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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

bezpłatnie
Ul. Chojnowska 112

Gabinet nr 208,  531-425-025

Gruba kasa dla prezesów Zabił i chciał spalić żonę
Prezesi spółek komunalnych w Legnicy dostają za swą pra-
cę większe pieniądze niż prezydent Tadeusz Krzakowski, 
zarządzający 100-tysięcznym miastem z budżetem prze-
kraczającym 500 milionów złotych. Rekordzista - Zbigniew 
Mróz z Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji - zarobił w ubiegłym roku ponad 402 tys. zł.    
           >>10

Sąd Okręgowy w Legnicy wydał wyrok w sprawie mieszkań-
ca Szklar Dolnych, który w nocy z 21 na 22 lipca 2017 roku 
zadźgał nożem kuchennym swą żonę, a potem próbował 
podpalić jej ciało. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu 25 
lat. Prokurator Rejonowy w Lubinie, gdzie sporządzono akt 
oskarżenia, uważa wyrok za słuszny.    
              >>2
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Zbigniew Bytnar przed 
"dobra zmianą" pracował w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Legnicy jako 
specjalista ekonomiczny. Za-
rabiał niespełna 56 tys. zł 
rocznie.   Poprawiło mu się w 
kwietniu roku 2016, gdy rzucił 
posadę na uczelni i został pre-
zesem KGHM-owskiej spół-
ki Pol-Miedź-Trans. Zaczął 
zarabiać kilkakrotnie więcej: 
236,3 tys. zł w 2016 roku, 
356,7 tys. zł w 2017 roku. Do 
tego ma ponad 20 tys. zł diety 
radnego.

Krzysztof Ślufcik robił w 
Prawie i Sprawiedliwości; był 
dyrektorem legnickiego biu-
ra posła Adama Lipińskiego 
oraz asystentem europosłów 
Ryszarda Legutki i Dawida 
Jackiewicza. Przynosiło mu 
to ok.80 - 90 tys. zł docho-
du rocznie. Dwa lata temu 
Ślufcik został dyrektorem 
departamentu administracji 
w KGHM. W oświadczeniu 
majątkowym za 2016 rok wy-
kazał z tego tytułu dochód w 
wysokości prawie 136 tys. zł. 
Ubiegły rok był jeszcze lepszy 
- przyniósł mu aż 369.642,42 
zł. Do tego trzeba doliczyć 

prawie 19 tys. zł diety radne-
go.

Przed nadejściem "dobrej 
zmiany" Adam Wierzbicki 
pracował jako specjalista do 
spraw reklamacji w Tauronie, 
co przyniosło mu w 2015 roku 
97 tys. zł.    Zajmował się też 
prywatną działalnością gospo-
darczą w zakresie instalator-
stwa wodno-kanalizacyjnego, 
serwisu centralnego ogrzewa-
nia itd (dodatkowe 34 tys zł) 
oraz rajcowaniem (15 tys zł).    
Po zwycięstwie wyborczym 
Prawa i Sprawiedliwości zo-
stał dyrektorem KGHM-ow-
skiej spółki Energetyka. W 
ubiegłym roku zarobił w niej 
ponad 205 tys. zł.

Jacek Baczyński w 2015 
roku był prokurentem spółki 
ATS Sewis, wykonującej usłu-

gi techniczne dla przemysłu. 
Zarabiał    w niej niespełna 
15 tys zł rocznie. Po dolicze-
niu dochodów z umów-zleceń 
oraz diety radnego dobijał w 
sumie do 50 tys. zł rocznie. 
W jego życiu też zaszła do-
bra zmiana. Został starszym 
specjalistą do spraw BHP na 
powierzchni w Zakładach 
Górniczych Polkowice-Siero-
szowice i w 2017 roku zarobił 
w KGHM 79.651,97 zł. Zała-
pał się też do rady programo-
wej TVP Wrocław (6,5 tys. zł 
diety w 2016 r., 2,3 tys zł diety 
w roku 2017).    Do tego ma 
prawie 20 tys. zł diety w Ra-
dzie Miejskiej Legnicy.

Beneficjentem "dobrej 
zmiany " jest również Wa-
cław Szetelnicki, choć nie 
opublikowano jeszcze jego 

oświadczenia majątkowego 
za rok 2017.    W 2016 roku 
zamienił posadę wykładowcy 
w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Legnicy na 
stanowisko dyrektora Centra-
li KGHM. W złożonym rok 
temu oświadczeniu wykazy-
wał z tego tytułu prawie 552 
tys. zł dochodu.

U pozostałych trojga rad-
nych PiS-u po dojściu ich par-
tii do władzy nic się nie zmie-
niło. Stanisław Kot i Anna 
Płucieniczak jak byli, tak są 
emerytami. Zbigniew Rogal-
ski pracował i pracuje jako 
elektroenergetyk w KGHM
-owskiej Energetyce, zarabia-
jąc jak przedtem ok 80 tys. zł.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Z informacji prokuratu-
ry wynika, że i Andrzej O., 
i jego żona nie wylewali za 
kołnierz. Do zbrodni doszło 
w ich domu w Szklarach Dol-
nych koło Lubina. Akurat od-
wiedził ich krewny, więc była 
okazja się napić. Gdy alkohol 
się skończył, Andrzej O., już 
wstawiony, pojechał z go-

ściem dokupić kolejną flasz-
kę. Potem znów pili. A kiedy 
wieczorem krewny odjechał i 
małżonkowie zostali w domu 
sami, doszło pomiędzy nimi 
do kłótni. Andrzejowi O. na-
winął się pod rękę nóż. Za-
dał nim żonie wiele ciosów 
w różne części ciała. Ostrze 
uszkodziło szereg narządów. 
Kobieta poniosła śmierć na 
miejscu. Andrzej O. próbował 
podpalić jej zwłoki.

Rano udał się samocho-
dem do znajomych, To od 
nich zadzwonił na numer 
alarmowy 112, informując, że 
prawdopodobnie zabił swo-
ją żonę. Został zatrzymany i 
tymczasowo aresztowany. Od 
tego czasu przebywa za krat-
kami.

