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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

bezpłatnie
Ul. Chojnowska 112

Gabinet nr 208,  531-425-025

Domkną obwodnicę 
Legnicy
Jest decyzja o budowie obwodnicy połu-
dniowo-wschodniej Legnicy, między ul. 
Gniewomierską a ul. Sikorskiego. Jesie-
nią Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad 
ogłosi przetarg a za 4 lata ring wokół mia-
sta zostanie w końcu domknięty. Łączny 
koszt inwestycji to 110 milionów złotych, 
z czego ok. 30 mln zł ma pochodzić z kasy 
samorządu.      >>2

Książę Henryk Pobożny jest chyba passé. 
Senator PiS Dorota Czudowska ma inną 
wizję placu Słowiańskiego w Legnicy: 
„Tam może stanąć pomnik Jarosława 
Kaczyńskiego” - mówi w wywiadzie dla 
Radia Plus. I nawiązując do gumowej 
kaczuszki dziękuję Żółtej Alternatywie, 
„że takie pomysły w ogóle podsuwa.”
      >>2

Kaczyński zamiast 
Ruska?

Darmowe autobusy 
dla uczniów

Radny Jarosław Rabczenko przygotowuje projekt uchwały, na mocy której 
wszyscy uczniowie legnickich szkół będą mogli bezpłatnie korzystać z miej-
skiej komunikacji. - Uważam, że to dobra inwestycja w edukację - argumentu-
je. Ma nadzieję, że przy okazji uda się złagodzić też parę innych problemów, 
np. z zanieczyszczeniem powietrza czy parkowaniem w centrum miasta.       >>6



Dobrą wiadomość prze-
kazali na wspólnej konferencji 
prasowej wojewoda dolnoślą-
ski Paweł Hreniak, prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski 
i dyrektor Lidia Markowska z 
wrocławskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Obecni byli 
również posłanka PiS Ewa 
Szymańska, przewodniczący 
legnickiego samorządu Wa-
cław Szetelnicki i wójt gminy 
Legnickie Pole Henryk Ba-
buśka.

- Kończymy budowę ob-
wodnicy Legnicy – mówił wo-
jewoda Paweł Hreniak. – Z 15 
kilometrów brakuje niespełna 
4 kilometrów. Po kilkunastu 
latach niemożności przepro-
wadzenia tej inwestycji, mamy 
zabezpieczone środki finanso-
we na jej realizację. Obwodni-
ca ułatwi życie mieszkańcom 
Legnicy. Wyprowadzi ruch 

tranzytowy pomiędzy drogą 
krajową nr 94 a prawie gotową 
drogą ekspresową S3 z cen-
trum.

- Obwodnica skomunikuje 
ze sobą ważne trasy: drogę S3, 
autostradę A4 i drogę krajową 
nr 94 – uzupełniła dyrektor 
Lidia Markowska.

- Inwestycja ma na celu 
ochronę środowiska, połącze-
nie osiedli z hutą i nowymi ob-
szarami gospodarczymi miasta 
– wtórował gościom z Wrocła-
wia szczęśliwy prezydent Ta-
deusz Krzakowski. Uważa, że 
obwodnica jest niezbędna dla 
dalszego rozwoju gospodar-
czego Legnicy i jednocześnie 

zapowiada dalszą rozbudowę 
układu komunikacyjnego mia-
sta.

W gminie Legnickie Pole 
geodeci już dokonują pomia-
rów, by w III kwartale 2018 
roku GDDKiA mogła przy-
stąpić do ogłoszenia przetargu.

-Inwestycja będzie reali-
zowana w formule ‘zaprojek-
tuj i wybuduj” – mówiła Lidia 
Markowska. – Przewidywany 
czas realizacji to 4 lata

Z mapki wynika, że 
GDDKiA zgadza się z prezy-
dentem co do przebiegu ob-
wodnicy przez osiedle Piekary 
(co od lat kontestuje grupa 
mieszkańców i radni opozycji). 

Tadeusz Krzakowski obiecu-
je bezkolizyjne przejście po-
między osiedlami Piekary A i 
Piekary B, bez barier dla ludzi 
starszych lub niepełnospraw-
nych. Nawiązując do wystąpie-
nia przewodniczącego Rady 
Miejskiej Legnicy Wacława 
Szetelnickiego, który dekla-
rował poszanowanie dla głosu 
mieszkańców Piekar, prezy-
dent zapewnił: – Wspólnie z 
GDDKiA chcemy prowadzić 
to przedsięwzięcie przy peł-
nym dialogu społecznym.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Wywiad ukazał się na por-
talu Radia Plus Legnica (Le-
gnica.fm). Nie jest długi, trwa 
nieco ponad 5 minut, ale bardzo 
interesujący. Przez całą rozmo-
wę ze Stanisławem Obertań-
cem, szefem legnickiej anteny, 
senator Dorota Czudowska try-
ska wiosennym optymizmem. 
Dzieli się ze słuchaczami swą 

radością z węgierskiego zwycię-
stwa Wiktora Orbana a potem 
przechodzi do omawiania w po-
dobnym tonie spraw krajowych. 
Można się dowiedzieć nie tylko, 
że (cytuję) „teraz mamy wyjąt-
kowy czas dla Polski - „czas sza-
leńców”, gotowych pracować jak 
minister za pensję wójta”, ale też, 
że pani senator nie czuje żalu do 
(cytuję) „tych, którzy postawili 
kaczora”. Redaktor Obertaniec 
nie wyjaśnia, ale legniczanie do-
myślą się, że chodzi o Pomnik 
Czystości Narodu wzniesiony 
na krótko przez aktywistów 
Żółtej Alternatywy w miejscu 
Pomnika Wdzięczności. „Ja my-
ślę, że to jest przypomnienie, że 
tam może stanąć pomnik Jaro-
sława Kaczyńskiego. I bardzo 
dziękuję tej grupie, że takie 
pomysły w ogóle podsuwa.” - 

mówi rozentuzjazmowana Do-
rota Czudowska. Zdaniem le-
gnickiej senator, „Polacy docenią 
to co zrobił rząd pod kierownic-
twem (tak można powiedzieć), 
pod tymi dyrektywami, kierun-

kami, które wytycza prezes Pra-
wa i Sprawiedliwości, bo to jest 
mąż stanu”.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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MOJE TRZY GROSZE
FELIETON COTYGODNIOWY

Moja teoria spiskowa
Co zaszło w KGHM? 

Dlaczego minister nie wy-
korzystał okazji do przepro-
wadzenia zmian w radzie? 
Mam swoją teorię. Zazna-
czam: to tylko teoria i nie 
mam na jej prawdziwość 
żadnych dowodów. Poza 
– być może – chronologią 
zdarzeń.

