
Urząd Miasta w Legnicy po-
szukuje wykonawcy, który usunie 
ujawnione w okresie rękojmi 
wady na cmentarzu w Jaszkowie. 
Pilnie trzeba zapobiec wypada-
niu cegieł z gzymsów wieńczą-
cych kolumbarium, bo to stwarza 
zagrożenie dla ludzi odwiedzają-
cych nekropolię. Przegląd gwa-
rancyjny ujawnił szereg innych 
fuszerek, jak np. brak podłącze-
nia komina pieca krematorium 
oraz obróbek blacharskich do 

instalacji odgromowej czy wa-
dliwe połączenia i izolację kabli 
w słupach oświetleniowych, wa-
dliwa izolacja połączeń przewo-
dów klimatyzacji i wentylacji. Do 
naprawy są niestabilnie zamon-
towane, częściowo zawilgocone 
sufity podwieszane w prosekto-
rium, krematorium na koryta-
rzach i zapleczu socjalnym. Przez 
nieszczelną instalację wodną 
pojawiły się zacieki na zapleczu 
krematorium. Wilgoć jest rów-
nież problemem w krematorium, 
korytarzach i pomieszczeniach 
przy kaplicy. Liczne są pęknię-
cia tynku na ścianach, ubytki 
płytek ceramicznych, fug, cegły 
klinkierowej, zaprawy, nieeste-
tyczne przebarwienia pozostałe 
po budowlańcach. Ślady korozji 
pojawiły się na kominie pieca 
krematoryjnego i przy ogrodze-
niu cmentarza.

“Ogólny stan techniczny 

obiektu należy ocenić jako dobry, 
natomiast występuje wiele man-
kamentów” – pisze inż. Michał 
Szulc, któremu miasto zleciło 
ekspertyzę.

Cmentarz komunalny w 
Jaszkowie został oddany do 
użytku w 2013 roku. Do marca 
2011 roku budowała go Korpo-
racja Budowlana Budmax z Po-
lkowic, ale ze względu na utratę 
płynności finansowej przez firmę 

i obawę, że inwestycja nie zo-
stanie zakończona w terminie, 
miasto wypowiedziało zawartą 
w 2009 roku umowę. Budowę 
dokończyło konsorcjum złożo-
ne z Przedsiębiorstwa Inżynierii 
Sanitarnej Insan z Lubina oraz 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno
-Usługowego Hemiz z Polkowic.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

nr 37(344) rok 7

ISSN 2048-736X

Legnica - Lubin14 września 2018

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520

Cmentarz do remontu
Na prawie 686 tys zł (brutto) 
ekspert wycenił wartość prac 
naprawczych koniecznych do 
przeprowadzenia na nowym 
legnickim cmentarzu komu-
nalnym w Jaszkowie. Usterek 
po 5 latach od otwarcia nekro-
polii jest multum: sypiące się 
gzymsy kolumbarium, niesz-
czelne, nieprofesjonalnie wy-
konane instalacje, zawilgoco-
ne i popękane ściany…



- To kolejne ciekawe 
odkrycie drogowe – mówi 
Andrzej Szymkowiak, dy-
rektor Zarządu Dróg Miej-
skich. – Kostka z tej jezd-
ni zostanie zdjęta i będzie 
służyła do remontu innych 
brukowanych ulic w mie-
ście.

Przypomnijmy, że na 
przebudowywanej al. Pił-
sudskiego zakończyły się 
niedawno roboty drogo-

we na jezdni południowej, 
po której teraz jeździmy. 
Roboty prowadzone są po 
stronie północnej.

Inwestycja obejmuje 
obie jezdnie al. Piłsud-
skiego na odcinku ok. 450 
m, od kładki dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania z 
ul. Galileusza i Marsa do 
skrzyżowania z ul. Kosko-
wicką i Wielkiej Niedźwie-
dzicy, wraz z chodnikami 

i ścieżkami rowerowymi. 
Zbudowane będzie nowe 
oświetlenie uliczne, a zieleń 
w pasie drogowym – pod-
dana rekultywacji. Przy no-
wym rondzie turbinowym 
powstanie kolejne aktywne 
przejście dla pieszych. U 
zbiegu Wielkiej Niedź-
wiedzicy z Kasjopei oraz 
łącznikiem, biegnącym pod 
wiaduktem kolejowym do 
ul. Koskowickiej, prze-

widziane jest wyniesione 
skrzyżowanie.

