie. Liczyłem, 
że „portal społecznościowy dla 
polskich patriotów” zainspiru-
je mnie do kolejnych kroków. 
I nie zawiodłem się. Nie będąc 
jeszcze Prawdziwym Pola-
kiem, nie miałem tam żadnych 
znajomych, a ekscytujący dział 
„Randka”świecił pustkami, ale 
od razu zostałem przekierowa-
ny na strony sklepów z odzieżą 
dla patriotów.

Bohatersko stłumiłem 
w sobie niepokój o saldo na 
bankowym koncie, bo ojczy-
zna wymaga poświęceń. Za 
232 złote kupiłem: bluzę z 
kapturem oraz aplikacją na 
temat „Husaria Polska Duma”, 
pasujący do niej tematycznie 
T-shirt „Obrońcy Europy”, rę-
kawiczki polarowe „White Pa-
triots” oraz chroniącą nie tylko 
przed chłodem kominiarkę 
„Extreme Adrenaline Orzeł 
Piastowski BLK”.

Rozważałem zakup spodni 
z poliestru (69 zł), ale nie by-
łem przekonany do zamysłu 
projektanta, który z właściwą 
artystom nonszalancją umie-
ścił polskie godło na udzie w 
pobliżu krocza, Inne modele 
miały, niestety, ten sam feler, 
jakby na męskiej nodze nie 
dało się znaleźć godniejszego 
miejsca dla jaszczurki Związ-
ku Jaszczurczego, kotwicy 
Polski Walczącej, mieczyka 
Chrobrego, Jana III Sobieskie-
go i Żołnierzy Wyklętych. Nie 
chcąc na samym początku mej 
patriotycznej przygody popeł-
nić jakiegoś faux pas, postano-
wiłem poszukać czegoś mniej 
ryzykownego w ofercie innych 
sprzedawców.

Zrezygnowałem też z 
zakupu eleganckiej srebrnej 
bransoletki z kotwicą PW za 
13,90 zł, uznając, że w polskiej 
rzeczywistości zdecydowanie 
bardziej praktyczny będzie ka-
stet za 19,99 zł. Pasowały do 
niego naszywki „Śmierć Wro-
gom Ojczyzny” - akurat przed 
świętem 11 Listopada były w 
promocji, więc wziąłem dwie 
(po 3 złote sztuka).

Do listy zakupów dorzuci-
łem dla komfortu patriotyczną 
poduszkę za 29 zł. Niestety, 
poniewczasie zorientowałem 
się, że model „Wielka Polska” 
wbrew nazwie nie jest większy 
od innych. Było wziąć wypeł-
nioną syntetycznym polie-
strem „Chwałę Bohaterom” w 
rozmiarze 35 cm na 35 cm.

Piotr Kanikowski   

Wyrzuciła do kosza 90 tys. zł
Oszuści bez skrupułów wy-
korzystują bezradność sta-
ruszków, podeszły wiek, ła-
twowierność i naiwność. Do 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy zgłosiła się 77-letnia 
kobieta, która została oszu-
kana metodą „na policjanta". 
Oszuści wyłudzili od niej 90 
tysięcy złotych. Kobieta była 
przekonana, że bierze udział 
w tajnej akcji i pomaga do-
paść bandytów.

Według legnickiej prokura-
tury, w kilku dolnośląskich 
powiatach działała polsko
-turecka grupa przestępcza 
wyspecjalizowana w legali-
zacji pobytu cudzoziemców 
na terytorium Polski. Wy-
korzystując fikcyjne spółki 
lub pozorując małżeństwa 
z obywatelami polskimi jej 
członkowie ułatwili (usi-
łowali ułatwić) pobyt w 
Polsce kilkunastu osobom 
m.in. z Albanii, Turcji, Pa-
lestyny i Egiptu.