- Podczas zatrzymania 
badaniem potwierdzono jego 
stan nietrzeźwości - informu-
je Lidia Tkaczyszyn, rzecz-
niczka Prokuratury Okręgo-
wej w Legnicy.

Wyrokiem z dnia 27 
kwietnia 2018 roku Sąd 
Okręgowy w Legnicy uznał 
Andrzeja O. za winnego 
zabójstwa w zamiarze bez-
pośrednim.    Emeryt odpo-
wiadał dodatkowo za dwa 
przestępstwa prowadzenia w 
dniu 21 lipca oraz 22 lipca 
2017 roku (tj. przed dokona-
niem zabójstwa oraz po do-
konaniu tej zbrodni), samo-
chodu osobowego Fiat Uno 
w stanie nietrzeźwości, choć 
był uprzednio skazany za jaz-
dę na podwójnym gazie. Za te 

czyny legnckissąd wymierzył 
Andrzejowi O., zgodnie z 
wnioskami złożonymi przez 
prokuratora, karę 6 miesięcy 
pozbawienia wolności, zakaz 
prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych do-
żywotnio oraz świadczenie 
pieniężne na rzecz Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej w kwocie 10.000 złotych.

Jako karę łączną sąd ogło-
sił 25 lat pozbawienia wol-
ności. - Wydany wyrok    I 
instancji wobec Andrzeja O. 
prokurator ocenił jako słusz-
ny. Wyrok ten nie jest prawo-
mocny - zaznacza Lidia Tka-
czyszyn.

Piotr Kanikowski
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Dojarnia ponad 
podziałami

Dla zabawy napisałem 
kiedyś bajeczkę o głodnym 
gzie, który budzi się na łące 
i widzi nad sobą krowę peł-
ną tłustego mleka. W bajce 
pada retoryczne pytanie: 
„Kto ma dosyć silnej woli, 
by z wymiona nie podoić?”. 
Wystarczy zadać je na serio, 
odnosząc się do chociażby 
do rzeczywistości KGHM, 
by ulotnił się cały humor i 
na wierzch wyszła gorzką 
prawdę o ludzkiej naturze 
lub – jak kto woli - kondy-
cji moralnej kolejnych „ekip 
trzymających władzę”.

Politycy Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego rzucają w 
radnych PiS kamieniami, ale 
sami nie są święci. Wbrew 
ich narracji, to nie działacze 
PiS-u pierwsi odkryli, że 
niezależnie od kompetencji 
można zostać dyrektorem w 
KGHM, prezesem jednej z 
licznych miedziowych spół-
ek lub przynajmniej eksper-
tem z pensją grubo powyżej 
średniej krajowej. W swoim 
czasie w KGHM dorabia-
li sobie m.in. syn premiera, 
żony posłów, paru byłych 
parlamentarzystów, były szef 
Urzędu Ochrony Państwa, 
były wojewoda oraz liczne 
grono radnych reprezentu-
jących wszystkie polityczne 
opcje, od lewa do prawa. 
KGHM był jak wodopój, do 
którego zwycięska partia po 

wyborach przyprowadzała 
stado wygłodniałych apa-
ratczyków, pozwalając im 
się posilić przed następnym 
etapem walki i przymykając 
oko na szkody, jakie robili 
przez swą niekompetencję. 
Spółka oferowała prak-
tycznie nieskończoną ilość 
wysoko płatnych synekur 
(nieskończoną, bo zawsze 
można było utworzyć nowe 
stanowisko, jeśli dla kogoś 
ważnego brakowało etatu). 

To najprostsza, najbar-
dziej prymitywna metoda 
żerowania: przykłada się 
pupę do stołka i pienią-
dze same zaczynają płynąć. 
Władza obmyśliła też bar-
dziej wyrafinowane sposoby 
dla osób, którym nie chce 
się ruszyć tyłka do Lubina. 
Zaczęła wytwarzać specjalne 
trąbki do  zasysania pienię-
dzy z KGHM na odległość 
w rodzaju Polskiej Fundacji 
Narodowej, Telewizji Fa-
milijnej i tym podobnych 
przedsięwzięć. Pomocne w 
dojeniu są też stare spraw-
dzone mechanizmy, opi-
sywane przez księgowych 
(rzadziej prokuratorów) jako 
wydatki na konsulting, re-
klamę i promocję. Przykła-
dowo  w latach 2011-2016 
KGHM wydał miliard zło-
tych usługi firm audytor-
skich i kancelarii prawnych, 
przeważnie bez ogłaszania 
przetargu. 

Piotr Kanikowski
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Dobra zmiana w portfelach radnych PiS

Zabił i próbował spalić żonę

Dzięki "dobrej zmianie" kilku 
legnickich radnych Prawa i 
Sprawiedliwości - Krzysztof 
Ślufcik, Wacław Szetelnic-
ki, Zbigniew Bytnar, Adam 
Wierzbicki, Jacek Baczyński 
- zmieniło pracę i zaczęło 
zarabiać w KGHM prawdziwe 
pieniądze.

Sąd Okręgowy w Legni-
cy wydał wyrok w sprawie 
mieszkańca Szklar Dolnych, 
który w nocy z 21 na 22 lipca 
2017 roku zadźgał nożem ku-
chennym swą żonę, a potem 
próbował podpalić jej cia-
ło. Mężczyzna ma spędzić w 
więzieniu 25 lat. Prokurator 
Rejonowy w Lubinie, gdzie 
sporządzono akt oskarżenia, 
uważa wyrok za słuszny.