Inwestycja kosztu-
je ok. 7,94 mln zł. Miasto 
otrzymało na nią dotację 
w ramach rządowego „Pro-
gramu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–
2019” w wysokości ok. 2,8 
mln zł.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Kolejka
Dzisiaj w naszym przed-

szkolu mieliśmy bawić się 
kolejką. Kolejkę ma Czarek z 
Jurkiem, ale sobie nią nie po-
jeżdżą, bo Mateusz nie da im 
torów.

Ale co tam przedszkole! 
Sytuacja wygląda tak, że pań-
stwowa spółka PKP Polskie 
Linie Kolejowe modernizuje 
linię kolejową nr 289 Legnica 
– Lubin – Rudna Gwizdanów. 
Zgodnie z planem, cała in-
westycja ma się zakończyć w 
połowie 2019 roku, czyli aku-
rat na wybory parlamentarne. 
Premier Mateusz Morawiecki 
na konwencji wyborczej PiS-u 
we Wrocławiu zapowiedział, 
że odbuduje niedobudowane 
przez Platformę Obywatelską 
tory. Na pewno w stosownym 
czasie pojawi się w Lubinie, by 
powiedzieć, że odbudował.

Marszałkowska spółka 
Koleje Dolnośląskie czeka na 
moment, kiedy będzie mogła 
puścić po zmodernizowanych 
torach swoje wspaniałe po-
ciągi. Z dokumentów PKP 
Polski Linie Kolejowe wy-
wnioskowała, że odcinek Le-
gnica-Lubin będzie ukończo-
ny do 9 grudnia 2018 r., więc 
marszałek Cezary Przybylski z 
wicemarszałkiem Jerzym Mi-
chalakiem obiecywali od 10 
grudnia wznowienie połączeń 
pasażerskich na tej trasie.

Tu włączył się prezydent 
Lubina Robert Raczyński, 
który wprawdzie nie ma ani 
torów, ani lokomotywy czy 
wagonów, ale tak jak marszał-
kowie szykuje się do wyborów 
samorządowych, więc akurat 
bardzo chciałby przychylić 
mieszkańcom nieba. W lutym 
wymógł na wicemarszałku Je-
rzym Michalaku deklarację, że 
jeśli postęp remontu na to po-
zwoli, pociągi Kolei Dolnoślą-
skich zaczną wozić pasażerów 
jeszcze w październiku, z po-
czątkiem roku akademickiego. 
Deklaracja była dmuchana jak 
ryż, ale sprawiła wszystkim 
dużo radości, dowodząc, że 
władze samorządowe w Lu-
binie i we Wrocławiu z troską 
pochylają się nad problemami 
komunikacyjnymi mieszkań-
ców.

Okazuje się, że końcowy 
głos należy jednak do tego, 
kto ma tory. PKP Polskie Li-
nie Kolejowe właśnie dały do 
zrozumienia, że reaktywacja 
połączeń będzie możliwa do-
piero po ukończeniu całej in-
westycji, czyli w połowie roku 
2019. I oto za jednym zama-
chem obietnice samorządow-
ców okazały się funta kłaków 
warte, a wagi nabrało słowo 
premiera. Tak się robi politykę!

Piotr Kanikowski

Poślizg przy przetargu na Aquafun

Stara droga pod aleją Piłsudskiego

Komunalna spółka Strefa Ak-
tywności Gospodarczej (SAG) 
rozpoczyna poszukiwania wy-
konawcy, który przebuduje 
legnicki "kabewiak" w Letni 
Park Wodny Aquafun. Upa-
dły nadzieje na to, że obiekt 
zostanie oddany do użytku 
przed następnym sezonem 
kąpielowym.

