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Co dalej z „Rowerową
Legnicą”?
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Dla kogo bezpłatna komunikacja?
>>2

W Urzędzie Miasta w Legnicy trwają przygotowania do budowy trasy rowerowej, która połączy osiedle Piekary, Wrocławskie Przedmieście, Stare Miasto oraz Tarninów. Będzie to
jedna z sześciu głównych tras przewidzianych
w koncepcji "Rowerowej Legnicy". Ich budowa
ma ułatwić cyklistom bezpieczne i szybkie przemieszczanie się po całym mieście.
>>5

Przemilczany pomnik
księcia
Prezydent Legnicy zabiera się za zagospodarowanie
i rewitalizację placu Słowiańskiego wraz z przyległościami. Ogłosił przetarg na wybór wykonawcy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej według
koncepcji przygotowanej w 2016 r. przez wrocławską architekt Aleksandrę Doniec. Koncepcja przewiduje m.in. sporą fontannę, kawiarnię, przejście z
windami. Nie przewiduje pomnika, na którym zależy
PiS-owi. 				
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Biurokracja ma
przyszłość
Tadeusz
Krzakowski
sprawdza, jaka „liczba jednostek” jest zaangażowana
w tworzenie spektaklu „Wyzwolenia” w Teatrze Modrzejewskiej i jaki jest „koszt
jednostkowy” oraz „koszt całkowity” poszczególnych „jednostek” w rozbiciu na autora,
aktorów, reżysera, kompozytora, rekwizyty, reklamę, kostiumy i inne. Zamiast przyznanych przez radę miejską
200 tys. zł, przed premierą
prezydent przysłał dyrektorowi Jackowi Głombowi
druczki do zabawy w biurokrację.
57 dni temu Rada Miejska
Legnicy uchwałą zobowiązała prezydenta do przekazania
Teatrowi Modrzejewskiej w
Legnicy 200 tysięcy złotych
dotacji na przygotowanie
premiery „Wyzwoleń” inspirowanych dramatem Stanisława Wyspiańskiego. Prezydent musi wykonać uchwałę,
choć jest mu ona wyraźnie
nie w smak. Od lat drą koty
z Jackiem Głombem, dyrektorem legnickiej sceny, więc
foch nie zaskakuje. Cóż jednak pozostaje człowiekowi,
kiedy jest tylko organem wykonawczym? „Dura lex, sed
lex” - jak mawiali starożytni.
Znalazłszy się w tej niekomfortowej sytuacji Tadeusz Krzakowski początkowo
chciał zastosować strategię
śpiocha, tzn. przespać premierę „Wyzwoleń” nie przekazując nań ani złotówki.
Ale artysty przyszły go obudzić na sesję. Pokrzyczały do
mikrofonu, że nic nie robi a
terminy naglą, i trzeba było
chybcikiem wymyślić coś
lepszego.
W tych okolicznościach
prezydent zdecydował się na
strategię biurokraty. Cerbera
posadzonego przez wyborców w ratuszu po to, by każda
złotówka z publicznych pieniędzy została wydana równie dobrze jak ów milion złotych, za który okazyjnie kupił
dwa lata temu donice, ławki
i płotki na ul. Jaworzyńską.
W tym celu zatrudnieni w
legnickim magistracie na etatach eksperci od biurokraty-

zacji opracowali wzór dwóch
tabelek, które niezwłocznie
wysłano Głombowi, aby i on
miał co robić zamiast szwendać się po sesjach.
Musieli to być nie byle
jacy specjaliści, tęgie głowy,
bo np. w tabeli nr 1 wymyślili
aż 126 rubryk do wypełnienia. Same ważne. Na przykład jaki jest „rodzaj miary”
dla choreografa i jaki jest
jego koszt „z wnioskowanej
dotacji (w zł)”, „ze środków
finansowych własnych (w zł)”
i „z innych środków finansowych (w zł)”. To samo dotyczy wszystkiego, od autora
po dekoracje, dzięki czemu
w magistracie będę wiedzieli, czy autorzy tekstów na ich
stronę internetową nie byliby
tańsi od Magdy Drab, czy
znany reżyser z Warszawy
nie wziął za dużo za robotę
na prowincji i czy plakatów
nie dałoby się na ksero taniej
poodbijać.
Ponieważ Tadeusz Krzakowski skrupulatnie liczy, ile
jednostek kostiumów zaordynował teatr na potrzeby
premiery, przyszedł mi do
głowy pewien pomysł, który zgłaszam realizatorom
pod rozwagę. Może, mimo
wszystko, nie jest jeszcze za
późno. Chodzi o to, że można
by dla satysfakcji prezydenta
wprowadzić na scenę trochę
golizny. Za zaoszczędzone na
kostiumach pieniądze miasto
kupiłoby legniczanom drugiego lwa ryczącego kolędy
głosem Ryszarda Rynkowskiego i wszyscy byliby zadowoleni.
Gdyby
przetestowana
na Jacku Głombie taktyka
przyniosła pożądane rezultaty (czytaj: lwa ryczącego jak
Rynkowski), można pokusić się o działania na szerszą
skalę. Kto wie, może opłaciłoby się powołać do istnienia
odrębny wydział w urzędzie
miasta, który będzie się zajmował tylko tworzeniem
tabelek oraz ich analizowaniem. Proszę sobie wyobrazić, jak magicznie wyglądałaby wówczas Legnica na Boże
Narodzenie!
Piotr Kanikowski

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: Część nieruchomości gruntowej,
zabudowanej garażem, położonej 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
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Dla kogo bezpłatna komunikacja?