To już nie są te cza-
sy kiedy „okularnicy” 
chodzili ze spuszczo-
nymi głowami, czy tez 
byli wyśmiewani. Teraz 
okulary są częścią na-
szego wizerunku, cza-
sem wpasowują się w 
naszą aparycję czasem 
zmieniają nas całkowi-
cie. W ostatnim czasie 
okulary postrzegane są 
jako akcesoria modowe 
dzięki którym możemy 
podkreślić swoją indy-
widualność, wyróżnić 
się lub schować za nimi. 
Już wiadomo na pew-
no, że są one jednym z 
najbardziej wyrazistych 
dodatków. Nie bójmy 
się i zakładajmy wyra-
ziste okulary zarówno w 
kształcie jak i w kolorze. 
W kolekcjach na wiosnę 
i lato 2018 królować 
będą grube, wyraźne 
oprawy, odważne kolo-
ry i wzory oraz nowo-
czesne kształty. Okula-
ry powinny przyciągać 
uwagę.  Na oprawkach 
pojawią się kontrasto-
we połączenia: czarni i 
bieli, szarości i czerwie-
ni, nie zabraknie moty-
wów zwierzęcych oraz 
kwiatowych. Modne 
są też neonowe kolory 
w środku oprawy lub 
jako delikatny akcent 
na wierzchu. Bardzo 
modne będą oprawki 
dwukolorowe lub wie-
lokolorowe łączące za-
równo kontrastowe, jak 
i współgrające ze sobą 
barwy. Im bardziej ko-
lorowo i wzorzyście 
tym modniej. Duża 
dowolność i różnorod-
ność panuje również 
w kwestii materiałów, 
z których tworzone są 
oprawki. Oprócz tra-
dycyjnego metalu i 
tworzywa pojawią się 
okulary wykonane z 
drewna lub stylizowane 
na drewniane. Oprócz 
koloru i materiału z ja-
kiego są zrobione oku-

lary nie bez znaczenia 
pozostaje ich kształt.                                                                                                              
Na długo zagoszczą 
oprawki o okrągłym 
kształcie. To jednak 
bardzo wymagający 
kształt, który nie wy-
gląda dobrze na każ-
dej twarzy, ale potrafi 
dodać modowego re-
tro-stylu. Modne będą 
też aviatory, które ze 
słonecznego trendu 
przeszły do modeli ko-
rekcyjnych w mniej-
szych rozmiarach i bar-
dziej dopasowane do 
owalu twarzy. Wciąż 
nie znikają okulary o 
kocim kształcie. Po-
jawią się one jednak 
w nieco odświeżonej 
formie, bardziej nowo-
czesnej, grubej i wy-
raźnej oprawie. Także 
i one będą miały nie-
co zaokrąglony kształt 
i zwariowane kolory.                                                                    
Warto jednak pamię-
tać, że oprócz trendów, 
przy doborze okularów  
należy uwzględnić tak-
że osobowość, przezna-
czenie okularów (na co 
dzień, specjalne wyj-
ścia, do pracy) a przede 
wszystkim kształt na-
szej twarzy. Tylko do-
brze dobrane okulary, 
będą w pełni podkreślać 
nasz styl i nie zdominu-
ją naszej naturalnej uro-
dy. Dlatego zapraszamy 
do naszych salonów Dr 
OKO na bezpłatne po-
rady stylisty oraz dorad-
ców komfortu widzenia 
w zakresie doboru oku-
larów korekcyjnych jak i 
przeciwsłonecznych.

Okulary na pierwszym planie
Wiosna i lato 2018 bę-
dzie w trendach okula-
rowych dość mocno wy-
razista i kolorowa. Co 
sprawi, że okulary będą 
bardziej widoczne, bar-
dziej zauważalne.
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Michał Huzarski i To-
masz Tamioła w południe 
wyszli do przechodniów 
z ankietą składającą się z 
kilku prostych pytań.    In-
teresuje ich opinia legni-
czan, czy zmieniać coś na 
pl. Słowiańskim, czy pozo-
stawić go tak jak wygląda 
obecnie. A jeśli zmieniać, 
to w jakim tempie (szybko, 
powoli) i w jaki sposób? Ma 
być nowoczesny czy powi-
nien nawiązywać wyglądem 
do zabytkowej zabudowy z 
sąsiedztwa? Co się marzy 
mieszkańcom: fontanna, 
skwer z ławkami, parking 
naziemny lub podziem-

ny, nawierzchnia z kostki 
granitowej czy betonowej, 
trawnik, zegar czy pomnik? 
Jaką rolę powinien speł-
niać plac po przebudowie: 
wyłącznie reprezentacyjną, 
wyłącznie rekreacyjną czy 
też każdą z nich po trochu?

- Nikt dotąd nie próbo-
wał pytać o to mieszkań-
ców - podkreśla Michał 
Huzarski, szef legnickiego 
Soujuszu. Krytycznie oce-
nia działania prezydenta 
Tadeusza Krzakowskie-
go, który bez zasięgnięcia 
opinii legniczan rozpisał i 
rozstrzygnął konkurs ar-
chitektoniczny na koncep-
cję zagospodarowania pl. 
Słowiańskiego. Nie podoba 
mu się też postawa środo-
wisk prawicowych, które 
arogancko próbują narzucić 
wszystkim swoją wizję pla-
cu z pomnikiem ks. Henry-
ka Pobożnego lub Żołnie-

rzy Wyklętych
Według działaczy SLD, 

historia pokazała, że po-
mniki stawiane na prze-
kór mieszkańcom to zły 
pomysł. Tomasz Tamioła 
chciałby, aby nowy plac 
Słowiański miał apolitycz-
ny charakter, bez symboli 
nawiązujących do jakeijkol-
wiek filozofii czy ideologii. 
Ale legniczanie mogą mieć 
inne zdanie.

SLD zamierza sondo-
wać opinię mieszkańców 
Legnicy co najmniej przez 
tydzień. Jeśli z ankiet wy-
łoni się wyraźnie jakaś 
konkretna wizja, to nie-
wykluczone, że w ślad za 
nią powstanie obywatelski 
projekt uchwały sugerującej 
taki kierunek przebudowy. 
Jeśli nie, będzie podstawa 
do publicznej debaty.