Po zdarciu warstwy asfaltu 
na wyłączonej z ruchu jezdni 
północnej al. Piłsudskiego 
odsłonięty został fragment 
starej brukowanej drogi do Ko-
skowic. Ta zbudowana przed 
wojną droga z kostki brukowej 
miała szerokość około 7 me-
trów. Jeździliśmy nią jeszcze w 
latach 70. XX wieku. Podczas 
budowy dwujezdniowej arterii 
(obecnie al. Piłsudskiego) zo-
stała przykryta asfaltem.

Uchwałę powierzającą SA-
G-owi przebudowę zespołu ba-
senów przy ul. Stromej legniccy 
radni podjęli 28 maja. Działali 
pod presją prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego, który zapo-
wiadał, że jeśli park wodny ma 
być gotowy na przyszły sezon, 
do końca sierpnia musiałaby 
zostać spisana umowa na wyko-
nawstwo, a do końca września 
trzeba dopiąć kwestie związa-
ne z finansowaniem inwestycji. 
Już wiadomo, że tych terminów 
SAG-owi nie uda się dotrzy-
mać. Do 26 września spółka 
czeka na oferty firm zaintere-
sowanych przetargiem. Przy 
sprzyjających okolicznościach 
(tzn jeśli od razu zgłosi się wy-
konawca spełniający warunki 
postawione przez inwestora i 
konkurencja nie zaskarży wy-
boru) umowa mogłaby zostać 
podpisana w październiku, czyli 
o co najmniej kilka tygodni za 
późno. Szukając wyjścia z tej sy-
tuacji, SAG obiecuje dodatkowe 
punkty oferentom, którzy poza 
dobrą ceną i długim terminem 
gwarancji zadeklarują przyspie-
szenie terminu realizacji inwe-
stycji.

Budowa Letniego Parku 
Wodnego Aquafun ma kosz-
tować ok 22 mln zł (+23 proc. 
podatku VAT, możliwego do 
odzyskania). Aby pozyskać 
fundusze na tę inwestycję, Stre-
fa Aktywności Gospodarczej 
(SAG) – komunalna spółka 

administrująca częścią lotniska 
i uzyskująca obecnie wynik na 
poziomie 80 tys. zł netto - wy-
emituje obligacje na sumę 17 
mln zł (z okresem spłaty 15 lat). 
Dodatkowo w ciągu owych 15 
lat miasto wesprze ją kwotą 2,4 
mln zł na powiększenie kapita-
łu i ok. 9 mln zł "rekompensaty 
inwestycyjnej". Przedsięwzięcie 
nie zwróci się z biletów wstępu. 
Do funkcjonowania basenów 
budżet miasta będzie zmuszony 
dopłacać co roku ok. 3 miliony 
złotych.

Kąpiel w Letnim Parku 
Wodnym Aquafun będzie moż-
liwa tylko latem, przez ok. 2-3 
miesiące w roku. To sprawia, że 
część opozycji z rywalem prezy-
denta Jarosławem Rabczenką na 
czele kwestionuje sens całej in-
westycji. Ich zdaniem lepiej do-
łożyć trochę więcej pieniędzy i 
zbudować aquapark z basenami 
krytymi i odkrytymi, z których 
legniczanie będą mogli korzy-

stać cały rok.
- Tę inwestycję należy trak-

tować jako pierwszy etap szerzej 
pojętego przedsięwzięcia spor-
towo–rekreacyjnego – odpo-
wiada na te zarzuty prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Są moż-
liwości, by na tym terenie nale-
żącym do gminy w przyszłości 
powstała także kryta pływalnia. 
Legniczanom taki nowoczesny 
obiekt po prostu się należy.

Miasto zdecydowało się 
na inwestycję przy ul. Stromej 
także ze względu na potrzebę 
ratowania zabytkowych mo-
dernistycznych budowli po 
Kąpielisku Północnym. Obiekt 
zostanie zachowany i odrestau-
rowany, zgodnie z zaleceniami 
konserwatora. Jednocześnie 
cała infrastruktura wodna i 
wypoczynkowa spełniać będzie 
najnowsze standardy technolo-
giczne.