-W końcu legniccy uczniowie i seniorzy po 65 roku
życia mogą nieodpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Gdyby nie niepotrzebna skarga pana prezydenta,
uchwała mogłaby obowiązywać już od 1 marca - mówi
Jarosław Rabczenko, przewodniczący Rady Miejskiej
Legnicy. Ze współautorem
uchwały Maciejem Kupajem
(KO) marzą, by komunikacja
w Legnicy była bezpłatna
dla wszystkich, ale to melodia przyszłości.
Teresa Derkacz musiała
w środę skorzystać z miejskiej komunikacji. Wsiadła
do autobusu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy i podeszła
do kierowcy, by kupić bilet.
Usłyszała, że jeśli ma skończone 65 lat to żaden bilet jej
niepotrzebny.
- Tak powinno być mówi zadowolona ze zmiany. - Ludzie starszy nie mają
dużo pieniędzy, a czasem
trzeba coś załatwić w drugiej
części miasta, pojechać do
lekarza. Bezpłatna komunikacja to dla takich jak ja duże
ułatwienie.
Prawo do bezpłatnej komunikacji zyskały wszystkie
osoby po 65. roku życia (niezależnie od miejsca zamieszkania, także przyjezdni),
dzieci do lat 7 oraz uczniowie wszystkich legnickich

szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, jeśli
nie ukończyli jeszcze 21 roku
życia, a także opiekunowie
szkolnych wycieczek. Podczas kontroli muszą mieć
jednak przy sobie stosowny
dokument. W przypadku
seniorów może to być legitymacja, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy czyli
cokolwiek potwierdzającego
wiek i tożsamość pasażera.
Jakikolwiek urzędowy dokument stwierdzający wiek muszą mieć też dzieci do lat 7.
Uczniowie, jeśli jadą bez biletu, w razie kontroli powinni
okazać szkolną legitymację.
Nauczyciele i opiekunowie
wycieczek szkolnych będą
potrzebowali karty wycieczki
podpisanej przez dyrektora
szkoły, zawierającej listę nauczycieli i opiekunów wraz z
celem i trasą przejazdu.
Uczniowie, którzy wykupili bilety okresowe, mogą je
zwrócić w MPK.
- Miasto refunduje mieszkańcom różne usługi, więc
dlaczego nie komunikację? mówi Jarosław Rabczenko. Od początku chcieliśmy, żeby
dzieci i młodzież z legnickich
szkół miały łatwiejszy dostęp
do zajęć pozalekcyjnych oraz
oferty edukacyjnej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej. Jeśli Legnica chce się
rozwijać i być konkurencyjna
wobec Jeleniej Góry, Jawora,