Piotr Kanikowski

- Legnica to nasze ro-
dzinne miasto. Tu się uro-
dziliśmy, tu chodziliśmy do 
szkół, tu mieszkamy i pracu-
jemy - mówi radny Jarosław 
Rabczenko, lokalny lider 
Platformy Obywatelskiej. 
- Ogromne tradycje, dużo 
zabytków, ciekawa historia 
czynią to miejsce wyjątko-
wym. Mamy jednak poczucie, 
że przez ostatnie kilkanaście 
lat Legnica nie wykorzystała 
tego potencjału budowanego 
przez ogół jej mieszkańców. 
W ostatnim dziesięcioleciu 
wyjechało z niej do innych 
miejscowości w kraju i za gra-

nicą ponad 10 tysięcy miesz-
kańców. Będziemy chcieli od-
wrócić ten trend.

Pod hasłem "Dumni z 
Legnicy" będą się toczyć dys-
kusje na Facebooku. Radni 
będą prezentować miejsca, 
ludzi, wydarzenia, z których 
Legnica może być dumna. 
Zamierzają prezentować do-
bre strony miasta, jego atuty, i 
budować w ten sposób poczu-
cie dumy.

Prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego złożona przez 
opozycyjnych radnych dekla-
racja, że są dumni z Legnicy, 
rozbawiła. "Dumni z Pre-
zydenta?:) Ja zawsze jestem   
dumny z Legnicy, bo to nasze 
wyjątkowe miasto. Naprawdę 
bardzo cieszę się, że myślimy 
tak samo. " - napisał na Fa-
cebooku, gdy tylko zobaczył 
pierwsze billboardy.

- Był kiedyś Król Słońce 
Ludwik XIV, który mawiał, że 
państwo to ja. Prezydent Ta-
deusz Krzakowski zachowuje 
się tak samo - odpowiada Ja-
rosław Rabczeko. - A duma, 
o której mówimy, bierze się 
z codziennej żmudnej pra-

cy wielu grup zawodowych: 
nauczycieli, przedsiębiorców, 
hutników, itd.

Radny Lesław Rozbaczy-
ło przywołuje przykład cele-
brytów, którzy w telewizji i 
kolorowej prasie chętnie wy-
znają, że wywodzą się stąd.

- My też jesteśmy bardzo 
dumni z Legnicy - mówi rad-
ny Maciej Kupaj.

Wśród internetowych 
reakcji, na akcję Platformy, 
najsympatyczniejszy jest wpis 
wrocławskiego reżysera Prze-
mysława Wojcieszka. Twórca 
m.in. głośnych spektakli Te-
atru Modrzejewskiej "Made 
in Poland"    i "Hymn naro-

dowy", przymierza się do re-
alizacji serialu kryminalnego 
"Czarne Pola" z Mateuszem 
Krzykiem, Albertem Pyśkiem 
i Pawłem Palcatem w głów-
nych rolach. „Wjeźdżając do 
Legnicy myślę sobie, że gdy-
by nie teatr tutaj, gdyby nie 
pracujący w nim ludzie, gdyby 
nie tutejsi aktorzy, to mógł-
bym sobie robić, ale serial ani-
mowany. To, że mój pomysł 
żyje i się rozwija zawdzięczam 
temu miastu, które od dawna 
zawodowo ratuje w różnych 
dziedzinach honor Dolnego 
Śląska”. 

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Bądźcie dumni z Legnicy
Twarze legnickich radnych 
pojawiły się na kilkunastu 
billboardach w mieście obok 
deklaracji, że są dumni z Le-
gnicy. To początek kampanii, 
którą samorządowcy z PO za-
mierzają prowadzić m.in. w 
mediach społecznościowych. 
Chcą budzić w mieszkańcach 
poczucie dumy z bycia legni-
czaninem, promować wyjąt-
kowe miejsca i wartościo-
wych ludzi.   Ale prezydent na 
aplauz opozycji raczej liczyć 
nie może.

STACJA

LPG
STACJA Legnica, 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,99zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

R
EK

LA
M

A

SLD pyta o plac Słowiański
Działacze Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej prowadzą 
na ulicach Legnicy sondę na 
temat placu Słowiańskiego. 
Chcą żeby legniczanie wypo-
wiedzieli się na ten temat, 
zanim ktoś urządzi im ten 
kawałek miasta po swojemu.
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AVON ma dla Ciebie pracę jak z bajki!
Amerykański AVON – lider 
sprzedaży bezpośredniej w 
Polsce – pokazuje swoim 
konsultantom, jak wyglądać 
świetnie, bawić się i zarabiać 
na tym pieniądze. To działa! 

Damian Sarnecki, Okrę-
gowy Menadżer Sprzedaży 
AVON z Legnicy, wylicza za-
lety sprzedaży bezpośredniej: 
- Przystępując do AVON,  nie 
trzeba inwestować w rozkrę-
cenie interesu ani grosza. Nasi 
przedstawiciele dowolnie dys-
ponują swoim czasem, pracu-
jąc wtedy, kiedy mogą i chcą. 
A poza tym dajemy możli-
wość rozpoczęcia kariery w 

każdym wieku, niezależnie od 
wykształcenia, doświadczenia, 
stanu zdrowia itp. Oczywiście, 
nie wystarczy przypiąć sobie 
firmową plakietkę, by pienią-
dze spadły z nieba. Jak w każdą 
pracę trzeba się zaangażować. 
Czas poświęcony na poszuki-
wanie Klientów będzie jednak 
procentował w postaci atrak-
cyjnych prowizji i dodawanych 
do zamówień prezentów. 

W AVON możliwości roz-
woju są praktycznie nieogra-
niczone. Niektórzy traktują to 
jako dodatkowe źródło docho-
dów. Inni zachęceni sukcesem 
rzucają pracę i angażują się w 
marketing bezpośredni budując 

swoje struktury konsultantów 
.Rekrutując nowych konsul-
tantów budujesz swój biznes 
zwiększasz przychody i to jest 
ta lepsza droga rozwoju.