Po przebudowie kompleks 
przy ul. Stromej będzie się skła-

dał z czterech niecek otwartych. 
Największy basen (pływacki) 
będzie miał wymiary 25 na 33,3 
m, od 1,5 do 2 m głębokości i 
wodę o temperaturze 26 stopni 
Celsjusza. Obok będzie typowo 
rekreacyjna niecka o powierzch-
ni 608,2 mkw i głębokości 
1,20-1,30 m z szeregiem atrak-
cji jak w aquaparku: grzybkiem 
wodnym, parasolem wodnym, 
ruchomą armatką wodną, wod-
nym masażem stóp, piramidą z 
siatki do wspinaczki, gejzerem 
powietrznym, leżanką z masa-
żem, ścianką wodną, kabiną ma-
sażową powietrzną z wodnym 
masażem stóp, huśtawką wod-
ną, masażerami ściennymi oraz 
rwącą rzeką. Dla mniejszych 
dzieci zaplanowano brodzik 
(174,6 mkw powierzchni, 10-
45 cm głębokości, temperatura 
wody 26-29 stopni Celsjusza) z 
gejzerem powietrznym, dzwon-
kiem wodnym, jeżem wodnym i 
stołkiem do siedzenia. 155 mkw 

będzie miał wodny plac zabaw 
z armatką wodną i dyszami 
różnego rodzaju (“galaretka”, 
“wulkan”, “wiaderko”, “pal-
ma”, “liść”, “drzewko”, “kwiat 
stokrotka”, “parasol”, “tunel”). 
Na terenie Legnickiego Parku 
Wodnego zainstalowane zosta-
ną 4 zjeżdżalnie: pontonowa o 
długości 64 metrów, trójtorowa 
Multislade (17 metrów), Kami-
kaze (20,6 metrów) i Cebula z 
odlotem (długość odlotu 42 m, 
długość wylotu ok 8 m). Po-
nadto zaplanowano siłownię 
zewnętrzną (biegacz, rowerek, 
wiosła, twister, motyl, narciarz), 
boisko do siatkówki (9 x 18 m) i 
wiatę grillową.

Miasto przygotowywało 
się do tej inwestycji od lat. W 
pobliżu "kabewiaka" powstał 
wielki parking i zbiorcza droga 
południowa, ułatwiająca dojazd.

Piotr Kanikowski
RYC. URZĄD MIASTA 

W LEGNICY



R
EKLAM

A



- W Legnicy działało je-
dyne technikum gorzelnicze 
w Polsce, więc zgłaszali się do 
niego uczniowie z całego kraju 
- opowiada Edward Frydrych, 
jeden z uczestników spotkania. 
Chodził do klasy V TB, mę-
skiej. Dziewczyny uczyły się 
gorzelnictwa w równoległej 
V TA, bo w tamtych czasach 
klasy koedukacyjne stanowiły 
jeszcze rzadkość. Także in-
ternaty były dwa - jeden dla 
uczniów, drugi dla uczennic. 
Tamte podziały okazały się 
absolutnie nietrwałe, bo po 
latach absolwenci V TA i ab-
solwentki V TB tworzą jedną 
zgraną paczkę.

Naukę w legnickiej szkole 
zaczęli w 1963 roku. Matu-
rę zdawali pięć lat później, w 

1968. Z pracą nie było pro-
blemów, bo w kraju funkcjo-
nowało wówczas około 900 
gorzelni.

- Dziś - mówi z żalem 
Edward Frydrych - zostało ich 

90.
- Szkoła istniała 60 lat, 

kształcąc gorzelników, póki 
byli jeszcze potrzebni - dodaje 
jego kolega. Pamięta, że przed 
maturą w Legnicy zjawiali się 

agitatorzy z całego kraju, by 
namawiać młodych na pracę 
w swoich zakładach. Wszędzie 
brakowało fachowców.