Lubina, musi spełniać oczekiwania mieszkańców.
Radni Koalicji Obywatelskiej nie bagatelizują finansowych skutków przeforsowanej wspólnie z Prawem
i Sprawiedliwością uchwały.
Zdają sobie sprawę, że obniżą się przychody MPK ze
sprzedaży biletów i że tę stratę budżet miasta musi spółce
zrekompensować.
Według
szacunków ratusza chodzi o
kwotę ok 4 mln zł. Maciej
Kupaj i Jarosław Rabczenko przy zgłaszaniu "uchwały autobusowej" oceniali, że
wpływy MPK obniżą się o
ok. 2 mln zł, ale myśleli tylko o darmowych przejazdach
dla dzieci i młodzieży. Potem
na sesji - tuż przed głosowaniem - PiS złożył wniosek,
by bezpłatną komunikacją
objąć także osoby po 65. roku
życia, co oznacza dla MPK
kolejne straty.
Jarosław Rabczenko z
Maciejem Kupajem apelują
do prezydenta, by przedstawił
projekt uchwały wspierającej
finansowo MPK. Deklarują,
że w tej sprawie będzie miał
ich poparcie na sesji.
- Trzeba sobie zdawać
sprawę, że działalność MPK
nigdy nie była dochodowa mówi Maciej Kupaj. - Gdyby nie dopłaty, jakie spółka
otrzymuje z budżetu miasta,
pojedynczy bilet musiałby
dziś kosztować 9 złotych.
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Chcemy, by prezydent zabezpieczył w budżecie większe
środki dla MPK, ale jednocześnie widzimy potrzebę
szukania oszczędności w samej spółce. Obecnie pracuje
w niej na przykład 5 członków rady nadzorczej, którzy
pobierają 4-5 tys. zł wynagrodzenia miesięcznie. Sugerujemy zredukowanie składu
rady do 3 osób i obniżenie
ich wynagrodzeń. Zastanawiamy się też, czy prezes
powinien zarabiać 22 tysiące
złotych miesięcznie, podczas
gdy prezydent tylko 8 tysięcy
złotych.
Czy w przyszłości Legnica będzie mieć bezpłatną
komunikację dla wszystkich?
- Obecną uchwałę traktujemy jako swoisty pilotaż
- mówi przewodniczący rady
miejskiej. - Ale dopłata dla
MPK musiałaby wzrosnąć o
ok. 8-10 mln zł. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich w Legnicy
jest uzależnione od dobrej
kondycji spółki i miasta. Także od trendów, jakie będą panowały w samorządach. Nie
mówimy definitywnie nie, ale
na razie cieszymy się z tego,
że uczniowie i seniorzy nie
potrzebują już biletów.
Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Modrzejewska może liczyć na ministra
Teatr Modrzejewskiej jest
mało skuteczny w dobijaniu
się u marszałka o środki na
podwyżki dla załogi. Za to
świetnie sobie radzi w pozyskiwaniu grantów na swoje
przedsięwzięcia. 800 tys. zł
to kwota, jaką otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 6 projektów dotyczących
m.in. edukacji kulturalnej
czy promocji kultury polskiej
za granicą.
Teatr dostał od ministra
kultury 105 tys. zł (wkład
własny; 31.662 zł) na projekt
"Teatr, którego sceną jest
miasto".
- Dzięki temu wrócimy na Zakaczawie, Piekary, Tarninów, by wspólnie z
mieszkańcami Legnicy snuć
opowieści o tych dzielnicach
- zapowiada Jacek Głomb,
dyrektor Teatru Modrzejewskiej.
Kolejny grant - 84 tys zł
(wkład własny: 36 tys. zł) zostanie przeznaczony na
zajęcia edukacji teatralnej
pod hasłem "Teatr jest bliżej
niż myślisz", adresowane do
dorosłych i seniorów. Jedna

z grup zaproszonych do tego
projektu będzie się składać z
osób z chorobą Alzheimera.
Teatr próbuje w ten sposób
odpowiedzieć na przemiany
demograficzne, jakie dokonują się w legnickiej społeczności. Liczną, stale rosnącą częścią tego zbioru są
osoby starsze. Załoga Modrzejewskiej chce ich gościć w
teatrze.
W ramach promocji kultury polskiej za granicą Teatr
Modrzejewskiej pojedzie do
Gruzji ze spektaklem "Czas
terroru"według "Róży" Stefana Żeromskiego w reżyserii Lecha Raczaka. Przy
okazji tournee zaplanowano
warsztaty teatralne. Skorzysta również legnicka publiczność, bo "Czas terroru"
wróci na afisz. Niestety, nie
do budynku dawnego teatru
varietes na ul. Kartuskiej,
ponieważ tej sceny już nie.
"Czas terroru" będzie grany
na Nowym Świecie. Projekt
zyskał 180 tys. zł dotacji z
MKiDN (wkład własny: 48
tys. zł).
W konkursie dotyczącym infrastruktury kultury

Teatr Modrzejewskiej pozyskał 160 tys. zł na zakup
wyposażenia do realizacji
spektakli (wkład własny: 40
tys. zł). Będzie można między innymi wymienić starą
podniszczoną już kurtynę.
Projekty numer 5 i 6
mają związek z tańcem.
Pierwszy to cykl artystyczny "Teatr, który łączy" (dofinansowanie: 150 tys. zł;
wkład własny: 99.880 zł).
Drugi to zapowiadany już
przy okazji nowego otwarcia
teatralnej kawiarni projekt
"Modrzejewska by Legnica"
(dofinansowanie: 120 tys. zł;
wkład własny: 41.750 zł).
Łącznie Teatr Modrzejewskiej w Legnicy pozyskał z MKiDN 800 tys. zł.
Do przyznanych pieniędzy
trzeba doliczyć dwa wcześniejsze granty na kwotę 270
tys zł, co oznacza, że Teatr
Modrzejewskiej dostanie z
Warszawy ponad milion złotych. Pokaźny wkład własny,
niezbędny przy ubieganiu się
o granty, zapewnia marszałek Dolnego Śląska. 8 wspomnianych wyżej projektów
będzie go kosztować ok. 320

tys. zł.
- Myślę, że jako teatr
przodujemy na Dolnym Śląsku w skutecznym aplikowaniu o środki zewnętrzne
- mówi Jacek Głomb. - Od
2011 roku Teatr Modrzejewskiej otrzymał z MKiDN
dofinansowanie w wysokości

4.819.354 zł. Niezależnie od
sytuacji ideologicznej ministerstwo akceptuje nasze
wnioski, co świadczy, że potrafimy je pisać.
Na dużo większy opór
napotykają kierowane do
marszałka jako właściciela teatru wnioski dotyczące

podwyżek płac. Granty niewiele tu zmienią. Zostały
przyznane na działania artystyczne, więc ani grosza z
nich dyrektor Jacek Głomb
nie
może
przeznaczyć
wprost na pensje.
Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

M A R E K
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Uwaga, nowy trick złodziei!