Przyjąłem, że od po-
czątku ministrowi energii 
Krzysztofowi Tchórzew-
skiemu chodziło tylko o 
jedno: o odwołanie z funk-
cji prezesa Radosława Do-
magalskiego-Łabędzkie-
go. I że rada nadzorcza, 
dostrzegając pozytywny 
wpływ Radosława Doma-
galskiego-Łabędzkiego na 
wyniki ekonomiczne spółki 
początkowo nie zamierzała 
podporządkować się mini-
strowi. Stąd kiedy 14 lutego 
zarząd zwołał na 15 marca 
Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy, 
Tchórzewski wykorzystał to 
jako okazję do zwiększenia 
presji. Zawnioskował o do-
pisanie do porządku obrad 
NWZA głosowania nad 
zmianami w składzie rady 
nadzorczej. Cześć członków 
rady, wcześniej niechętnych 
odwołaniu Domagalskie-
go-Łabędzkiego, zaczęła 
się zastanawiać nad zmianą 
frontu.

Radosław Domagal-
ski-Łabędzki musiał sobie 
z tego zdawać sprawę, bo 8 
marca zdecydował się wcią-
gnąć do gry media. To był 
desperacki ruch kogoś, kto 
wie, że przegrywa. 8 marca 
Departament Komunikacji 
Korporacyjnej KGHM ro-
zesłał po redakcjach zapro-
szenie na “spotkanie kwar-
talne z prezesem zarządu”, 
poświęcone “bieżącym spra-
wom związanym z sytuacją 
w Spółce” . Zaproszenie 
było dziwne, bo wcześniej 
takich spotkań Radosław 
Domagalski-Łabędzki nie 
robił. W dodatku to “spo-
tkanie kwartalne” miało się 
odbyć 12 marca, czyli na 3 
dni nie tylko przez NWZA, 
ale też przed publikacją ra-
portu finansowego za rok 
2017, co oznaczało, że pre-
zes nie mógłby przedstawić 
wyników spółki. Logika 
nakazywałaby zorganizowa-

nie takiego spotkania po 15 
marca, kiedy KGHM mógł-
by publicznie pochwalić się 
poprawą wyników. Dlaczego 
Radosławowi Domagalskie-
mu-Łabędzkiemu tak się 
spieszyło?

Przychodzi mi do głowy 
jedna odpowiedź: bo wie-
dział, że minister już ma w 
radzie większość i ruch, któ-
ry prezes wbrew Tchórzew-
skiemu planował, za chwilę 
zostanie zablokowany. Tylko 
ujawnienie w mediach tego, 
co odkrył, mogło odwrócić 
bieg wydarzeń.

To był wyścig. I Rado-
sław Domagalski-Łabędzki 
ten wyścig przegrał. Na po-
niedziałek 12 kwietnia był 
umówiony z dziennikarza-
mi, a w sobotę 10 kwietnia 
na zwołanym w błyskawicz-
nym trybie posiedzeniu rady 
nadzorczej został odwołany. 
W ten sposób grupa trzy-
mająca władzę rozbroiła cy-
kającą jej na pohybel bombę. 

Wydaje mi się, że po 
odwołaniu Domagalskie-
go-Łabędzkiego minister 
nie zamierzał zbyt szybko 
spuszczać członków rady 
nadzorczej ze smyczy. Być 
może czuł, że sytuacja nie 
jest wciąż opanowana i 
może dojść do wahnięcia w 
drugą stronę. W radzie był 
przecież ideowiec Wojciech 
Myślecki, który nie zgadzał 
się na odwołanie prezesa 
i uważał, że rada nadzor-
cza nie kieruje się dobrem 
KGHM-u. To dlatego na 
wniosek Skarbu Państwa 
kiedy miało dojść do gło-
sowania nad zmianami w 
radzie NWZA ogłosiło 
dwutygodniową przerwę 
w obradach. Po dwóch ty-
godniach sztorm się nie 
uspokoił, więc walne znów 
odłożyło głosowanie nad 
personaliami w radzie nad-
zorczej. Potem była nieuda-
na próba przeprowadzenia 
konkursu na prezesa spółki, 
kolejne tarcia i rezygnacja 
Myśleckiego z zasiadania w 
radzie nadzorczej. Dopie-
ro teraz – bez Myśleckiego 
– minister uznał, że panuje 
nad swoimi przedstawicie-
lami w nadzorze KGHM, a 
ponieważ nie zawiódł się na 
ich lojalności, zrezygnował 
ze zmian.

Piotr Kanikowski

Domkną obwodnicę Legnicy
Jest decyzja o budowie 
obwodnicy południowo
-wschodniej Legnicy, między 
ul. Gniewomierską a ul. Si-
korskiego. Jesienią General-
na Dyrekcja Dróg i Autostrad 
ogłosi przetarg a za 4 lata 
ring wokół miasta zostanie 
w końcu domknięty. Łączny 
koszt inwestycji to 110 milio-
nów złotych, z czego ok. 30 
mln zł ma pochodzić z kasy 
samorządu.

Książę Henryk Pobożny jest 
chyba passé. Senator PiS 
Dorota Czudowska ma inną 
wizję placu Słowiańskie-
go w Legnicy: „Tam może 
stanąć pomnik Jarosława 
Kaczyńskiego” - mówi w 
wywiadzie dla Radia Plus. 
I nawiązując do gumowej 
kaczuszki dziękuję Żółtej Al-
ternatywie, „że takie pomy-
sły w ogóle podsuwa.”

Kaczyński zamiast Ruska?



W niedziele około godziny 
pierwszej w nocy w kamienicy 
przy ul. Ściegiennego w Le-
gnicy wybuchła butla z gazem. 
Asp. Marcin Weber i st. post. 
Piotr Biel patrolowali aku-
rat miasto. Byli blisko. Usły-
szawszy o wybuchu od oficera 
dyżurnego legnickiej KMP 
udali się pod wskazany adres. 
Dostrzegli w oknie jednego z 
mieszkań ogień, Na zewnątrz 
buchał gęsty dym. Zadymienie 
panowało też na klatce scho-
dowej, na którą wbiegli, aby 
ewakuować lokatorów. Poma-
gając mieszkańcom bezpiecz-
nie wydostać się na zewnątrz 
dotarli na pierwsze piętro, pod 
drzwi mieszkania, gdzie do-

szło do eksplozji. Przez dym i 
płomienie zauważyli starszego 
mężczyznę z licznymi obraże-
niami ciała. Wzięli go na ręce i 
wynieśli z kamienicy.

A potem wrócili do pło-
nącego budynku, aby upewnić 
się, że nikt nie został. Mimo 
gryzącego w oczy dymu i 
upiornej temperatury parli po 
schodach do góry.   Na jednym 
z pięter dostrzegli zagubione-
go lokatora. Nie reagował na 
ich polecenia. Nie chciał opu-
ścić swojego mieszkania. Był 
kompletnie zdezorientowany. 
Jak informuje podkom. Iwona 
Król-Szymajda, oficer prasowa 
legnickiej policji, ze względu 
na grożące mu niebezpieczeń-
stwo policjanci siłą wynieśli go 
z kamienicy.