- W mojej rodzinie jest 
czworo absolwentów legnic-
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Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 4 położonego  w Legnicy prz ul. Dziennikarskiej 10

Lokal i grunt  przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 16.10.2018 r. o godz.12.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica ul. Dziennikar-
skiej 10
 KW Nr LE1L/00064852/9
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny,te-
ren uzbrojony

Dz. nr 1097/1 o pow. 
356m2, obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 4  
na II piętrze

Trzy pokoje, kuchnia, 
przedpokój,
 Wc na półpiętrze, 
piwnice nr 4,4 A,
4 B
81,90 m2
8,10m2
3,80m2

96.000,00 zł
/20. 800,00 

zł/
10.000,00 zł

Spotkanie gorzelników 
Pięćdziesiąt lat po maturze w 
Legnicy spotkali się absolwen-
ci dwóch klas gorzelniczych 
z Technikum Przemysłu Spo-
żywczego. Choć życie rozrzuci-
ło ich po świecie, dbają o przy-
jaźń ze szkolnych ław. Przez 
chwilę mogliśmy towarzyszyć 
ich radosnym powitaniom i po-
słuchać wspomnień o jedynej 
takiej szkole w Polsce.

Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym w 
ratuszu i działającym na pod-
stawie oficjalnego zezwolenia. 
Oferuje miejsce dla samot-
nych seniorów i innych osób 
wymagających stałej opieki 
(chorych somatycznie, w tym 
chorych z Alzheimerem, itd.) 
za stawki niekiedy o kilkaset 
złotych niższe niż w publicz-
nych domach pomocy spo-
łecznej w naszym regionie. 
W Domu Maria czekają na 
nich dwuosobowe, wygodnie 
urządzone pokoje, z osobnymi 
łazienkami. Są wyposażone 
m.in. w specjalistyczne łóżka 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb rezydentów. 
Na część wspólną składają się 
jadalnia, świetlica oraz prze-
stronna sala rehabilitacyjna, 

wykorzystywana podczas in-
dywidualnych i grupowych 
zajęć pod nadzorem specjali-
stów z CostaMed. 

Całodobową opiekę za-
pełnia kadra złożona z wy-
kwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwie-
dza placówkę, bada pensjo-
nariuszy, wypisuje recepty i 
udziela zaleceń co do diety, 
rehabilitacji lub trybu życia. 
Również regularnie na ul. 
Gliwicką zagląda psycholog. 
Do aktywnego życia mają ich 
zachęcać także comiesięczne 
imprezy integracyjne z udzia-
łem gości z zewnątrz, m.in. 
wnoszących sporo radości w 
życie Domu Maria dzieci z 

Zespołu Placówek Specjal-
nych w Legnicy i bliskich 
sąsiadów z Przedszkola Nie-
publicznego Hobbit. 

Atutem DPS Maria jest 
też położenie w zacisznej i 
spokojnej okolicy, zarazem 
blisko centrum Legnicy. Z 
Gliwickiej łatwo dojechać do 
szpitala wojewódzkiego. W 
pobliżu są liczne ośrodki re-
habilitacyjne i przychodnie, 
gdzie w razie potrzeby można 
zwrócić się o doraźną pomoc. 
Dzięki wygodnej lokalizacji, 
seniorzy są łatwo dostępni dla 
swoich bliskich. To gwaran-
tuje rezydentom Marii lepszą 
opiekę i więcej kontaktu z 
otoczeniem, tak ważnego dla 
zapobiegania procesom sta-
rzenia.

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptoma-
mi schorzeń wieku starcze-
go, niekiedy z demencją, 
mają w legnickim Domu 
Maria stałą opiekę, gru-
pową i indywidualną reha-
bilitację i inne zajęcia, by 
mogli maksymalnie długo 
zachować dobrą formę i cie-
szyć się życiem.
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po 50 latach
kiej szkoły: ja, kuzyn i dwie 
kuzynki - wylicza Bogusław 
Kamionka, który na zlot przy-
jechał spod Kalisza. Choć po-
rusza się o kulach, nie mógł 
sobie odpuścić spotkania z 
przyjaciółmi ze szkolnej ławy.