OGŁOSZENIE

- Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi prowadzą
czynności w sprawie oszustwa internetowego, do
którego doszło w lutym br.
- informuje sierż. Dominika
Kwakszys, oficer prasowy.
- Do jednostki zgłosiła się
45-letnia złotoryjanka, która poinformowała, że z nieznanego numeru otrzymała
wiadomość tekstową SMS
z informacją o konieczności uregulowania niedopłaty wraz z odnośnikiem
do strony internetowej. Po
kliknięciu w otrzymany link

została przekierowana na
stronę bankowości elektronicznej, za pośrednictwem
której wykonała przelew
na kwotę kilku złotych. Jak
się później okazało, z konta
pokrzywdzonej została pobrana zdecydowanie wyższa
kwota, tj. 2,5 tysiąca złotych. Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności
opisanego
przestępstwa,
które mają na celu ustalenie
i zatrzymanie sprawy oraz
odzyskanie utraconych pieniędzy.
Policjanci i eksperci od
bezpiecznego internetu od
dawna przestrzegają przed
otwieraniem dołączonych
do wiadomości załączników
niewiadomego pochodzenia,
bo mogą zawierać wirusy i
złośliwe oprogramowanie.
W tym przypadku link z
mejla lub SMS-a przekierowuje do specjalnie spreparowanej przez oszustów strony
udającej prawdziwy portal
do wykonywania płatności elektronicznych. Za jej

pośrednictwem przestępcy
uzyskują dostęp do konta
bankowego swej ofiary.
Jak ustrzec się przed
oszustami? Podstawowa zasada: nigdy nie wchodzić na
stronę internetową banku za
pośrednictwem linków znajdujących się w otrzymanych
SMS- ach lub mailach. Policjanci radzą: używajmy do
tego celu adresu podanego
przez bank, z którym podpisaliśmy umowę o otwarcie i prowadzenia rachunku
bankowego. Nie jest również wskazane wykorzystywanie mechanizmu tzw.
„Zakładek” lub „adresów
Ulubionych”, gdyż istnieją
szkodliwe obiekty, które potrafią modyfikować zachowane tam adresy. Nie wolno
używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia
strony logowania banku,
bo wyszukane w nich linki
mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających wirusy. Zawsze
przed zalogowaniem trzeba

sprawdzić, czy połączenie
z bankiem jest bezpieczne.
Adres witryny internetowej
banku powinien rozpoczynać się od skrótu:”https://”,
a nie „http://”. Brak litery
„s” w skrócie „http” oznacza brak szyfrowania, czyli,
że Twoje dane są transmitowane przez internet tekstem jawnym, co naraża cię
na ogromne niebezpieczeń-

OGŁOSZENIE

Mieszkanka Złotoryi straciła 2,5 tysiąca złotych, bo
uwierzyła w wysłanego przez
oszustów SMS-a o niewielkiej niedopłacie i próbowała
uregulować rachunki. Policjanci ostrzegają przed nową
metodą wykorzystywaną do
wyłudzania pieniędzy. Bądźcie ostrożni, gdy dokonujecie
przelewów przez internet!

stwo.
Policjanci zalecają też
sprawdzenie
certyfikatu.
- Zanim wpiszemy identyfikator bądź login i hasło
sprawdźmy, czy połączenie
z bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania.
Jeżeli znajdziemy symbol
kłódki, kliknijmy na niego
dwa razy, aby sprawdzić, czy
wyświetlony certyfikat jest

ważny i czy został wydany
dla Twojego banku. Jeśli
certyfikat utracił ważność
lub nie został wystawiony dla Twojego banku albo
nie można go zweryfikować zrezygnuj z połączenia
- przypomina Weronika
Kwakszys.
Piotr Kanikowski
FOT. PIXABAY.COM
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Związek ceni prezydenta Legnicy
W Poznaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku
Miast Polskich (5-6 marca)
członkiem zarządu ZMP został wybrany prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski,
który otrzymał 199 głosów
na 211 możliwych. Przez
szereg lat pełnił w tej samorządowej korporacji funkcję
przewodniczącego komisji
rewizyjnej.
- Po kilkunastu latach pracy w komisji rewizyjnej rozpoczynam działanie w Zarządzie
ZMP nowej kadencji. Dziękuję delegatom za zaufanie i
poparcie – powiedział Tadeusz Krzakowski. – Przed nami
wielkie wyzwania.
W Zgromadzeniu uczestniczy ponad 200 delegatów z
całego kraju. Pierwszego dnia
odbyły się wybory zarządu i
komisji rewizyjnej na VIII kadencję (2019-2024).
Delegaci ponownie funkcję
prezesa powierzyli Zygmuntowi Frankiewiczowi, prezydentowi Gliwic, wiceprezesami
zostali - Krzysztof Żuk, prezydent Lublina i Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Na
sekretarza wybrano Krzysztofa
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Co dalej z „Rowerową
Legnicą”?
W Urzędzie Miasta w Legnicy trwają przygotowania do
budowy trasy rowerowej,
która połączy osiedle Piekary, Wrocławskie Przedmieście, Stare Miasto oraz
Tarninów. Będzie to jedna
z sześciu głównych tras
przewidzianych w koncepcji
"Rowerowej Legnicy". Ich
budowa ma ułatwić cyklistom bezpieczne i szybkie
przemieszczanie się po całym mieście.