Na zewnątrz funkcjo-
nariusze udzielili obu męż-
czyznom pierwszej pomocy 
przedmedycznej i po chwili 
przekazali ekipie pogotowia 
ratunkowego. 65-latek z obra-
żeniami poparzenia ciała trafił 
do szpitala.

- Dzięki właściwej, szyb-
kiej ocenie sytuacji oraz traf-
ności podjętej decyzji udało 
się policjantom uratować ży-

cie ludzkie i uchronić miesz-
kańców legnickiej kamienicy 
przed tragedią - komentuje 
podkom. Iwona Król-Szymaj-
da.

Mieszkanie, w którym 
doszło do wybuchu butli, jest 
kompletnie zniszczone. 20 

lokatorów, ewakuowanych z 
budynku, spędziło niedzielę 
u rodzin i znajomych. Służby 
budowlane sprawdzają, czy 
mogą bezpiecznie wrócić do 
mieszkań.

Piotr Kanikowski
Fot. Policja Legnica
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Eksplozja na ul. Ściegiennego
Policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy 
uratowali życie dwóm męż-
czyznom, których wynieśli z 
płonącej kamienicy przy ul. 
Ściegiennego. Chwilę wcze-
śniej w budynku eksplodowa-
ła butla z gazem propan-but-
tan. Asp. Marcin Weber i st. 
post. Piotr Biel nie wahali się 
ani chwili - weszli do płoną-
cego budynku, aby pomóc 
ludziom.
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Duda zniszczy Nowakowskiego?
- Jeśli ktoś zadziera z Soli-
darnością, to marnie skończy 
- mówił Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ Solidarność, 
podczas związkowego prote-
stu w obronie Sławy Kolano 
- zwolnionej dyscyplinarnie 
pielęgniarki i szefowej związ-
ku w złotoryjskim szpitalu. 
W Sosnowcu pod siedzibą 
spółki Centrum Dializa ogło-
sił szereg działań przeciwko 
przedsiębiorcy, który dzier-
żawi od starostwa szpital w 
Złotoryi.

Piotr Duda zapowie-
dział, że zgodnie ze stano-
wiskiem Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność, zostanie 
złożone w prokuraturze po-
wiadomienie o notorycznym 
łamaniu praw pracowniczych 
i związkowych w szpitalu w 
Złotoryi i innych szpitalach 
prowadzonych przez spół-
ki Jacka Nowakowskiego. 
Duda też wyśle pismo do 
Prokuratora Generalnego 
Zbigniewa Ziobry o objęcie 
specjalnym nadzorem tego 
śledztwa. Ponadto zwróci 
się do Andrzeja Jacyny, pre-
zesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia, o kompleksową 

kontrolę we wszystkich szpi-
talach, jakie dzierżawi spół-
ka Centrum Dializa i inne 
firmy Nowakowskiego. Soli-
darność poprosi o dokładne 
skontrolowanie ich również 
przez Państwową Inspekcję 
Pracy.

- Zwrócę się do Rzeczni-
ka Praw Pacjenta, żeby ta fir-
ma nigdzie nie znalazła swo-
jego miejsca i nie prowadziła 
w naszym kraju działalności 
gospodarczej - grzmiał oto-
czony przez związkowców 
Piotr Duda, podczas pro-
testu pod siedzibą Centru 
Dializa w Sosnowcu.

Solidarność idzie na woj-
nę z Jackiem Nowakowskim 
mając na swoich sztanda-
rach Sławę Kolano - pielę-
gniarkę, szefową organizacji 
związkowej w złotoryjskim 
szpitalu powiatowym. Kola-
no została pod koniec marca 
zwolniona dyscyplinarnie z 
pracy po wywiadzie, jakie-
go udzieliła Radiu Wrocław. 
Skarżyła się w nim na zagra-
żające bezpieczeństwu per-
sonelu i pacjentów braki w 
obsadzie dyżurów. Opowie-
działa m.in. o sytuacji, gdy 

40 pacjentami przebywają-
cymi na oddziale wewnętrz-
nym musiała zajmować się 
jedna pielęgniarka. Spół-
ka, która dzierżawi szpital 
od starostwa, uznała to za 
znieważenie. Dyrektor szpi-
tala skierowała doniesienie 
do prokuratury i wręczyła 
pielęgniarce dyscyplinar-
ne zwolnienie z pracy, choć 
Sława Kolano ma 1,5 roku 
do emerytury i jako szefo-
wa Solidarności w szpitalu 
podlega związkowej ochro-
nie. NSZZ Solidarność Re-
gion Zagłębie Związkowe 
natychmiast powiadomił 
Prokuraturę Okręgową w 
Legnicy o złamaniu praw 
pracowniczych i związko-
wych przed dyrekcję pla-
cówki.

- Solidarność powsta-
ła 38 lat temu, żeby mówić 
prawdę. Pani Sława Kolano 
, odpowiadając na pytania 
dziennikarzy, świadczyła 
prawdę. Opisała faktycz-
ny stan szpitala w Złotoryi 
- przekonywał pod bramą 
Centrum Dializa Bogdan 
Orłowski, szef Regionu Za-
głębie Miedziowe NSZZ 

Solidarność w Legnicy.
- Będziemy na każdym 

poziomie walczyć o to, aby 
ta firma faktycznie nie zro-
biła już nigdy krzywdy 
przede wszystkim pacjen-
tom, ale także pracownikom 
- mówił dziś Piotr Duda. 
Nie ukrywał celu, jaki ma 
Solidarność. Chce, by po se-
rii kompleksowych kontroli 
nie było w Polsce ani jedne-
go szpitala, gdzie spółki Jac-
ka Nowakowskiego mogłyby 
kontynuować działalność. 
- Mam wielki żal do staro-
stów powiatowych, że po 
to, aby pozbyć się problemu, 
oddają szpitale firmie, któ-
ra nie przedstawia żadnych 
standardów, jeśli chodzi o 
prawa pracownicze, prawa 
związkowe, prawo pacjenta.

Witold Jajszczok, rzecz-
nik spółki Centrum Dializa, 
odmówił nam komentarza.

- Nie znam wypowie-
dzi pana przewodniczącego. 
Musiałbym się najpierw z 
nimi zapoznać - zastrzegał.

Od Lidii Tkaczyszym, 
rzeczniczki Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy, wie-
my, że Prokuratura Rejono-

wa w Złotoryi przekazała 
miejscowej policji do prowa-
dzenia sprawę ewentualnego 
znieważenia szpitala przez 
Sławę Kolano. Zawiadomie-
nie Solidarności Prokura-
tura Okręgowa w Legnicy 
przekierowała do Prokura-
tury Rejonowej w Złotoryi. 
Jutro będziemy znali na ten 
temat więcej szczegółów.

Sława Kolano w domu 

czeka na działania śled-
czych. Do tej pory nikt nie 
wzywał jej do złożenia wy-
jaśnień.

"Nie odpuścimy tej spra-
wy" - głosi okładka Tygo-
dnika Solidarność z wielkim 
portretem Sławy Kolano w 
pielęgniarskim czepku.