Należą do rocznika, który 
na pierwszych lekcjach wuefu 
ćwiczył z łopatami, bo żeby 
grać w futbol, trzeba było so-
bie najpierw zrobić stadion. 
Dziś jest zarośnięte i opusz-
czone, podobnie jak budynek 
dawnego "spożywczaka" i 
niewielka hala gimnastyczna, 
w której odbywały się treningi 
piłki ręcznej. Chłopaki kibi-
cowały drużynie szczypiorni-
stek z technikum, które - jak 
wspominają - nie miały sobie 
równych. W bramce stała fe-
nomenalna Basia.

Gorzelnictwo to był fach, 
który przechodził z pokole-
nia na pokolenie. - Mój oj-
ciec, który był kierownikiem 
gorzelni w Manieczkach i w 
Siekierkach w Wielkopolsce, 
wysłał mnie tu do szkoły, bym 
nauczył się zawodu. Przez 20 
lat kierowałem później gorzel-
nią w Ptaszkowie. Po zmianie 

ustroju zakład został zamknię-
ty i musiałem się przebran-
żowić - opowiada Stanisław 
Podzerek. Edward Frydrych z 
Okmian miał więcej szczęścia, 
bo przepracował w zawodzie 
43 lata , od 1968 do 2011 roku.

Uczestnicy zlotu z 
wdzięcznością wspominają 
swoich wychowawców: nie-
żyjącego już Jerzego Jarociń-
skiego i Alicję Wierzbicką. 
Profesor Jarociński wykładał 
technologię gorzelnictwa i 
napisał własny podręcznik, ale 
był też przewodnikiem tury-
stycznym. To na organizowa-
nych przez niego wycieczkach 
zawiązywały się więzi, które do 
dziś łączą absolwentów szkoły.

W 2008 roku, gdy zbli-
żała się 40. rocznica matury, 
dawnych uczniów klas V TA 
i V TB odszukał Stanisław 
Podzerek. Odtąd wespół z ko-
leżankami co roku skrzykują 
gorzelników na spotkania w 
różnych częściach Polski. Ten 
rok - ze względu na 50-lecie 
egzaminu dojrzałości - jest 
szczególny. Nic dziwnego, że 
Danuta Szymańska przyje-
chała do Legnicy ze Szwecji, a 

Stanisława Palczak- Miętka aż 
z Kanady, dokąd wyemigrowa-
ła po stanie wojennym.

- Ciągnie mnie miłość do 
Polski i możliwość spędzenia 
paru chwil w towarzystwie 
przyjaciół - mówi pani Stani-
sława. - Przy okazji zabrałam 
ze sobą wnuków, aby poznały 
Polskę.

Spotykamy się przed za-
mówioną na jubileusz mszą w 
katedrze. Na chwilę jedziemy 
zobaczyć szkołę przy ul. Wro-
cławskiej, w której kształcono 
gorzelników. Potem zaplano-
wany jest spacer po cmentarzu, 
zapalenie lampek na grobach 
nauczycieli i uczniów. I, na 
koniec pełnego wrażeń dnia, 
kolacja w restauracji Kolorowa.

Legnica - jak zgodnie 
przyznają uczestnicy zlotu - od 
lat sześćdziesiątych zmieniła 
się nie do poznania. Wypięk-
niała. I tylko żal, że budynek 
po dawnym "spożywczaku" 
stoi pusty. Już nie tętni życiem, 
jak za ich czasów.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR  

KANIKOWSKI
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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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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1 położonego  

w Legnicy przy ul. Głogowskiej 65.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 9 położonego  w Legnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8 

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 4 położonego  w Legnicy przy ul. Tatarskiej 7

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego nr1 położonego  w Legnicy przy ul. Nowy Świat 8

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytko-
wego   nr 1  położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7.  

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego nr 1A położonego  w Legnicy przy ul. Poselskiej 1 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Barbara Matusiak -tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków 

przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami  - Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków 

przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Barbara Kunicka - Repelowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

warunków rokowań  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Legnica, pl. Słowiański 8.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz 

warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Legnica.