Kosińskiego, prezydenta Ciechanowa. W nowym, poszerzonym zarządzie zasiądzie
teraz 30 przedstawicieli miast
członkowskich. Wszyscy zadeklarowali stanowczą wolę
obrony samorządu.
Pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego delegaci
przyjęli sprawozdania zarządu z działalności Związku w
2018 roku i w VII kadencji,
sprawozdanie z wykonania bu-

dżetu, udzielili absolutorium
ustępującemu zarządowi oraz
komisji rewizyjnej i przyjęli
budżet Związku na 2019 rok.
Zgromadzenie
Ogólne
Związku Miast Polskich jest
okazją do przedyskutowania
w szerokim gronie wielu ważnych dla samorządów i miast
członkowskich tematów, w
tym zwłaszcza spraw legislacyjnych. W drugim dniu obrad delegaci dyskutują o pla-

nowaniu rozwoju przestrzeni
miejskich oraz wyzwaniach
środowiskowych, takich jak
odpady komunalne, smog i klimat. Omawiają też możliwości
rozwoju miast w kontekście
rosnących obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświacie.
Źródło: Urząd Miasta
w Legnicy
FOT. ZMP/ URZĄD
MIASTA W LEGNICY

Zgodnie z tamtym dokumentem trasa nr 1 miała
mieć 11,4 km i biec ulicami:
Iwaszkiewicza, Sudecką, al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Żołnierzy II Armii
Wojska Polskiego, Wrocławską, Witelona, Fryderyka Skarbka, Muzealną i
Złotoryjską.
Jeszcze w 2018 roku
Urząd Miasta zlecił opracowanie Wariantowej koncepcji rowerowego połączenia
ul. Piłsudskiego z Centrum
Legnicy, czyli najtrudniejszego do realizacji wariantu
tej trasy. Dokument jest go-

towy i można przystąpić do
wyboru najkorzystniejszego
wariantu z tego opracowania. Wiceprezydent Jadwiga
Zienkiewicz w odpowiedzi
na interpelację Macieja Kupaja informuje, że w następnym kroku przewidziane są
prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dla tej
inwestycji.
Docelowo Legnica zamierza wybudować w najbliższych latach 103 km
tras dla rowerzystów, w tym
6 tras głównych o łącznej
długości 53 kilometrów.
Planowane są również strefy ruchu uspokojonego,
czyli do 30 km na godzinę.
Rozważa się, wzorem innych miast, wprowadzenie
rowerowej jazdy pod prąd
na drogach jednokierunkowych. Powstaną stacje
rowerowe i wiele miejsc
postojowych. System będzie
kompatybilny z wynajmowanymi rowerami miejskimi.
Piotr Kanikowski
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Przemilczany pomnik księcia
Prezydent Legnicy zabiera
się za zagospodarowanie i
rewitalizację placu Słowiańskiego wraz z przyległościami. Ogłosił przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
według koncepcji przygotowanej w 2016 r. przez wrocławską architekt Aleksandrę
Doniec. Koncepcja przewiduje m.in. sporą fontannę, kawiarnię, przejście z windami.
Nie przewiduje pomnika, na
którym zależy PiS-owi.

OGŁOSZENIE

Zadanie
inwestycyjne
ujęte w budżecie na 2019 rok
nosi nazwę: "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz
z budową pomnika Henryka
Pobożnego”. Tak sformułowano je w poprzedniej kadencji,
gdy Tadeusz Krzakowski lepiej
dogadywał się z radnymi Prawa i Sprawiedliwości (czytaj:
ustępował im, by zachować w
radzie większość potrzebną do
forsowania swoich pomysłów).
Poza tym prezydenta obowiązuje nieuchylona nigdy, niezrealizowana do dziś uchwała
Rady Miejskiej z 29 grudnia

2003 roku, w której zapisano
wprost: “Sytuuje się na Placu Słowiańskim w Legnicy
pomnik o nazwie “Książę
Henryk Pobożny – Obrońca
Europy”. Oddolnie ukonstytuował się społeczny komitet
budowy pomnika upamiętniającego księcia, powstały
wstępne wizje tego monumentu, zbierane są fundusze.
Radny Andrzej Lorenc (PiS)
trzy miesiące temu dopytywał
się o zaangażowanie miasta w
to przedsięwzięcie. W odpowiedzi wiceprezydent Jadwiga
Zienkiewicz
zdystansowała
się od tematu. Według niej,
z dyskusji, jaka towarzyszyła
podejmowaniu uchwały z 29
grudnia 2003 roku, wynikało,
że społeczny komitet "planował zbieranie środków na ten
cel bez udziału gminy".
Zaglądam do kontrowersyjnej uchwały. Ma tylko dwa
paragrafy. Pierwszy (przytoczony już kilka zdań wyżej) sytuuje pomnik księcia na placu
Słowiańskim. Drugi powierza
wykonanie uchwały prezydentowi.
A jednak o pomniku
księcia Henryka Pobożnego