Piotr Kanikowski
FOT. TYGODNIK  

SOLIDARNOŚĆ
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Groźby miałyby polegać 
na publikowaniu na jednym 
z legnickich portali artyku-
łów z nieprawdziwymi in-
formacjami na jego temat, 
by w ten sposób wymusić na 
burmistrzu Robercie Paw-
łowskim decyzję o opłaceniu 
reklam ze środków publicz-
nych.

Dochodzenie zosta-
ło powierzone Komendzie 
Miejskiej Policji w Legnicy. 
Obejmuje okres od czerwca 
2016 roku, kiedy publikacje 
zaczęły się ukazywać, do 
lutego 2018 roku, kiedy bur-
mistrz Robert Pawłowski 
złożył w prokuraturze po-
wiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.

Dla sprawcy opisanego 
przestępstwa Kodeks karny 
przewiduje karę do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Robert Pawłowski po-

równywał swoje położenie 
z sytuacją restauratorów 
nachodzonych przez „firmę 
ochroniarską”. W tamtym 
biznesie ci, którzy co mie-
siąc płacą haracz za ochro-
nę, mają spokój. Inni, którzy 
odmawiają, co parę dni mu-
szą wstawiać wybite przez 
nieznanych sprawców szyby. 
Zdaniem burmistrza Złoto-
ryi, media mają możliwość 
działania w sposób zdecydo-
wanie bardziej subtelny niż 
gangsterzy od haraczy. W 
składanych przez nie propo-
zycjach czasem można nie 
zauważyć elementu korup-
cyjnego. Jednak akurat wła-
ściciel portalu, który wydał 
wojnę włodarzowi Złotoryi, 
nie krył swoich motywacji.

- W pewnym momencie 
poszedł komunikat wprost, 
że jeśli nie będzie kasy, będę 
miał problem – mówi Ro-
bert Pawłowski.

Burmistrz zabezpieczył 
dowody i przekazał je pro-
kuraturze. 

Piotr Kanikowski

Oprócz ofert zatrud-
nienia i propozycji z za-
kresu edukacji i szkoleń, 
będzie można skorzystać 
z porad z zakresu: prawa 
pracy, ubezpieczeń spo-
łecznych, przedsiębiorczo-
ści, doradztwa zawodo-
wego oraz poznać oferty 
zagraniczne dystrybuowa-
ne w ramach sieci EURES.

Na stoisku Powiato-
wego Urzędu Pracy pra-
cownicy tej instytucji po-
magać będą m.in. napisać 
klientom podstawowe do-
kumenty takie jak list mo-
tywacyjny, czy CV. Nowo-
ścią podczas targów będzie 
tzw. strefa „chillout zone”, 
którą będzie się opiekowa-
ło Stowarzyszenie Nasze 
Rio. W tym miejscu będzie 
można spokojnie wypeł-

nić dokumenty, wygodnie 
usiąść i przemyśleć plan 
rozmowy kwalifikacyjnej, 
a po wszystkim zrelakso-
wać się dzięki atrakcyjnym 
możliwościom Pracowni 
Orange.

Organizator Targów 
Pracy, złotoryjski PUP, 
pragnie serdecznie zapro-
sić wszystkich mieszkań-
ców powiatu złotoryjskie-
go do aktywnego udziału. 
Pełną listę wystawców 
można znaleźć na stro-
nie internetowej urzędu: 
www.pup.zlotoryja.pl i 
profilu społecznościowym 
www.facebook.com/Zlo-
toryjaCAZ

Źródło:  
Powiatowy Urząd Pracy  

w Złotoryi
Zdjęcie:

Powiatowy Urząd Pracy 
w Złotoryi

Rabczenko podzielił się 
najpierw swoim pomysłem z 
użytkownikami Facebooka. 
Temat wywołał ogromne 
zainteresowanie i na ogół 
pozytywne komentarze. Le-
gniczanie pisali: "Super

propozycja", "Pewne 
rzeczy, które są za miedzą 
normą (np. w Lubieni), dla 
nas dalej są marzeniem.", 
"Legnica powinna mieć dar-
mowe przejazdy MPK dla 
wszystkich bez względu na 
wiek.".

- Zainspirował mnie 
przykład Wrocławia, gdzie 
takie rozwiązanie się przyję-
ło - mówi Jarosław Rabczen-
ko, przewodniczący Klubu 
Radnych Platformy Obywa-
telskiej w Radzie Miejskiej 
Legnicy. - O ile w sprawach 

gospodarczych reprezentu-
ję poglądy liberalne, to w 
kwestii edukacji jestem so-
cjalistą. Uważam, że nale-
ży inwestować w młodzież, 
w edukację, bo w dłuższej 
perspektywie to się Europie, 
Polsce, Legnicy opłaci.

Według Jarosława Rab-
czenki, brak dojazdu albo 
zbyt wysokie koszty do-
jazdu sprawiają, że dzieci i 
młodzież w ograniczonym 
stopniu korzystają z oferty 
edukacyjnej, kulturalnej i 
sportowej stwarzanej przez 
miasto.

- Bilety MPK w Legnicy 
nie są tanie. Przejazd z dużą 
gromadą dzieciaków potrafi 
porządnie nadwyrężyć bu-
dżet - uważa radny PO.

Wprowadzone w 2015 
roku zniżki dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny tyl-
ko częściowo rozwiązały 
ten problem. Warto jeszcze 
bardziej ułatwić dzieciom 
i młodzieży dostęp do za-
jęć pozalekcyjnych, oferty 
szkół językowych, warsz-
tatów i sekcji w Legnickim 
Centrum Kultury, Młodzie-
żowym Centrum Kultu-
ry, Galerii Sztuki, Teatrze 
Modrzejewskiej itd. - To nie 
wydatek na konsumpcję, ale 

inwestycja - podkreśla Jaro-
sław Rabczenko.

Kosztów wprowadze-
nia bezpłatnej komunikacji 
dla legnickich uczniów nie 
liczył. Ale - jak wykazu-

je - uchwała nie powinna 
nadwyrężyć kondycji Miej-
skiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego, bo od-
płatność za bilety to tylko 
jeden ze składowych budże-

tu spółki. Jeśli przy okazji 
legniczanie będą częściej 
korzystać z miejskiej komu-
nikacji niż z prywatnych aut, 
to zmiana pozytywnie wpły-
nie na czystość powietrza w 

Legnicy, korkujące się ulice 
i inne komunikacyjne pro-
blemy.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Darmowe autobusy dla uczniów
Radny Jarosław Rabczenko 
przygotowuje projekt uchwa-
ły, na mocy której wszyscy 
uczniowie legnickich szkół 
będą mogli bezpłatnie korzy-
stać z miejskiej komunikacji. 
- Uważam, że to dobra inwe-
stycja w edukację - argumen-
tuje. Ma nadzieję, że przy 
okazji uda się złagodzić też 
parę innych problemów, np. z 
zanieczyszczeniem powietrza 
czy parkowaniem w centrum 
miasta.