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 15.10.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 18.10.2018 r. o godz.10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8 sala 318 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
 Przetarg odbędzie się 18.10.2018r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczy-
ste. Przetarg odbędzie się 15.10.2018 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański  8, sala 318

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
 Rokowania odbędą się  12.10.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy, 

pl. Słowiański 8, pokój 318

Lokal i grunt  przeznaczone do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 15.10.2018 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokaluSkład lokalu

Skład lokalu Skład lokalu Skład lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Głogowska 65
KW LE1L/00067196/3
Budynek mieszkalny,5 
kondygnacyjny, składa się 
z 9 lokali, teren uzbrojony

Legnica ul. Skłodowskiej 
– Curie 8
 KW Nr LE1L/00064957/5
 Budynek mieszkalny, 
5- kon.                   pod-
piwniczony, składa się z 9 
lokali, teren  uzbrojony 

Legnica ul. Tatarska 7
 KW Nr LE1L/00064558/8
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica  ul. Nowy Świat 8, 
KW LE1L/00061796/7
Budynek mieszkalno
-użytkowy, 5 kondygnacji, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan., energetyczną.

Legnica  ul. Łokietka 7, 
KW LE1L/00090838/6
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy        3- kondygna-
cyjny, uzbrojony w sieć 
gazową,wodno-kan.,ener-
getyczną

Legnica  ul. Poselska 1, 
KW LE1L/00096875/9
Budynek mieszkalno-usłu-
gowy, 4 kondygnacji, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan., energetyczną.

obręb
Czarny 
Dwór
dz. nr 774, 
o pow. 
283m2

Dz. nr 131  o pow. 378 m2, 
obręb Piątnica
Lokal mieszkalny nr 9 na 
IV piętrze 

Dz. nr 154/ 1 o pow. 376
Lokal mieszkalny nr 4 na 
III piętrze

obręb
Fabryczna
dz. nr 1091/1
o pow. 288 m2

obręb
Piątnica
dz. nr 353
o pow. 720 
m2

lokal 
użytkowy 
nr 1, pow. 
84,19 m2
na parterze

obręb
Tarninów
dz. nr 1451
o pow. 169 
m2

lokal 
użytkowy  
nr  1 na 
parterze
 o 
pow.19,40 
m2                        
i piwnica 
0,70 m2 

lokal 
usługowy 
nr 1 A na 
parterze
pow.70,40 
m2                          
i  piwnica 
14,73 m2 

Sala sprzedaży, 
piwnica nr 1 

1 pokój, kuchnia, 
piwnica nr 10,
WC w częściach 
wspólnych
33,29 m2 i 3,27 m2

dwa pokoje, kuchnia, 
spiżarka, łazienka z 
wc, przedpokój
( stanowi cześć 
wspólną), piwnica 
nr 4, 
69,41 i 11,26 m2

lokal usługowy nr 1
pow.33,40 m2                          
na parterze

Dwa pomieszczenia, 
szatnia, magazynek, 
korytarz, wc

Siedem pomieszczeń, 
wc,
piwnica nr 4

26.000,00 zł
             

(3.000,00 
zł)

 3.000,00 zł

60.000,00 zł
/5. 800,00 

zł/
6.000,00 zł

100.000,00 
zł

/15. 300,00 
zł/

10.000,00 zł

60.500,00 zł
             

(4.100,00 
zł)

   6.000,00 
zł

100.000,00 
zł

(43.000,00 
zł)

 20.000,00 
zł

113.000,00 
zł

             
(11.900,00 

zł)

  11.000,00 
zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  poło-

żonej w Legnicy przy ul. Pszczelarskiej

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy
 ul. Pszczelarskiej, działka nr 162/2 o powierzchni 1966 m2, obręb Ulesie 

KW nr LE1L/00087945/5
Cena wywoławcza 200.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 20.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 18.10.2018 r. o godz.11.00  w  Urzędzie Miasta Legnicy,
Pl. Słowiański  8, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami - 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 Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

STACJA

LPG
STACJA Legnica, 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2,13zł 43zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ
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A
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A
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A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A



R
EKLAM

A