Przedstawiciele AVON 
dostają 17 pensji! Co trzy ty-
godnie ukazuje się katalog, z 
którego na podstawie ustaleń z 
klientkami zamawiają wybrane 
produkty. W ciągu 24 godzin 
kurier dostarcza im przesyłkę 
pod drzwi. Za towar zapłacą 
później, po rozprowadzeniu 
kosmetyków wśród znajomych. 
A jeśli coś trzeba będzie zwró-
cić, nikt nie będzie robił proble-
mów. 

- U nas nie ma kar. Są tylko 

nagrody – zapewnia Damian 
Sarnecki,. 

Dzięki nienormowanemu 
czasowi pracy, to idealne zaję-
cie dla tych, którzy nie mogą 
zatrudnić się na etacie, bo na 
przykład wychowują dziec-
ko lub opiekują się rodzicami. 
Marketing bezpośredni to także 
propozycja dla ludzi starszych, 
którzy często po przejściu na 
emeryturę zamykają się w czte-
rech kątach swego mieszkania. 
Zajęcie konsultanta AVON 
daje im, poza materialną satys-
fakcją, okazję do podtrzymania 
towarzyskich kontaktów, oso-
bistego rozwoju, aktywnego ży-
cia, spotykania nowych ludzi i 

zawierania nowych znajomości. 
Tchnik sprzedaży moż-

na się wyuczyć, a nieśmiałość 
łatwo przezwyciężyć. AVON 
organizuje mnóstwo szkoleń 
marketingowych. Regular-
nie odbywają się też szkolenia 
kosmetyczne, podczas któ-
rych konsultanci chłoną wie-
dzę, którą dzielą się później 
ze swoimi Klientami. AVON 
sprzedaje kosmetyki razem 
z instrukcją obsługi, bo poza 
pudełkiem z kremem czy bute-
leczką toniku, Klientka dostaje 
porady i precyzyjne informacje, 
jak je zastosować. W przypadku 
sprzedaży bezpośredniej więź 
między Kosultantką a Klientką 

jest bez porównania głębsza niż 
powierzchowny, z natury rze-
czy, kontakt z kasjerką w droge-
rii. Nikt im tu niczego nie wci-
śnie i nie zaryzykuje sprawienia 
zawodu. W AVON obowiązuje 
poza tym gwarancja satysfakcji 
– nawet opróżnione do jednej 
czwartej pudełko kosmetyku 
można bez problemów zwrócić, 
jeśli z jakiś powodów nie speł-
niło oczekiwań.

Zainteresowani dołącze-
niem do zespołu AVON mogą się 
zgłaszać do biura podroży przy 
ul. Libana 5 w Legnicy (tel. 696 
122 057) lub za pośrednictwem 
strony na Facebooku (Facebook 
AVON Okręg 164).   
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Pomogą w tym infor-
macje na stronie https://
dolnoslask ie.edu.com.pl. 
Link do strony zamiesz-
czony jest również na por-
talu Legnica.eu – zakładka 
Edukacja, Rekrutacja do 
szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie, którzy roz-
poczną naukę w legnic-
kich szkołach ponadgim-
nazjalnych, rekrutują się 
z gimnazjów miejskich i z 
okolicznych miejscowości. 
W bieżącym roku szkol-

nym do klas III dotych-
czasowych gimnazjów pu-
blicznych i niepublicznych 
w Legnicy uczęszcza 858 
uczniów (w 2015 r. – 889, 
w 2016 r. – 875 uczniów, w 
2017 – 804). Bogata oferta 
legnickich szkół ponad-
gimnazjalnych przyciąga 
również młodzież z gmin 
ościennych. Średni wskaź-
nik młodzieży spoza Le-
gnicy, podejmującej naukę 
w naszych szkołach, kształ-
tuje się na poziomie 38,87 
proc. Nadal jednak ogólna 
liczba uczniów klas pierw-
szych w tych szkołach wy-
kazuje tendencję spadkową 
– w 2015 r. naukę w klasie 
I szkoły ponadgimnazjalnej 
podjęło 1.490 uczniów, w 
2016 r. – 1.445 uczniów, a 
w 2017 r. – 1.325.

Tegoroczna oferta szkół 
zawodowych wzbogaciła 
się o dziewięć kierunków 
kształcenia. Na poziomie 
szkół branżowych I stop-

nia – cztery nowe kierunki 
(mechatronik w ZSS, me-
chanik – monter maszyn i 
urządzeń ze specjalnością 
mechanik taboru kolejo-
wego w ZSTiO, ogrodnik 
i monter stolarki budowla-
nej w ZSB). Powstało też 
pięć nowych specjalności 
na poziomie techników 
(technik przemysłu mody 
w CKZiU, technik eksplo-
atacji portów i terminali, 
technik turystyki wiejskiej 
w ZSE, technik robót wy-
kończeniowych w budow-
nictwie w ZSB i technik 
hutnik w ZSTiO).

Legnickie szkoły za-
wodowe zachęcają uczniów 
również możliwością reali-
zacji zagranicznych i kra-
jowych staży zawodowych 
oraz udziałem w projektach 
edukacyjnych dofinanso-
wanych ze środków unij-
nych.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

Wielkopolska Wyższa 
Szkoła Społeczno-Ekono-
miczna jest uczelnią niepu-
bliczną założoną w Środzie 
Wielkopolskiej przez Fun-
dację Edukacja. Od początku 
bazuje na kadrze naukowo-
dydaktycznej z renomowanych 
poznańskich szkół wyższych: 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Uniwersyte-
tu Przyrodniczego, Politech-
niki Poznańskiej oraz Uniwer-
sytetu Medycznego. Trzeci rok 
WWSS-E prowadzi wydziały 
zamiejscowe nauk społecz-
nych w Legnicy oraz Kaliszu. 
W ich ofercie są trzyletnie stu-
dia licencjackie (z możliwością 
kontynuowania nauki i zdoby-
cia tytułu magistra) na kierun-
kach ekonomia i pedagogika. 
Jest też możliwość zrobienia 
studiów podyplomowych w 
kilkudziesięciu specjalnościach 
(np. zintegrowana edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkol-
na, organizacja i zarządzanie 
oświatą, rachunkowość i po-
datki, finanse i bankowość, 
specjalność nauczycielska in-
formatyka i technologia infor-
macyjna, informatyka stoso-
wana, itd.)