Paragraf na portal 
Prokurator Rejonowy w Le-
gnicy zdecydował o wszczę-
ciu dochodzenia w sprawie 
kierowania wobec burmi-
strza Złotoryi gróźb bezpraw-
nych. 

Znajdziesz dobrą pracę 
Podczas Targów Pracy w 
Złotoryi (w piątek 20 kwiet-
nia) swoją ofertę zaprezen-
tuje 54 wystawców, w tym 
38 pracodawców. 



Kluczem do każdej tera-
pii jest postawienia właściwej 
diagnozy, a dzięki 40-letnie-
mu doświadczeniu i nadzwy-
czajnej intuicji legniczanin 
potrafi bezbłędnie zlokali-
zować źródło problemu. Nie 
potrzebuje do tego skom-
plikowanej aparatury, wy-
korzystywanej w szpitalach 
i klinikach ani kosztownych 
technologii.

- 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. Stąd nadany mu przez 
pacjentów przydomek: „czło-
wiek – rentgen”.

Na przykład przesuwa 
palcami wzdłuż kręgosłu-
pa, starając się dotrzeć do 
przestrzeni zagrożonych, 
objętych chorobą. W 99 pro-
centach przypadków to mu 
wystarczy, by określić miej-
sce, gdzie pojawia się ucisk 
korzeniowy. Jest geniuszem 
w diagnozowaniu.

- To dar – opowiada Jerzy 
Rak. - Czasem pacjenci przy-
chodzą do mnie ze zdjęciami 
rentgenowskimi. Odstawiam 
wtedy na bok opis, nie czy-
tam go. Oglądam zdjęcie, 
diagnozuję, spisuję swe spo-
strzeżenia i dopiero na końcu 
porównuję moją diagnozę z 
opisem specjalisty radiologa. 
Wszelką zgodność pomiędzy 
nimi traktuję jako potwier-
dzenie swej fachowości.

Nieprzypadkowo legni-
czanin zwraca szczególną 
uwagę na stan kręgosłupa. 
Jak wyjaśnia, tu można upa-
trywać powodów wielu dole-
gliwości, z którymi zgłaszają 
się do niego dzieci i dorośli. 
- Każdy krąg w kręgosłupie 
jest połączony unerwieniem 
z określonym narządem, a 
wszelkie nieprawidłowości 
w ich położeniu mogą być 
przyczyną odczuwania pro-
blemów zdrowotnych – prze-
konuje Jerzy Rak. Czasem 
wystarczy odpowiednio wy-
konany masaż, aby pacjent 
wrócił do zdrowia. 

W Księdze Pamiątkowej, 
która dokumentuje działal-
ność legnickiego uzdrowi-
ciela, jest świadectwo osiem-

dziesięciolatki przykutej 
do łóżka na dwa lata. Gdy 
Jerzy Rak do niej trafił, była 
całkowicie zdana na opie-
kę  bliskich, niechodząca, ze 
wzrokiem zniszczonym przez 
cukrzycę. 

-Zbadałem ją, zdiagno-
zowałem i ponastawiałem 
kręgosłup – pamięta Rak. - 
I proszę sobie wyobrazić, że 
po raz pierwszy od dwóch 
lat wstała. Podtrzymywana 
przeze mnie zrobiła kilkana-
ście kroków. 

Gdy wyszła z mieszkania 
na półpiętro, w kamienicy od 
razu zrobił się szum. Wszy-
scy byli zaskoczeni, że sąsiad-
ka może się poruszać. Wyglą-
dali, jakby ducha zobaczyli. 

Jerzy Rak odwiedzał sta-
ruszkę jeszcze jakiś czas, wy-
konując zabiegi, po których 
odzyskała również wzrok. 
Robi rzeczy, które niektórzy 
poczytaliby za cuda. Potrafi 
na przykład metodą kręgar-
ską, bezoperacyjnie, pod-
czas jednorazowego zabiegu 
trwającego 2-3 sekundy, wy-
dłużyć krótszą nogę o nawet 
2,5 centymetra. To nieinwa-
zyjna alternatywa dla meto-
dy Ilizarowa, polegającej na 
rozcięciu pod narkozą kości 
udowej, rozsunięciu jej, zala-

niu kostniną i – po zrośnięciu 
się – długotrwałej rehabilita-
cji. W Księdze Pamiątkowej, 
dostępnej na stronie interne-
towej rakjerzy.pl.tl, są zebra-
ne m.in. relacje osób, które 
poddały się takiemu zabie-
gowi i dziś wiodą zdrowe, 
szczęśliwe życie.

Chorzy, którzy po wizy-
tach u innych uzdrowicieli 
zawitali w końcu do gabine-
tu legniczanina, mówią, że 
jest bardziej doświadczonym 
terapeutą niż inni o znanych 
nazwiskach. 

Sam Jerzy Rak o pracy 
innych bioenergoterapeu-
tów wypowiada się z lekkim 
dystansem: - To są genial-
ni ludzie, którzy są bardziej 
metafizykami niż naukow-
cami. Znaczy to, że zajmują 
się bardziej siłami nadprzy-
rodzonymi. Jest to świetna 
terapeutyczna zasłona, która 
fascynuje, olśniewa i... spra-
wia, że ludzie są ślepi na błę-
dy zawarte w jej podstawach. 

Wszelkie czary-mary 
to nie jego bajka. Jerzy Rak 
swoje badania i projekty 
opiera na teorii grawitacji, 
sformułowanej przez znako-
mitego fizyka Nikola Teslę. 
Twierdził on, że „nie ma in-
nej energii w materii niż ta, 

która jest otrzymywana z 
otoczenia". Okazuje się, że 
można wykorzystać tę wie-
dzę z korzyścią dla ludzkiego 
zdrowia. 

Jerzego Raka wyróżnia 
podejście do pacjenta i jego 
choroby. Ponadczterdziesto-
letnia praktyka utwierdziła 
go w przekonaniu, że jeżeli 
w organizmie zaszedł pro-
ces niekorzystny, to należy 
go odwrócić. Na tej zasadzie 
opiera swoje działanie. Szuka 
sposobu, by pacjenta uleczyć 
z dolegliwości, przywrócić 
do zdrowia, czyli de facto do 
stanu równowagi organizmu 
niezbędnej do  normalnego 
funkcjonowania. Wielkość 
Jerzego Raka polega na tym, 
że samodzielnie doszedł do 
tych rozwiązań. Tak jak do 
przekonania, że w pracy bio-
energoterapeuty ważne jest 
wzajemne powiązanie ciała, 
umysłu, pamięci i wyobraź-
ni. Nasuwająca się zbieżność 
ze wschodnimi systemami 
leczenia, wskazuje na fakt, 
jak wielką ilość wiedzy i in-
formacji czerpie z własnej 
intuicji. 