Śledczy na tropie lewych małżeństw



10 listopada
godz. 18.00 – Legnicki 

Bieg Niepodległości (OSiR)
Bieg główny poprzedzą 

biegi dzieci i młodzieży, osób 
niepełnosprawnych oraz marsz 
kijkarzy nordic walking, które 
rozpoczną się o godzinie 17.00. 
Start i meta: ul. Najświętszej 
Marii Panny, w pobliżu siedzi-
by OSiR. Wpisowe do biegu 
- 20 zł, 10 zł - osoby powyżej 
60 roku życia, 5 zł - uczniowie 
poniżej 18 roku życia.

godz. 10.00 - Rejonowy 
Konkurs Poezji Patriotycznej 
dla młodzieży, MCK ul. Mic-
kiewicza 3, sala 23

Konkurs recytatorski o 
tematyce patriotycznej adreso-
wany do młodzieży z klas VII 
SP oraz II i III gimnazjum 
(Młodzieżowe Centrum Kul-
tury)

godz. 18.30 -„Wieczór 

Niepodległościowy” - koncert 
muzyki patriotycznej i bar-
dowskiej (SDK „Kopernik”)

11 listopada
godz. 10.00 - Młodzieżo-

we Grand Prix w Szachach, 
SDK Atrium

godz. 12.00- Msza św. w 
intencji Ojczyzny, Katedra pw. 
Apostołów Piotra i Pawła

godz. 12.00 -15.00 -„Po-
lak Mały”, Galeria Satyrykon 
- warsztaty filmu animowa-
nego o tematyce patriotycz-
nej- planszowa gra edukacyj-
na „Polak Mały”- rysowanie i 
tworzenie wiatraczków

godz. 13.15 - Ślubowanie 
klas mundurowych VII Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Legnicy, Rynek

od godz. 14.00 -Piknik 
Patriotyczny (prezentacja X 
Brygady Kawalerii Pancer-
nej im. gen. broni S. Maczka 
w Świętoszowie, Państwowej 
Straży Pożarnej, Policji, Stra-
ży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej, Rynek; koncert 
Legnickiej Dziecięco-Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, 
Rynek; - „Korowód Niepod-
ległości”, Rynek - ul. NMP 

- pl. Meisslera; - „Nasza Bia-
ło-Czerwona” - żywa flaga, 
happening, pl. Meisslera; kon-
cert Legnickiej Orkiestry Dę-
tej, Rynek) W czasie pikniku: 
degustacja gęsiny, grochówki i 
grzańca (za odpłatnością), ple-
nerowa pracownia kotylionów, 
happening „Życzenia dla Pol-
ski i Legnicy”, Rynek oraz Pl. 
Meisslera.

godz. 17.00 - Widowisko 
Teatru AVATAR, sala mane-
żowa Akademii Rycerskiej

godz. 18.00 - Koncert ze-
społu Spirituals Singers Band 
„Gaude Mater Polonia”, sala 
królewska Akademii Rycer-
skiej.

godz. 19.30  - Wieczór 
patriotyczny „Patrz, Kościusz-

ko, na nas z nieba…”. Wstęp 
bezpłatny

(Muzeum Miedzi, wejście 
od ul. Chojnowskiej 2)

Ponadto 11 listopada: Wy-
cieczka „Aktywnie i Patrio-
tycznie” - Dzień Niepodległości 
na Wzgórzach Strzelińskich - 
wpisowe 62 zł/os., członkowie 
PTTK – 57 zł/ os. (w programie 
przewidziano spacer po Ziębi-
cach i wizytę w Muzeum Gospo-
darstwa Domowego oraz zdo-
bycie Gromnika, najwyższego 
szczytu Wzgórz Strzelińskich, 
a także ognisko - org. oddział 
PTTK w Legnicy).

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. LEGNICA.EU
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Święto Niepodległości w Legnicy
Przyjdź 11 listopada na Pik-
nik Patriotyczny i uczcij ro-
dzinnie Narodowe Święto 
Niepodległości. Wiele atrak-
cji sprawi, że ten dzień pozo-
stanie na długo w pamięci. 
Legnica zacznie świętowanie 
wcześniej, już 10 listopada.
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Opiekunki Niemcy. 
W grudniu nawet 
1600 EUR! tel. 
Tel. 71 306 73 33
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Koncesje na miedź u prokuratora
W Prokuraturze Okręgowej 
w Świdnicy toczy się śledz-
two w sprawie przyznania za 
rządów Platformy Obywatel-
skiej dwóch koncesji na po-
szukiwanie miedzi kanadyj-
skiej spółce Leszno Cooper. 
Chodzi m.in. o złoże Bytom 
Odrzański, o które bezsku-
tecznie zabiegał KGHM Pol-
ska Miedź.

Zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa 
wpłynęły początkowo do Pro-
kuratury Okręgowej w War-
szawie. We wrześniu 2016 roku 
złożył je główny geolog kraju, 
wiceminister środowiska Ma-
riusz Oriona Jędrysek. Pół roku 
później Prokuratura Krajowa 
zdecydowała, by sprawę prze-
kazać Prokuraturze Okręgowej 
w Świdnicy. Wtedy też zapadła 
decyzja o wszczęciu śledztwa 
pod kątem ewentualnego nie-
dopełnienia obowiązków przez 
któregoś z urzędników Mini-
sterstwa Środowiska. Obecnie 
postępowanie wciąż toczy się 
w sprawie - nikomu dotąd nie 
postawiono zarzutów

Jak nas poinformował pro-
kurator Tomasz Orepuk, rzecz-
nik świdnickiej prokuratury, 

sprawa dotyczy dwóch koncesji 
na poszukiwanie miedzi, któ-
re Ministerstwo Środowiska 
przyznało kanadyjskiej spółce 
Leszno Copper, kontrolowanej 
przez fundusz Lumina Capital 
Limited Partnership, które-
go udziałowcami są m.in. Pan 
American Silver Corp. (dru-
gi co do wielkości producent 
srebra na świecie) oraz Alterra 
Power Corp. (największy pro-
ducent energii geotermalnej w 
Europie).

- Sprawdzamy, czy w toku 
prowadzenia dwóch postępo-
wań koncesyjnych nie doszło do 
ewentualnych nieprawidłowo-
ści - mówi prokurator Tomasz 
Orepuk.

Lumina to globalny gi-
gant.    W Polsce działa poprzez 
Miedzi Copper Corporation z 
siedzibą w Luksemburgu, któ-
rej dyrektorem generalnym jest 
Stanisław Speczik – były prezes 
KGHM, wiceminister Skarbu 
Państwa w rządzie Marka Belki 
i szef Państwowego Instytutu 
Geologicznego. Poza Lesz-
no Copper na Miedzi Copper 
Corporation składa się jeszcze 
5 spółek  (Florentyna Copper, 
Mozów Copper, Ostrzeszów 
Copper, Zielona Góra Copper, 

Wilcze Copper), które do końca 
2013 roku uzyskały 13 koncesji 
na poszukiwanie złóż miedzi w 
bliskim sąsiedztwie KGHM.

Wśród nich była koncesja 
na obszar Bytom Odrzański, 
strategiczny z punktu widzenia 
planów rozwojowych KGHM. 
To teren, który przylega bez-
pośrednio do obszaru Głogów 
Głęboki Przemysłowy, gdzie 
lubiński koncern już wchodzi 
z eksploatacją. Wraz z inny-
mi złożami (np. Gaworzy-
ce-Radwanice, Kulów-Lubo-
szyce, Retków- Ścinawa) miał 
stanowić bazę surowcową dla 
KGHM na przyszłość. Według 
wstępnych szacunków w rejo-
nie Bytomia Odrzańskiego pod 
ziemią zalega co najmniej 8 mln 
ton miedz wartej od 700 mln do 
1 mld dolarów). Jest się o co bić.

I KGHM za prezesury 
Herberta Wirtha walczył o 
Bytom Odrzański jak lew. Od-
wołał się od decyzji Ministra 
Środowiska z kwietnia 2012 
roku, przyznającej koncesję na 
poszukiwanie miedzi w tym 
obszarze spółce Leszno Cooper. 
Utrzymywał, że pierwszy złożył 
wniosek o koncesję i przedsta-
wił ofertę korzystniejszą niż ka-
nadyjska konkurencja. Uzyskał 

tyle, że w połowie 2014 roku 
ówczesny minister środowi-
ska Maciej Grabowski cofnął 
wcześniejsze decyzje i wszyst-
kie sporne wnioski koncesyjne 
przekazał do ponownego roz-
patrzenia.