nie ma nic w specyfikacji towarzyszącej przetargowi na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji placu. Jakby urzędnicy
w ratuszu wyparli z pamięci
decyzję Rady Miejskiej Legnicy sprzed 16 lat.
Inwestycja ma zostać
przeprowadzona według wizji
wrocławskiej architekt Aleksandry Doniec, która wygrała rozstrzygnięty w kwietniu
2016 roku konkurs na koncepcję zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego.
Przewidywała ona przekształcenie tego fragmentu miasta
w przestrzeń realnie służącą
mieszkańcom. W jej wizji
plac po przebudowie miał nie
tylko spełniać funkcje komunikacyjne, ale też skłaniać do
tego, by się na nim zatrzymać: odpocząć w cieniu drzew
przy fontannie, napić się kawy,
uczestniczyć w wydarzeniach
plenerowych. Z myślą m.in
o imprezach i dostawianej w
razie potrzeby scenie zaplanowano dużą otwartą przestrzeń
i fontannę posadzkową, z
ukrytymi dyszami i granitową
nawierzchnią zlicowaną z po-

ziomem całego placu.
Koncepcja
Aleksandra
Doniec przewiduje budowę
niedużego ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Skarbka oraz przebicie ul. Mickiewicza do ul. Wjazdowej.
Zachowano lokalizację przejścia podziemnego, ale schody
zawężono, by zrobić miejsce
dla wind (choć architektka przewidziała też przejście
nadziemne przy rondzie). Dywan kwiatowy, który dziś jest
główną ozdobą placu, zostanie

przeniesiony na skwer przed
Zespołem Szkół Ekonomicznych. Na placu pojawi się sporo zieleni. Na przykład cztery
rzędy drzew przed budynkiem
starostwa i szpalery w pobliżu
urzędu miasta. Mała architektura ma być szlachetnie
minimalistyczna i elegancka.
Oświetlenie w posadzce. Siedziska w formie wydłużonych
betonowych bloków łączące
się kompozycyjnie z pasami
zieleni. Architektka proponuje
też niewielkie, wpasowane w

tą przestrzeń pawilony, np. na
kawiarnię lub punkt z informacją dla turystów.
Przetarg na wykonanie
dokumentacji
projektowo
-kosztorysowej ma zostać rozstrzygnięty w marcu. Dokumentacja powinna być gotowa
za rok.
Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski
RYC. P33 PRACOWNIA
PROJEKTOWA ALEKSANDRA DONIEC
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„Czarne Pola” potrzebują Was
W środę legniczanie mieli
okazję zobaczyć na teatralnym ekranie pierwszy gotowy
już odcinek serialu „Czarne
Pola” w reżyserii Przemka
Wojcieszka i aktorami Teatru
Modrzejewskiej w głównych
rolach. Na portalu PolakPotrafi.pl trwa zbiórka funduszy na drugi odcinek. Wciąż
brakuje dużo pieniędzy, więc
każda wpłata będzie bardzo
cenna.
W tytułowych Czarnych
Polach zamordowany został
dociekliwy prawnik, który
zamierzał upublicznić szokujące tajemnice związane
z działalnością trzęsącego
okolicą kombinatu energetycznego. W tajemnicy przed
przełożonymi do akcji wkracza dwóch policjantów (Mateusz Krzyk i Albert Pyśk).
Porywają charyzmatycznego miejscowego proboszcza
(Paweł Palcat), który wie
wszystko o wszystkich w lokalnej wspólnocie. Podczas
brutalnego
przesłuchania
chcą go zmusić do wyjawie-

nia tajemnicy związanej z
motywem zbrodni.
Tak zaczyna się polityczno-kryminalna historia
opowiedziana w pierwszym
odcinku serialu zatytułowanym „Zdrowaś Mario”. Nakręcono go dzięki publicznej
zbiórce pieniędzy i wsparciu
legnickiego teatru, którego
aktorzy są głównymi bohaterami odcinka. Zdjęcia nakręcono głównie w mrocznych
wnętrzach legnickiej Sceny
na Nowym Świecie.
- To najbardziej szalony
pomysł, jaki kiedykolwiek
robiłem. Całkowicie społeczny i niskobudżetowy.
Wykorzystujemy konwencję
serialu kryminalnego, aby w
sposób wielowątkowy opowiedzieć o dzisiejszej Polsce. To mocno polityczny
projekt, jakiego nikt w Polsce nie robi. Z jednej strony opowiadamy wciągającą
historię, z drugiej – z pasją
dokumentalistów i historiografów - rozbieramy na części pierwsze Polskę w trakcie
politycznego i społecznego