 - Mogę śmiało zacytować 
słowa Tesli: „Teraźniejszość 
jest wasza, a przyszłość jest 
moja" – uśmiecha się Rak. - 

Próbuję wyjaśnić prawa, któ-
re istnieją w przyrodzie. 

Jerzy Rak to niezwykle 
barwna, charyzmatyczna i 
ekscentryczna postać. Jeszcze 
kilka lat temu głównie iryto-
wał swoim sposobem bycia, 
niesamowitym poczuciem 
humoru, dużym dystansem 
do siebie i bezkompromiso-
wością. Dziś przyciąga do 
siebie pacjentów jak magnes. 
Dużo ludzi przychodzi z rwą 
kulszową, z krótszą nogą i 
z zespołami bólowymi lub 
zmianami zwyrodnieniowy-
mi kręgosłupa oraz stawów. 
Ale w długiej karierze bio-
energoterapeuty Jerzemu 
Rakowi przyszło zajmować 
się niemal wszystkimi dzie-
dzinami medycyny poza gi-
nekologią czy pediatrią. 

Pomocy szukają u nie-
go chorzy z Kanady, Sta-
nów Zjednoczonych, Belgii, 
Holandii, Niemiec, Anglii, 
Islandii, Rosji i z praktycz-
nie całej Polski. Wyjawiają, 
że przekonały ich wybitne 
osiągnięcia w leczeniu cho-
rób kręgosłupa, trafność dia-
gnostyczna i prognostyczna.  
Ale zwracają też uwagę na 
osobiste cechy Raka. Entu-
zjazm.  Empatię. Wrażliwość 
na cierpienie. Autentyczne 

relacje z chorymi. Doskonały 
zmysł obserwacji. Fenome-
nalny talent do wyciągania i 
formułowania trafnych wnio-
sków. 

Jerzego Raka cechuje też 
pewność siebie, niezbędna u 
osób, które podejmują się po-
dobnych zabiegów.

Relacja pacjent-terapeuta 
musi opierać się na zaufa-
niu. „Będę ci mówił szczerze 
, a jeśli nie chcesz usłyszeć 
prawdy, to nie pytaj się mnie 
o nic” - mawia Jerzy Rak do 
niedowiarków, którzy jedno-
cześnie proszą go o ratunek i 
wzbraniają się przed pozna-
niem prawdy. Nie wszystkim 
decyduje się pomóc. Dekla-
ruje, że bezpieczeństwo pa-
cjentów jest dla niego naj-
ważniejsze. 

- Dbam, by nie zaszko-
dzić osobie, która się do 
mnie zgłasza. Zajmuje się 
tylko tymi dolegliwościa-
mi, którym jestem w stanie 
podołać. Przy pierwszej wi-
zycie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam 
jakiekolwiek wątpliwości, 
nie podejmują się wykonania 
zabiegu. W końcu zdrowie 
każdy ma tylko jedno – mówi 
Jerzy Rak

Na zdrowie Jerzy Rak
Jerzy Rak - bioenergotera-
peuta, osteopata i healer z 
Legnicy - pomógł już tysią- 
com osób, dla których ani 
konwencjonalna medycyna, 
ani inni uzdrowiciele nie 
widzieli ratunku. 

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12; rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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- Nasza ekspozycja, na którą 
wybraliśmy satyrykonowe prace 
związane z wodą, plażą, pływa-
niem, rybami itp. jest prezento-
wana w świetnym miejscu! In-
teraktywne, bardzo nowoczesne 
Muzeum Światowego Oceanu w 
Kaliningradzie składa się z wie-
lu obiektów związanych z wodą, 
m.in. z zabytkowych statków, 
łodzi podwodnych itp. oraz kilku 
budynków. Wystawa Satyrykonu 
została umieszczona w jednej z 
galerii, która jest bardzo chętnie 
odwiedzana przez turystów i 
mieszkańców - opowiada Grze-
gorz Szczepaniak, dyrektor Le-
gnickiego Centrum Kultury. - W 
dodatku nasza wystawa została 
otwarta podczas bardzo popu-
larnego w Kaliningradzie Święta 
Śledzia - dodaje.

Ekspozycja bardzo spodo-

bała się odwiedzającym, również 
gospodarze są pod jej wrażeniem 
- już zaproponowali legnickiemu 
Satyrykonowi dalszą współpracę.

Wystawa zostanie w Kali-
ningradzie do końca maja. Ale 
Satyrykon w morskim wydaniu 
wcale nie zamierza tak szybko 
wracać do domu. Pozostanie w 
Rosji na dłużej. - Być może po-
płynie zabytkowym okrętem do 
Petersburga lub odwiedzi Bajkał 
czy Jekaterynburg. Prowadzimy 
w tej sprawie zaawansowane roz-
mowy - mówi dyrektor Szczepa-
niak.

Satyrykon dostosuje się do 
ustaleń, ponieważ bez żadnych 
kompleksów może prezentować 

się w dosłownie każdym zakątku 
świata. Nie tylko dlatego, że ma 
znakomite poczucie humoru i 
fantazję. Ale przede wszystkim 
dlatego, że jest jednym z naj-
ważniejszych na kuli ziemskiej 
konkursów dla twórców satyry: 
rysowników, plakacistów, kary-
katurzystów, fotografików.

Każdego roku na konkurs 
Satyrykonu w Legnicy wpływa-
ją tysiące prac od setek autorów 
z całego świata. Tradycją jest, że 
po zaprezentowaniu się w Polsce 
Satyrykon wyrusza w między-
narodowe podróże, prezentując 
swoje różne tematycznie oblicza.

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury
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Bezpiecznie rozbudują 
zbiornik Żelazny Most

Desant na Kaliningrad

Kolejny etap rozbudowy 
Obiektu Unieszkodliwiania 
Odpadów Wydobywczych 
„Żelazny Most” o Kwaterę 
Południową zakończony po-
wodzeniem. KGHM Polska 
Miedź S.A. dokonała wyboru 
wykonawcy, który zrealizuje 
inwestycję.

Nie od dziś wiadomo, że Sa-
tyrykon to prawdziwy globtro-
ter. Zjeździł już kawał świata! 
I znów jest w tournée - nie-
codziennym, ponieważ tym 
razem Satyrykon prezentuje 
swoje... morskie oblicze. 
Związana z wodą wersja Sa-
tyrykonu została otwarta w 
Muzeum Światowego Oceanu 
w Kaliningradzie w Rosji.

KGHM Polska Miedź 
S.A. znajduje się w presti-
żowym gronie nielicznych 
producentów miedzi, któ-
rzy funkcjonują w oparciu o 
pełen ciąg technologiczny. 
Obiekt Unieszkodliwiania 
Odpadów Wydobywczych 
„Żelazny Most” jest inte-
gralnym elementem tego 
procesu. Jego rozbudowa 
zagwarantuje bezpieczne 
funkcjonowanie Spółki 
w zagłębiu miedziowym 
przez następne dziesięcio-
lecia.