Wcześniej w tej sprawie 
publicznie wypowiadał się jako 
premier Donald Tusk, zapo-
wiadając skierowanie jej do 
Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Żądał wyjaśnienia 
powodów, dla których spośród 
firm ubiegających się o koncesję 
wybrano Leszno Cooper. "Na-
szą intencją, jeśli chodzi o struk-
turę własności w KGHM, jak i 
dbałość o złoża, jest utrzymanie 
silnej pozycji KGHM - firmy, 
w której Skarb Państwa ma tak 
duży udział i która traktowana 
jest przez nas jak przedsiębior-
stwo szczególnej wagi o wymia-
rze strategicznym" - mówił.

W 2015 roku Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w War-
szawie uznał, że cofnięcie kon-
cesji Kanadyjczykom odbyło się 
niezgodnie z prawem. KGHM 
odwołał się od tego wyroku. 
Aktualnie spór toczy się przed 
Naczelnym Sądem Admini-
stracyjnym.

Piotr Kanikowski
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- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy – mówi 
Jerzy Rak. Rozmowa z legnic-
kim bioenergoterapeutą, oste-
opatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

- Robię to już 40 lat. Liczba 
osób, którym pomogłem, idzie 
w tysiące. Mam pacjentów z 
Kanady, Stanów Zjednoczo-
nych, Belgii, Holandii, Niemiec, 
Anglii, Islandii, Rosji i z całej 
praktycznie Polski. Potwier-
dzeniem mojej skuteczności są 
świadectwa, które uzdrowieni 
wpisują do księgi gości na mojej 
stronie internetowej rakjerzy.
pl.tl.

Z jakimi problemami pa-
cjenci najczęściej się zgłaszają 
do Pana?

- Dużo ludzi przychodzi z 
rwą kulszową, z krótszą nogą 
i z zespołami bólowymi lub 
zmianami zwyrodnieniowymi 
kręgosłupa oraz stawów. Ale 

w mojej długiej karierze bio-
energoterapeuty przyszło mi 
zajmować się chyba wszystkimi 
dziedzinami medycyny poza gi-
nekologią czy pediatrią.

A co uważa Pan za swoją 
specjalność? W czym osiąga 
Pan najlepsze efekty?

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na eli-
minowanie zagrożeń ze strony 
kręgosłupa. Badanie pacjentów 
rozpoczynam zwykle od spraw-
dzenia, czy są zachowane prze-
strzenie międzykręgowe a kręgi 
na siebie nie uciskają. Każdy 
krąg w kręgosłupie jest bowiem 
połączony unerwieniem z okre-
ślonym narządem, a wszelkie 
nieprawidłowości w ich położe-
niu mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowotnych. 
Wykonuję masaże. Potrafię me-
todą kręgarską, bezoperacyjnie, 
podczas jednorazowego zabiegu 
trwającego 2-3 sekundy, wydłu-
żyć krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa dla 
metody Ilizarowa, polegającej 
na rozcięciu pod narkozą kości 

udowej, rozsunięciu jej, zalaniu 
kostniną i – po zrośnięciu się – 
długotrwałej rehabilitacji.

Wśród najbardziej spek-
takularnych uzdrowień jest 
przypadek starszej pani przez 
dwa lata unieruchomionej w 
łóżku. Podobno po jednym 
zabiegu, który Pan wykonał, 
znowu mogła chodzić?

- Tak było. Pani miała bli-
sko osiemdziesiąt lat, wzrok 
zniszczony przez cukrzycę, ale 
przede wszystkim w ogóle nie 
wstawała z łóżka. Zbadałem ją, 
zdiagnozowałem i ponastawia-
łem kręgosłup. I proszę sobie 
wyobrazić, że po raz pierwszy 
od dwóch lat wstała. Podtrzy-
mywana przeze mnie zrobiła 
kilkanaście kroków. Gdy wyszła 
z mieszkania na półpiętro, w ka-
mienicy od razu zrobił się szum. 
Wszyscy byli zaskoczeni, że są-
siadka może się poruszać. Wy-
glądali, jakby ducha zobaczyli. 
Chodziłem do tej pani jeszcze 
na następne zabiegi, po których 
odzyskała również wzrok.

Mówią o Panu człowiek
-rentgen. Skąd się to wzięło?

- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy. Nimi wy-
konuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć do 
przestrzeni zagrożonych, obję-
tych chorobą i szukać przyczyn 
dolegliwości. Na 99 procent 
potrafię wyłapać, gdzie pojawia 
się ucisk korzeniowy; gdzie są 
cechy dysku centralnego. To 
dar. Czasem pacjenci przycho-
dzą do mnie ze zdjęciami ren-
tgenowskimi. Odstawiam wte-
dy na bok opis, nie czytam go. 
Oglądam zdjęcie,diagnozuję, 
spisuję swe spostrzeżenia i do-
piero na końcu porównuję moją 
diagnozę z opisem specjalisty 
radiologa. Wszelką zgodność 
pomiędzy nimi traktuję jako 
potwierdzenie swej fachowości.

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

- Musi być. Uważam, że 
osoby zajmujące się medycyną 
alternatywną zawsze powinny 

współpracować z lekarzami. 
Lekarze mogą ukierunkować 
terapię pacjenta.

Zaufanie w moc uzdrowi-
ciela wydaje mi się kluczowe. 
Pacjenci oddają się w Pana 
ręce bez obaw?

- Tak, bo wiedzą, że ich 
bezpieczeństwo jest dla mnie 
najważniejsze. Dbam, by nie 

zaszkodzić osobie, która się do 
mnie zgłasza. Zajmuje się tylko 
tymi pacjentami, którym jestem 
w stanie pomóc. Przy pierwszej 
wizycie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam 
jakiekolwiek wątpliwości, nie 
podejmują się wykonania zabie-
gu. W końcu zdrowie każdy ma 
tylko jedno.

Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12 i w Świdnicy, Hotel pod Lwem ul. Równa 3; rejestracja telefoniczna: 608 498 227



Lokalni działacze znów do-
stają posady, choć nie tak ekspo-
nowane, jak wcześniej. Wacław 
Szetelnicki - jeden z liderów le-
gnickiego PiS-u, odwołany rok 
temu z funkcji dyrektora naczel-

nego Centrali KGHM - przed 
dwoma tygodniami powrócił 
do Polskiej Miedzi jako członek 
zarządu spółki Centrum Badań 
Jakości. Były dyrektor naczelny 
KGHM ds zasobów ludzkich 
Radosław Pobol - radny woje-
wódzki PiS z Głogowa - został 
niedawno doradcą wojewody 
dolnośląskiego. To przykłady 
kadrowych posunięć z ostatniego 
miesiąca.

Najciekawsze było zamiesza-
nie przy obsadzie Wojewódzkie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Legnicy, należącego 

do Grupy Kapitałowej KGHM. 
Pod koniec października rada 
nadzorcza odwołała z funkcji 
prezesa Andrzeja Niedbalskiego, 
który kierował legnickim WPE-
C-em od czerwca. Jego miejsce 
objął Mirosław Skowron, szef 
Przedsiębiorstwa Budowy Ko-
palń PeBeKa. Po... trzech dniach 
i on został odwołany. Nowym 
prezesem została Ewa Mirońska, 
która wcześniej była wiceprezes 
ds. finansowych Energetyki i 
WPEC-u.

W publikacji Faktu z czerw-
ca 2017 r („Wojna w PIS! Kro 

ma mieć Polską Miedź?”) na-
zwisko Ewy Mirońskiej zostało 
wymienione wśród 7 innych jako 
dowód, że po odejściu prezesa 
Krzysztofa Skóry do spółek z 
Grupy Kapitałowej KGHM po-
wrócili ludzie powiązani z Plat-
formą Obywatelską. Mirońskiej 
wypomniano, że za rządów PO 
była wiceprezesem elektrowni 
w Ostrołęce, należącej do pań-
stwowej spółki Energa. W sieci 
można już zaobserwować oznaki 
wymierzonej „ludzi PO” ofensy-
wy działaczy PiS. 