przesilenia. Bardzo mi zależy na spotkaniu z widownią,
stąd pomysł na publiczną i
bezpłatną prezentację pilota serialu w Legnicy, ale też
w niedzielę 10 marca we
wrocławskim Dolnośląskim
Centrum Filmowym – opowiada Przemysław Wojcieszek.
- Gram policjanta, który
jest pełen ideałów i wbrew
wszystkim i wszystkiemu,
chce jak najszybciej rozwiązać sprawę tajemniczej
zbrodni. Świetnie się nam
pracuje nad tym legnickim
projektem, bo bardzo dobrze się znamy. Do tego
mamy sporo czasu na próby i
wspólne dopieszczanie fabuły – zauważa Mateusz Krzyk.
- Gram proboszcza parafii Czarne Pola. To skomplikowana i pełna sprzeczności postać członka lokalnej
elity i człowieka, który wie
wszystko o swoich parafianach. Być może wie za dużo,
co nie jest bezpieczne dla
człowieka uwikłanego w lokalne układy – dodaje Paweł

Palcat.
Na portalu crowdfundingowym PolakPotrafi.pl
trwa zbiórka pieniędzy na
drugi odcinek tej produkcji
pt. „Patriarcha”. Wg zamierzeń realizatorów ma być
więcej powietrza (plenerów),
zwiększy się także obsada,
do której dołączą wrocławscy aktorzy Sylwia Boroń i

Wiesław Cichy (aktualnie
gra w legnickim spektaklu
„Popiół i diament – zagadka
nieśmiertelności”).
Potrzeba 30 tys. zł.
Zbiórka pieniędzy wg formuły „wszystko, albo nic” ruszyła 1 lutego i zakończy się
już za 13 dni. Brakuje dużo!
Osoby, które wesprą projekt mogą liczyć na bonusy

tym cenniejsze, im bardziej
hojny jest darczyńca. Jakie?
Wystarczy zajrzeć na portal
zbiórki. Znajdziesz go łatwo
np. na profilu fb legnickiego
teatru lub w portalu 24legnica.pl.
Grzegorz Żurawiński, @
Legnicka Gazeta Teatralna
FOT. TOMASZ
TURKETTI
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Międzynarodowa szajka oszustów
czeka na wyrok w Legnicy
Przed Sądem Okręgowym w
Legnicy już miał zapaść wyrok w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, która
- według Prokuratury Krajowej - wyłudziła co najmniej
148 mln zł podatku VAT za
sprowadzony z zagranicy
złom miedziany i miedziane
katody. Sąd zdecydował się
ponownie otworzyć przewód
sądowy, by zbadać dodatkowe dowody.

REKLAMA

Poza Polakami, w skład
grupy wchodziło 9 obywateli Węgier i jeden obywatel Czech. W sumie aktem
oskarżenia zostały objęte 42
osoby.
Grupę
rozpracowywał
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy
Departamentu
do Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji
we Wrocławiu Prokuratury
Krajowej, który w lipcu 2016
roku skierował akt oskarżenia
do Sądu Okręgowego w Legnicy.
Jak mówi prokurator

Marcin Kucharski, w proceder było zamieszanych około
60 podmiotów.
Na początkowym etapie
swojego działania grupa zajmowała się sprawdzaniem do
Polski z innych państw Unii
Europejskiej złomu miedzianego i katod miedzianych.
Formalnymi nabywcami były
podmioty zarejestrowane w
Polsce, które nie zamierzały
i nie płaciły należnego podatku VAT, a więc były tzw.
"znikającymi podatnikami".
Za pośrednictwem łańcuszka firm towar odsprzedawano kolejnym nabywcom, aż
ostatecznie trafiał do Metraco, które zaopatruje huty
KGHM. Transakcje były tylko "na papierze" (fizycznie w
tych pośrednich ogniwach ani
złomu, ani katod nigdy nie
widziano). Firmy – "znikający
podatnicy" - były następnie
zamykane lub odsprzedawane, a reprezentujące je osoby
ukrywały się. Towar brano
od dostawców z Austrii lub
Włoch i wbrew zapisom z

faktur sprzedażowych transportowano bezpośrednio do
firmy będącej rzeczywistym
nabywcą. Na tym etapie następowała także podmiana
dokumentów przewozowych,
uzasadniających przejazd ciężarówek z towarem na danej
trasie. Po dostarczeniu towaru
następowała zapłata, w tym na
rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne.
Część pieniędzy, stanowiąca
zysk przestępców, wybierana
była przez podstawione osoby
w formie gotówkowej.
Mechanizm
oszustwa
przetestowano najpierw na
Węgrzech. Gdy Węgrzy zaostrzyli przepisy, oszuści
przenieśli się na półtora roku
do Czech. Kiedy i tam nie
mogli działać, trafili do Polski.
Prokurator Marcin Kucharski
ma nadzieję, że tu ich grupa otrzyma ostateczny cios.
Wnioskuje o surowe kary: od
2 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli sąd uwzględni jego
wniosek, na 15 lat za kratki
trafi główny sprawca - Grze-