- Dynamicznie prze-
prowadzone zmiany w za-
kresie sposobu zarządzania 
inwestycjami rzeczowy-
mi umożliwiły wdrożenie 
rozwiązań, które dzisiaj 

owocują sprawną realizacją 
strategicznych inwestycji 
Spółki. Analizy optymal-
nego rozwiązania projektu 
rozbudowy OUOW „Że-
lazny Most” prowadzone 
były od 2016 roku. Wy-
braliśmy najlepsze rozwią-
zania pod względem za-
chowania bezpieczeństwa 
społecznego, środowiska, 
jak i całego ciągu produk-
cyjnego KGHM – powie-
dział Rafał Pawełczak, 
prezes zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A. odpo-
wiedzialny za rozwój i in-
westycje.

Zasadniczą część roz-
budowy Obiektu Uniesz-
kodliwiania Odpadów 
Wydobywczych „Żelazny 
Most” o Kwaterę Południo-
wą zrealizuje wyłoniona 
w przetargu firma BUDI-
MEX S.A. Wartość in-
westycji wyniesie 578 mln 
złotych. Prace związane z 
przystosowaniem istnieją-
cego obiektu do rozbudowy 
rozpoczęto w 2017 roku.

KGHM uzyskał prawo-
mocną decyzję środowisko-
wą w połowie stycznia tego 
roku, natomiast pozwole-
nie na budowę zostało wy-
dane z datą 2 marca. Prace 
związane z budową Kwa-
tery Południowej ruszą w 
najbliższych dniach, po za-
kończeniu procedury pod-
pisania umowy. Planowane 
ukończenie fazy I inwesty-
cji pozwoli na rozpoczę-
cie eksploatacji obiektu w 
drugiej połowie 2020 roku. 
Zgodnie z założeniami, 
całość budowy zostanie za-
kończona do końca grudnia 
2021 roku.

KGHM jest jednym 
z czołowych producen-
tów miedzi oraz srebra na 
świecie. Spółka prowadzi 
zaawansowaną technolo-
gicznie działalność poszu-
k iwawczo-w ydoby wczą . 
To globalna oraz innowa-
cyjna organizacja sponad 
60-letnimi tradycjami oraz 
doświadczeniem.

Źródło: KGHM
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Otwarcie będzie okazją do 
podsumowania zrealizowa-
nego przez gminę Jawor pro-
jektu pn. „Rozwój zielonych 
terenów Jawora jako element 
systemu wymiany i regenera-
cji powietrza w gminie". Pro-
jekt zakładał spójną koncepcję 
zagospodarowania terenów 
zielonych Jawora dla 11 loka-
lizacji, co zostało zrealizowane 
w okresie 2 lat.

Całkowity koszt projektu 
wyniósł blisko 1 milion zło-
tych (942 278,04 zł), z cze-
go Gmina Jawor pozyskała 
dofinansowanie ze środków 
unijnych w kwocie 635 tysię-
cy złotych (635 089,04 zł), co 
stanowi 67,40% wartości pro-
jektu.

Skwery, wraz z parkami 

i ogródkami działkowymi są 
niczym płuca dla wielu miast. 
Pozwalają odetchnąć świeżym 
powietrzem, skryć się w cie-
niu zieleni, a wszędzie tam, 
gdzie dodatkowo uzupełnione 
są małą infrastrukturą zaba-
wowo-rekreacyjną dają okazję 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym. Są także na-
szym wkładem w staraniach o 
czyste powietrze i zdrowy roz-
wój jaworzan.

W ciągu 2 lat (2017-2018) 
w Jaworze przebudowano i 

powstało 11 nowych skwerów: 
dwa skwery przy ulicy Klasz-
tornej, skwer przy ulicy Staro-
miejskiej, skwer przy ul. Reja/J. 
Piłsudskiego, skwerek przy ul. 
Legnickiej 14a, skwer „Brzo-
zowy" przy „Medyku", skwer 
przy ul. Kolejowej/Dworcowej 
(obok placu zabaw), pas zieleni 
przy skrzyżowaniu ulic kard. S. 
Wyszyńskiego i Księcia J.Po-
niatowskiego, skwer przy ul. 1 
Maja, skwer przy ul. Gagarina 
(tzw.: „Park Kieszonkowy"), 
Ogródek Jordanowski przy ul. 
Korfantego na Osiedlu Przy-

rzecze (obok Orlika).
Projekt został zrealizowa-

ny z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Poprawa jakości 
środowiska miejskiego. Ope-
ratorem konkursu pt. „Rozwój 
terenów zieleni w miastach 
i ich obszarach funkcjonal-
nych" jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Źródło: Urząd Miasta w 
Jaworze

FOT. URZĄD MIASTA 
W JAWORZE

Spontaniczną akcję wiosen-
nego porządkowania zainicjował 
legniczanin Piotr Budzianowski. 
Natychmiast włączyło się w nią 
ze wsparciem organizacyjnym 
Centrum Wolontariatu Miej-
skiego „Team Legnica”. I tak 
zrodzili się „ekopozytywni”, czyli 
ludzie, którzy „biorą sprawy w 
swoje ręce”. A tego dnia wszyscy 
mieli ręce pełne roboty.

- Chcemy uświadamiać 
mieszkańcom, że trzeba po sobie 
sprzątać śmieci, gdy np. jesteśmy 
w parku czy nad rzeką i w każ-
dym innym miejscu – mówi Ja-
kub Należny, szef Temu Legnica. 
– Sprzątamy za tych, którzy nie 
czują takiej potrzeby, ale mam 
nadzieję, że dobre przykłady są 

zaraźliwe. Takimi cyklicznymi 
działaniami chcemy integrować 
i spajać mieszkańców w działa-
niach ekologicznych, upiększają-
cych miasto.

- Mam nadzieję, że ta akcja 
będzie miała też walor edukacyj-
ny. Sam byłem dzisiaj świadkiem, 
jak z jadącego auta przez otwarte 
okno były wyrzucane śmieci – 
mówił prezydent Tadeusz Krza-
kowski. - Bardzo mnie to boli 
jako gospodarza miasta.

Do zebranych mieszkańców 
prezydent zwrócił się z prośbą, by 
nagrodzili oklaskami także grupę 
radnych PO, którzy w tym sa-
mym czasie, jako odrębna grupa, 
sprzątali zaśmiecone tereny.

- Podziękujmy im brawami. 
To nie konkurencja, bo suma na-
szych wysiłków daje pozytywny 
efekt dla estetyki miasta – mówił 
prezydent.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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Nie narzekają - działają

Ekopozytywni to ludzie, któ-
rzy mają pasje i chęci, by 
coś zmieniać, poprawiać. W 
sobotę, 14 kwietnia, spoty-
kali się w parku Miejskim, 
by własnym przykładem po-
kazać, że może być czysto, 
pięknie i „ekopozytywnie”.