Piotr Kanikowski
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TURYSTYCZNYCH

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, 

że został podany do publicznej wiadomości następujący 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu:
1. Część nieruchomości gruntowej, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiań-

skiego, działka 
nr 634/177, obręb Tarninów (KW LE1L/00061128/4) – w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego, zabudowanej budynkiem garażowo-gospodar-
czym. Przedmiotem najmu będzie pomieszczenie garażowo-gospodarcze o 

powierzchni zabudowy 74 m2.
Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy 
Urzędu
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Boży pomazańcy z Legnicy
Kandydat na myśliwego klę-
ka przy ustrzelonym przez 
siebie dziku. Mistrz ceremo-
nii wkłada dłoń w rozpruty 
nożem brzuch zwierzęcia 
('prawą ręką za jajca”) i 
zakrwawioną dłonią kreśli 
na czole klęczącego krzyż. 
Potem inni członkowie koła 
wśród śmiechów i prymi-
tywnych żartów paćkają gło-
wę kolegi zwierzęcą krwią 
(„farby jeszcze jest sporo”). 
Nagranie z tego "ceremo-
niału" zamieściło jedno z 
legnickich kół łowieckich. 
Zawrzało.

Rok temu, prezes Radosław Do-
magalski-Łabędzki przejął KGHM 
obsadzony lokalnymi działa-
czami PiS-u. Za przyzwoleniem 
rządu, stopniowo wymieniał ich 
na innych ludzi. Obecnie partyjne 
doły otwarcie burzą się za zatrud-
nianie „złogów PO” i „gnojenie 
Prawicy”, a wajcha chyba znowu 
idzie w drugą stronę.

U Ryszarda Brylińskiego, 
łowczego okręgowego w Legni-
cy, od rana urywają się telefony.- 
Jakby w kraju ważniejszej sprawy 
nie było - wzdycha Bryliński. 
Filmu nie widział i niespecjalnie 
ma ochotę go oglądać. Od dzien-
nikarzy nasłuchał się już wystar-
czająco wiele, by wiedzieć, że 
nagranie nie pokazuje polowania 
jako "szlachetnej pasji miłośni-
ków natury".

Film jest w sieci od 22 paź-
dziernika. Zamieściło go na swo-
im facebookowym profilu jedno 
z działających w Legnicy kół 

myśliwskich. Tam zauważyli je 
aktywiści z facebookowej grupy 
Trójmiasto Przeciw Myśliwym 
i rozpowszechnili, jako przykład 
bezmyślnego barbarzyństwa.

- Tak nie wygląda łowiec-
two - mówi Bryliński. - Przez 
takich głupków ludzie pokazują 
nas jako zwyrodnialców, do tego 
napojonych alkoholem, choć go-
rzała na polowaniach skończyła 
się 20 lat temu.

Pod wpływem społeczne-
go wzburzenia, Polski Związek 
Łowiecki stanowczo potępił za-
chowanie legnickich myśliwych. 
Uznał, że naruszono zasady etyki 
i tradycji łowieckiej. PZŁ ustalił 
dane osobowe osób biorących 
udział w skandalicznej ceremonii 
i zamierza wyciągnąć wobec nich 
surowe konsekwencje. "Sprawa 
niezwłocznie została skierowana 
do właściwego rzecznika dyscy-
plinarnego, który natychmiast 
wszczął postępowanie. Stwier-
dzonymi nieprawidłowościami 
w dniu 24 października br. zaję-
ła się również Komisja Kultury 
Okręgowej Rady Łowieckiej w 
Legnicy, która jednoznacznie 
negatywne oceniła zachowanie 
utrwalone na przedmiotowym 

filmie." - głosi komunikat pod-
pisany przez Dianę Piotrowską 
rzeczniczkę prasową PZŁ.

- Do dzisiaj pamiętam, jak 
byłem przez ojca chrzczony pod-
czas polowania - mówi Ryszard 
Bryliński. - Malowanie farbą 
zwierzęcia niewielkiego krzyży-
ka na czole jest oficjalnym my-
śliwskim rytuałem. Nie może to 
być jednak pretekst, do mazania 
się krwią w taki sposób jak w tym 
przypadku.

Bryliński nie chce ferować 
wyroków, bo od tego jest rzecz-
nik dyscyplinarny. Wyznaje, że 
uczestnicy skandalicznej zabawy 

dzwonili do łowczego z przepro-
sinami.

Piotr Kanikowski
FOT. PRINT SCREEN, 

FACEBOOK.PL/ TRÓJMIA-
STO PRZECIW MYŚLIWYM

Złogi PO kontra działacze PiS
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