WWSSE już prowadzi re-
krutację. Po wakacjach będzie 
prowadzić zajęcia w budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 w Legnicy.

- To świetna lokalizacja: z 
przestronnymi, wyposażonymi 
w sprzęt komputerowy po-
mieszczeniami dydaktycznymi 
i wygodnym parkingiem dla 
samochodów – mówi Andrzej 
Stąsiek, dziekan wydziału za-
miejscowego Wielkopolskiej 
Wyższej Szkoły Społeczno
-Ekonomicznej w Legnicy.

Filia w Legnicy dopiero 
zdobywa rozgłos, ale WWSS
-E w Wielkopolsce to znana 
i ceniona marka, a absolwenci 
ekonomii i pedagogiki z jej dy-
plomem bez problemu znajdu-
ją się na rynku pracy. Wysoką 
jakość kształcenia potwierdza 
Polska Komisja Akredytacyjna 
– niezależne eksperckie gre-
mium oceniające jakość kształ-
cenia na krajowych uczelniach. 
W ubiegłym roku PKA zba-
dała wielkopolską uczelnię 
według ośmiu kryteriów – w 
siedmiu kategoriach przyznała 
jej ocenę bardzo dobrą, w jed-
naj – dobrą. Centralne Biuro 
Certyfikacji Krajowej przy-
znało jej – kolejny rok z rzędu 
- tytuł Uczelnia Wyższa Roku 
2017 oraz certyfikat Najwyż-
sza Jakość w Edukacji. Prof. 
Stąsiek wywodzi się z równie 
renomowanej Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

- Niemal 100 procent na-
szych absolwentów ze Środy 
Wielkopolskiej już w ciągu 
pierwszego miesiąca po uzy-
skaniu dyplomu pracuje już 
na umowę o pracę – Andrzej 
Stąsiek przytacza dane Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. – To bardzo po-
rządna uczelnia, prowadzona z 

wielkopolską starannością.
Do studiowania na WWS-

SE zachęcają też najniższe w 
regionie czynsze (1500 zło-
tych za jeden semestr) i – do-
datkowo – ulgi dla wybiera-
jących dwie specjalności lub 
dwa kierunki. Rozbudowany 
jest system stypendiów. Poza 
socjalnym, dla studentów w 
trudnej sytuacji bytowej (650 
złotych miesięcznie), wypłaca 
najpilniejszym przyznawane 
przez rektora stypendia na-
ukowe w tej samej wysokości. 
Najwyższa kwota łącznego 
stypendium, jaką otrzymują 
studenci WWSSE, to 1500 zł 
miesięcznie. Na ekonomiczne 
wsparcie mogą też liczyć stu-
denci niepełnosprawni (300 
zł/ miesięcznie).

W ramach studiów li-
cencjackich na kierunku 
pedagogika wydział zamiej-
scowy Wielkopolskiej Wyż-
szej Szkoły Społeczno-Eko-
nomicznej proponuje kilka 
specjalizacji: resocjalizacja i 
socjoterapia, edukacja wcze-
snoszkolna i przedszkolna, 
doradztwo zawodowe i edu-
kacyjne z animacją społecz-
no–kulturową, pedagogika 
opiekuńczo – wychowawcza z 
terapią pedagogiczną, edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkol-
na i język angielski oraz edu-
kacja wczesnoszkolna i przed-
szkolna i język niemiecki. Na 
kierunku ekonomia dostępne 
są specjalizacje: ekonomika 
przedsiębiorstw i zarządzanie 
zasobami ludzkimi, finanse, 
bankowość i ubezpieczenia, 
rachunkowość finansowa i 
ekonomia przestrzenna.

Szczegółowe informacje 
o studiach i rekrutacji można 
znaleźć na stronie: www.wws-
se.pl.

Uczelnia Roku 2017  
prowadzi nabór w Legnicy
Ekonomia i pedagogika. To 
dwa kierunki, które można 
studiować w Legnicy w filii 
Wielkopolskiej Wyższej Szko-
ły Społeczno-Ekonomicznej 
- Uczelni Roku 2017. Polska 
Komisja Akredytacyjna przy-
znała WWSS-E najwyższe 
noty m.in. za jakość i pro-
gram kształcenia. W Wielko-
polsce to uznana marka - jej 
dyplom gwarantuje szybkie 
znalezienie pracy. Warte 
podkreślenia są też inne atu-
ty: nieduże czesne oraz solid-
ne stypendia dla studentów. 
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Szkoły średnie czekają 
na kandydatów
Nabór do szkół ponadgim-
nazjalnych w Legnicy na rok 
szkolny 2018/2019 odbędzie 
się, podobnie jak w latach 
ubiegłych, poprzez system 
elektroniczny. Rekrutacja 
rozpocznie się 1 czerwca 
br., ale już teraz kandydaci 
mogą zapoznać się z ofertą 
edukacyjną wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w Le-
gnicy i zastanowić się nad 
wyborem dalszego kierunku 
kształcenia.
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Do włamania doszło pod 
koniec kwietnia. Zginęły piła, 
sprężarka, szlifierka, wiertarka, 
wkrętarka, maska spawalnicza, 
walizka z kluczami, butla ga-
zowa, 3 rowery, sprzętu węd-
karski, felgi wraz z oponami, 
odkurzacz oraz opryskiwacza. 
Wnikliwie badając sprawę, po-
licjanci upewnili się, że dom 
został okradziony najprawdo-
podobniej przez cztery młode 
osoby. Po zebraniu informacji i 
dokonaniu niezbędnych spraw-
dzeń, funkcjonariusze przystą-
pili do zatrzymania wytypo-
wanych sprawców. Znaleziono 
przy nich i zabezpieczono rze-

czy pochodzące z włamania 
do domku. Zatrzymani zostali 
trzej mężczyźni w wieku 23-32 
lata oraz 10-letnia kobieta.