Za prawie milion złotych (w 
tym 635 tys. zł z funduszy 
unijnych) władze Jawora 
urządziły dla mieszkańców 
11 skwerów. Dzięki nim po-
wietrze będzie czystsze a 
jaworzanie zdrowsi. Na 24 
kwietnia burmistrz Emilian 
Bera zapowiada uroczyste 
otwarcie nowych terenów re-
kreacyjnych

Milion, skwery i bajery w Jaworze
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Na stole, gdzie odłożono wy-
selekcjonowane prace, przykuwa 
wzrok czarny sześcian wielki jak 
kostka brukowa. To kamień pier-
ścionka zaprojektowanego do 
noszenia w kosmosie, gdzie nie 
obowiązują prawa grawitacji. W 
tym przypadku, aby doznać ilu-
zji lekkości trzeba by się wznieść 
znacznie ponad Ziemię.

Są też iluzje bardziej przy-
stępne. Broszka z perłą, której... 
nie ma. Artysta tak zmyślnie 
ukształtował swe dzieło, że za-
łamujące się wewnątrz cacusz-
ka promienie światła wywołują 
optyczny miraż. Widzimy bez-
cenny klejnot w czymś co być 
może nie przedstawia wielkiej 
wartości.

A tuz obok leży coś, co 
do złudzenia przypomina trzy 
zwyczajne paluszki rybne. A jest 
misterną konstrukcją z drobinek 
bursztynu.

Łatwo dać się nabrać. Za to 
werdykt - jak przyznają członko-
wie jury - nie był łatwy. Kryteria, 
według których przebiegała se-
lekcja, okazały się dość zmienne.

- W niektórych przypadkach 
docenialiśmy rozrywkową war-
tość prac.W innych zwracaliśmy 
uwagę na poważniejsze intencje 
artysty - mówi prof. Norman 
Cherry z College of Art Univer-
sity of Lincoln w Wielkiej Bry-
tanii, ceniony na całym świecie 
ekspert w dziedzinie biżuterii.

- Najbardziej intrygowała 
nas refleksja na temat tematu i 
treść, jaką artysta zawarł w swym 

dziele, a nie czysto techniczna 
doskonałość w opanowaniu rze-
miosła - dodaje inny juror, szwaj-
carski artysta David Bielander.

W konkursie najliczniej re-
prezentowana jest Polska (52 
zgłoszenia), Czechy (14), Wielka 
Brytania (12) i Korea Południo-
wa (11), ale na liście uczestników 
są twórców praktycznie z całego 
świata, od Arabii Saudyjskiej po 
Meksyk i Japonię. Stosunkowo 
dużo prac nadesłali artyści z Azji. 

Ich podejście do tematu iluzji 
okazało się bardzo różne od eu-
ropejskiego i sprawiło jury nieli-
chy problem.

Niejedyny.
- Chyba warto rozważyć 

zmianę formuły konkursu -suge-
ruje prof. Sławomir Fijałkowski, 
projektant biżuterii z Gdyni, od 
lat zasiadający w jury legnickiej 
imprezy. W jego odczuciu Festi-
wal Srebro zmienił się w swego 
rodzaju laboratorium, gdzie arty-
ści prezentują swoje fantastyczne 
pomysły w oderwaniu od użyt-

kowników biżuterii.   To może 
być dla środowiska twórców 
bardzo inspirujące i interesują-
ce, ale dla szerokiej publiczności 
zbyt hermetyczne. Zdaniem prof. 
Fijałkowskiego warto położyć 
większy nacisk na użytkowy wa-
lor biżuterii artystycznej.

Nazwiska zwycięzców zosta-
ną ujawnione 18 maja, podczas 
kulminacji    Legnickiego Festi-
walu Srebro 2018. Nieco wcze-
śniej - za niewiele ponad pół 

miesiąca - zostaną udostępnione 
publiczności dwie pokonkursowe 
wystawy. Pierwsza z pracami 40 
artystów wyróżnionych przez 
jury. Druga - Holownia, czyli 
swoisty salon odrzuconych, gdzie 
zwiedzający będą mogli skon-
frontować swój gust z gustem 
jurorów.

Więcej szczegółów o pro-
gramie Legnickiego Festiwalu 
Srebro wkrótce.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

STACJA

LPG
STACJA Legnica, 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,84zł 37 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

Uwolnić kaczkę!

Aktywiści z Żółtej Alternaty-
wy nie przestają droczyć się 
z legnicką policją, która od 5 
kwietnia przetrzymuje należą-
cą do nich dmuchaną kaczusz-
kę wraz z resztą, cokołem 
Pomnika Czystości Narodu. W 
środę nad ranem na wiaduk-
cie nad ul. Pocztową wywie-
sili baner: "Uwolnić kaczkę!".

Obradujące w Legnicy jury 
27. Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Złotniczej 
po obejrzeniu 387 prac 194 
artystów z 34 krajów świata 
wybrało 5 do nagrodzenia 
plus 35, które zostaną zapre-
zentowane na głównej po-
konkursowej wystawie pod-
czas Festiwalu Srebro. Już 
teraz warto przygotować się 
na magiczne doznania, bo-
wiem tematem tegorocznego 
konkursu jest iluzja.

Podstępni pomnikotwór-
cy żartują, naśladując język 
policyjnych komunikatów: 
"Dziś w nocy nieznani sprawcy 
umieścili na wiadukcie - kład-
ce w centrum miasta Legnica 
banner z żądaniem uwolnienia 
konstrukcji kartonowo - gu-
mowej (lub też ptaka brodzą-
cego - trwają ustalenia o jaką 

kaczkę chodzi). Policja prowa-
dzi intensywne czynności w 
celu ustalenia sprawców tego 
niecnego występku. W tym 
celu powołano specjalny zespół 
złożony z najlepszych śled-
czych z KMP w Legnicy, na 
ten czas odsuniętych od innych 
postępowań. Do akcji złapa-
nia sprawców użyto wszelkich 
środków technicznych - w tym 
psów tropiących i helikopte-
ru sprowadzonego z KWP we 
Wrocławiu. W odwodach cze-
kają antyterroryści."

Komenda Miejska Policji 
w Legnicy od 5 kwietnia tropi 
osoby, które bez zgody zarządcy 
placu Słowiańskiego ustawiły 
na nim Pomnik Czystości Na-

rodu: kilka kartonów owinię-
tych czarną folią i dmuchaną 
kaczkę-myjkę jako zwieńczenie 
konstrukcji. Funkcjonariuszy 
nie zraża fakt, że zarządca placu 
Słowiańskiego - Zarząd Dróg 
Miejskich w Legnicy - nie po-
niósł żadnej szkody, a władze 
miasta z sympatią zareagowa-
ły na happening. Dzięki akcji 
Żółtej Alternatywy (i przesad-
nej reakcji policji) od dwóch ty-
godni w całej Polsce jest głośno 
o legnickiej kaczuszce. Inter-
nauci nadsyłają zdjęcia żółtych 
kaczuszek jako wsparcie dla ak-
tywistów z Żółtej Alternatywy.

Piotr Kanikowski
FOT. ŻÓŁTA  
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Biżuteria od iluzjonistów
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