- Śledczy Wydziału do 
Walki z Przestępczością Prze-
ciwko Mieniu zebrali szeroki 

materiał dowodowy, z którego 
wynika, że sprawcy wspólnie i 
w porozumieniu dokonali wła-
mania się do domu jednoro-
dzinnego - informuje  podkom. 
Iwona Król-Szymajda, oficer 
prasowa Komendy Miejskiej 

Policji w Legnicy. - Za prze-
stępstwo kradzieży z włama-
niem grozi im teraz kara do 10 
lat pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Od 18 kwietnia w Sej-
mie trwa protest rodzin 
osób niepełnosprawnych. 
Niepełnosprawni i ich bli-
scy okupują sejmowy ko-

rytarz. Protestujący doma-
gają się od rządu Prawa i 
Sprawiedliwości realizacji 
obietnic składanych przez 
polityków PiS w 2014 roku. 
Chodzi im o wprowadzenia 
dodatku rehabilitacyjnego 
dla   osób niepełnospraw-
nych w   stopniu znacznym, 
niezdolnych do  samodziel-
nej egzystencji po   ukoń-
czeniu 18. roku życia, w   
kwocie 500 złotych mie-
sięcznie bez kryterium do-
chodowego oraz  zrównania 
kwoty renty socjalnej z  naj-
niższą rentą ZUS z   tytułu 
całkowitej niezdolności do   
pracy.

Matka Kurka idzie da-
lej niż poseł PiS Jacek Ża-

lek, który w Radiu Tok.
fm zarzucił protestującym 
traktowanie dzieci jako ży-
wych tarcz i zasugerował, 
że jako "zwyrodniali rodzi-
ce" mogą krzywdzić je w 

zaciszu domów. Kapitulując 
przed falą medialnej kryty-
ki, także ze strony swych 
partyjnych kolegów, Żalek 
przeprosił. Bloger Piotr 
Wielgucki używa pod adre-

sem protestujących jeszcze 
mocniejszych określeń i nie 
zamierza za nie przepra-
szać. W internetowych pu-
blikacjach bez pardonu ata-
kuje liderkę protestu Iwonę 
Hartwich oraz inne osoby 
okupujące Sejm. Oskarża je 
m.in. o cynizm, "egoistycz-
ne epatowanie niepełno-
sprawnością", agresję, brak 
solidarności społecznej, 
wykorzystywanie niepeł-
nosprawnych " jako mięsa 
armatnego", "polityczną 
hucpę".

Bloger chwali się, że 
skierował do Prokuratury 
Krajowej zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez uczest-

ników protestu w Sejmie.
Przywołuje w nim   art. 
207 § 1a Kodeksu karnego: 
"Kto znęca się fizycznie lub 
psychicznie nad osobą nie-
poradną ze względu na jej 
wiek, stan psychiczny lub 
fizyczny, podlega karze po-
zbawienia wolności od 6 m. 
do lat 8."

- Nie możemy potwier-
dzić tej informacji - mówi 
prokurator Ewa Roman-
kiewicz z biura prasowego 
Prokuratury Krajowej. - W 
naszej bazie danych nie ma 
zarejestrowanego takiego 
zgłoszenia.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nie-

ograniczony dotyczący sprzedaży 
nieruchomości gruntowej.
Przedmiotem oferty przetargo-

wej jest nieruchomość położona  
w Legnicy przy: 

ul. Z. Kossak 8, działka nr 
1426/1  o powierzchni  0,0721 ha. 

Obręb Tarninów.   
KW nr LE1L/00100181/9.
Cena wywoławcza 350.000,00 zł 

+ pod. VAT .Wadium 40.000,00 zł. 
Przetarg odbędzie się 18.06.2018 

r. o godz. 12.00 w  Urzędzie Miasta 
Legnicy,

Pl. Słowiański 8, pokój nr 318
Szczegółowych informacji na 

temat ww. nieruchomości udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami - Ewa Zając tel. 767212-300, 
pokój 314 oraz organizacji przetargu 
- Wioletta Mazur, tel.767212-310, 

pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono 
na www.legnica.eu. 

w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

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

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 
1.  ul. Złotoryjska 83, 108, ul. Kazimierza Wielkiego 12, ul. Bydgoska 24A,  

UL. Wielogórska 70C, ul. Zielona 16, ul. Jaworzyńska 36,   -bezprzetargowo lokale 
mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców,

2.  ul. Dąbrowskiego 3, ul. Skłodowskiej 8, ul. Drukarska 12, ul. Tatarska 7  – 
wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu nieograniczonego,

3. ul. Nowodworska – działka nr 42/14 część, obręb Rybaki – dzierżawa 
bezprzetargowo –parking .

4. ul. Myśliwska – działka nr 20/7 obręb Legnicki Dwór – dzierżawa bez-
przetargowo – giełda towarowa. 

5. ul. Myśliwska /Kościuszki – działka nr 5, 20/5 część, obręb Legnicki Dwór, 
działka nr 254 część, obręb Glinki – dzierżawa bezprzetargowo parking p/ giełdzie 

towarowej.
6. ul. Górnicza – działki nr 439/2 i nr 434/1, obręb Wrocławskie Przedmie-

ście – dzierżawa bezprzetargowo targowisko miejskie. 
7. ul. Jaworzyńska nr 120 działka nr 401/1 obręb Bartniki – w trybie przetar-

gu  nieograniczonego.
8. obr. Piekary Wielkie, cz. dz. nr 321/2 - dzierżawa w trybie bezprzetargo-

wym na poprawę warunków zagospodarowania,
9. obr. Stare Miasto, cz. dz. nr 1449 - dzierżawa w trybie bezprzetargowym na 

poprawę warunków zagospodarowania,
10. obr. Górka, cz. dz. nr 45, cz. dz. nr 83- dzierżawa  w trybie bezprzetargo-

wym na cele rolne
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu”

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

informuje, 
że został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu w drodze                   

przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem, w którym znajduje się 

pomieszczenie garażowo-gospodarcze o pow. 74 m2, położona w Legnicy przy ul. 
Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów, (KW LE1L/00061128/4). 

Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy 

Urzędu..

Matka donosi na matki
W przerwie między sądowymi 
potyczkami z Owsiakiem blo-
ger spod Chojnowa złożył w 
prokuraturze zawiadomienie 
o podejrzeniu przestępstwa 
przez rodziny osób niepełno-
sprawnych prowadzące od 24 
dni protest w Sejmie. Zarzuca 
im sadyzm, znęcanie się nad 
swymi bliskimi. "Traktowa-
nie niepełnosprawnych, jak 
mięsa armatniego i używanie 
ich do politycznej hucpy, to 
przestępstwo." - pisze Piotr 
Wielgucki.
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Policja ujęła włamywaczy
Policjanci z Legnicy zatrzy-
mali cztery osoby podejrza-
nie o włamanie do domku 
jednorodzinnego na terenie 
miasta i okradzenie go na 
kwotę ponad 13 tys. zł. Łu-
pem włamywaczy padł m.in. 
sprzęt budowlany, elektrona-
rzędzia, rowery i felgi samo-
chodowe z oponami.



Strona 918 maja 2018 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

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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Prezes Legnickiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji z zarobkami w wysokości 
402.537,16 zł brutto jest legnic-
kim rekordzistą. Niewiele mu 
jednak ustępuje Zbigniew Cze-
chowski - prezes Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej SAG, które-
go dochód wyniósł 336.878,22 zł 

(w tym 227.277,12 ze stosunku 
pracy, 105.023,21 z pracy wy-
konywanej osobiście). Zdzisław 
Bakinowski, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego w Legnicy, w oświadczenie 
majątkowe za ubiegły rok wpisał 
sumę    207.816,20 zł z tytułu 
umowy o pracę oraz 70.015,48 
zł z kontraktu menadżerskiego 
(łącznie to 277.831,68 zł). Bogu-
słąw Graboń, który od września 
prezesuje Legnickiemu Przed-
siębiorstwu Gospodarki Komu-
nalnej,   w ubiegłym roku zarobił 
z tego tytułu 51.043,68 zł.

Dla porównania zarobki 
prezydenta Legnicy w 2016 roku 
wyniosły nieco ponad 158 tys. zł.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Gruba kasa 
dla prezesów
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Prezesi spółek komunalnych 
w Legnicy dostają za swą pra-
cę większe pieniądze niż pre-
zydent Tadeusz Krzakowski, 
zarządzający 100-tysięcznym 
miastem z budżetem przekra-
czającym 500 milionów zło-
tych. Rekordzista - Zbigniew 
Mróz z Legnickiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji - zarobił w ubiegłym 
roku ponad 402 tys. zł.

- Sześć przedstawień w 
dwa i pół dnia jest absolutnym 
szaleństwem - przyznaje Jacek 
Głomb, dyrektor legnickiej 
sceny. - Żaden teatr na świecie 
by tego nie zrobił. Tylko Teatr 
Modrzejewskiej.

W jakimś sensie poligo-
nem był wyjazd sprzed 2 lat do 
Trójmiasta, gdzie w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim w 
ciągu 4 dni artyści z Legnicy 
wystawili 4 różne sztuki. Tam-
ten pokaz - jak mówi Głomb 
- sił i środków zaimponował 
gdańszczanom. Teraz wyzwa-
nie jest jeszcze większe. Po co?

Nie po to, żeby dowodzić 

nadzwyczajnej sprawności 
zespołu aktorskiego i całej 
ekipy technicznej. - Chcemy 
dać naszym widzom możli-
wość obejrzenia kilku ważnych 
przedstawień w jednym ciągu.   
Chcemy też, by te spektakle 
zobaczyli krytycy i dyrektorzy 
innych teatrów, którzy nie-
koniecznie znaleźliby czas na 
przyjechanie do Legnicy na 
jeden spektakl.

Zachętą są atrakcyjne ceny 
karnetów (na 2 tytuły - 50 zł, 

na 3 tytuły - 60 zł, na 4 tytuły - 
70 zł, na 5 tytułów - 80 zł, na 6 
tytułów - 90 zł; plus dodatko-
wo Karnety 10+, uprawniające 
do obejrzenia każdego następ-
nego spektaklu za dychę).

W sobotę 26 maja - na 
dwa tygodnie przed wielką 
teatralną ucztą - legnicki te-
atr zaprasza zarówno swoich 
widzów, jak i amatorów ru-
chu na świeżym powietrzu do 
wspólnego biegania po parku 
Miejskim.   Maraton Modrze-

jewskiej promować będzie Te-
atrlon - trochę maraton, trochę 
triathlon, a konkretnie bieg na 
dystansie 4,2-kilometra pełen 
teatralnych niespodzianek. 
Każdy, kto dobiegnie do mety, 
może liczyć na atrakcyjne te-
atralne upominki. Wśród nich 
będą bilety na przedstawienia 
Teatru Modrzejewskiej.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Maraton w teatralnych fotelach
Od 8 do 10 czerwca Teatr 
Modrzejewskiej pokaże lon-
giem, w kilkugodzinnych od-
stępach, sześć znakomitych 
przedstawień z ostatnich lat: 
„Krzywicką/Krew”, „Mara-
ton/ Tren”, „Biesy”, „Wierną 
watahę”, „Hamleta. Księcia 
Danii” oraz „Iliadę. Wojnę”. 
W kasie już czekają karnety w 
atrakcyjnych cenach. Bilety 
na spektakle będzie też moż-
na sobie wybiegać 26 maja 
w Teatrlonie,   wyjątkowym 
czterokilometrowym biegu po 
alejkach parku Miejskiego.
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