gorz G., z zawodu krawiec.
Między innymi ze względu na poważne konsekwencje,
które grożą oskarżonym (dla
większości 9-10 lat więzienia) przed wydaniem wyroku sędzia Bartłomiej Treter
postanowił sprawdzić anonimowych świadków z Węgier,
dopuścić dowody z dwóch
wyroków, jakie w międzyczasie zapadły w tej sprawie
(część oskarżonych dobrowolnie poddała się karze) oraz
zbadać, czy coś się zmieniło w
karalności oskarżonych w porównaniu ze stanem z 2016
roku. Następne posiedzenie (i
- być może - wyrok) 5 kwietnia.
Prokuratura podkreśla, że
w uzyskiwaniu obszernego
materiału dowodowego w tej
sprawie dużą rolę odegrała
ścisła współpraca międzynarodowa, w tym realizowana
za pośrednictwem Eurojust w
ramach spotkań koordynacyjnych.
Piotr Kanikowski
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Legnica do słuchania?
Stwórz ją!
Powstaje Dźwiękowa Mapa
Legnicy „Posłuchaj śpiewu
miasta”. Zachęcamy legniczan do jej współtworzenia!
Chodzi o to, byśmy wspólnie stworzyli mapę charakterystycznych dla Legnicy
brzmień i odgłosów: każda
dzielnica, zakątek, kościelna wieża, zabytek czy „zapomniane” podwórko mają
swoje własne, niepowtarzalne odgłosy.
Wystarczy włączyć na chwilę w swoim otoczeniu nagrywanie w smartfonie, by zapisać
wyjątkowe dla danego miejsca
dźwięki. Interesują nas kilkuminutowe nagrania z różnych
miejsc. Zbieramy dźwięki charakterystyczne, nietypowe, ale
też codzienne: poranek na przystanku autobusowym, spacer po
parku, odgłosy podwórka, szum
rzeki.
Nadesłane przez Was nagrania stworzą Dźwiękową Mapę
Legnicy, która będzie dostępna w internecie (z dokładnym
oznaczeniem lokalizacji odgłosów), by każdy mógł odbyć
wirtualny, dźwiękowy spacer po
naszym mieście.

Jak nagrać dźwięk i gdzie
wysłać?
Do zrobienia dobrego nagrania wystarczy smartfon z funkcją
dyktafonu, oraz dostęp do sieci,
żeby zrobione nagranie wysłać
mailem. Wystarczy osłonić urządzenie od podmuchów wiatru,
skierować w stronę miejsca, którego brzmienie chcemy nagrać.
Wystarczą 2-3 minutowe
nagrania opatrzone zdjęciem
miejsca gdzie zostały zarejestrowane i jego krótkim opisem.
Po zakończeniu wyślij nagranie na adres: dzwiekilegnicy@
lck.art.pl
Gdzie posłuchać pierwszych
nagrań?
Projekt odbywa się w ramach tegorocznej, jubileuszowej
Legnicy Cantat 50. Jego koordynatorem jest Michał Zygmunt,
ceniony kompozytor i twórca
słuchowisk.
Zbiera już od Was i umieszcza pierwsze nagrania w internecie. Możecie ich posłuchać tutaj:
https://soundcloud.com/user589038892.
Zapraszamy i zachęcamy!
Źródło: EGO/ Legnickie
Centrum Kultury
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Wybuch w złotoryjskiej fabryce Ola od prosiaczka
We wtorek około godziny 9
doszło do wybuchu i pożaru
w fabryce Borgers na terenie złotoryjskiej podstrefy
Legnickiej Specjalnej Strefy
Przemysłowej. Ewakuowano
całą załogę: 133 pracowników. Dwie osoby odniosły
lekkie obrażenia. Jedna to
pracownik Borgers z oczami
zaprószonymi jakąś substancją. Druga to 50-letnia kobieta z sąsiedniej hali, gdzie
wybuch spowodował pęknięcie szyby. Pożar został już
ugaszony przez strażaków.
- Na tę chwilę nie jesteśmy
w stanie stwierdzić, co było
przyczyną tego zdarzenia mówi sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowa Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi.
Strażacy przypuszczają, że
mogła eksplodować instalacja
gazowa, ale to muszą jeszcze
potwierdzić eksperci.
Wybuch spowodował zapalenie się świetlika dachowego nad halą produkcyjną.
Zerwał też część połaci dachowej.
- Na miejscu pracują 22
zastępy - mówił nam około

godz. 10.30 kpt. Piotr Dąbrowa z Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. - Pożar został ugaszony. Ściągamy luźne
elementy blachy dachowej, by
wiatr jej nie porwał i nie zrzucił na ziemię.
Ludzie zostali ewakuowani z budynku tak jak stali, bez
kurtek i okryć wierzchnich.
Czekają na zewnątrz. Burmistrz Złotoryi zdecydował,
że aby nie marzli, podstawi
autobusy komunikacji miejskiej, aby mogli w nich poczekać do zakończenia akcji. To
koniecznie, bo w hali włączyły
się zraszacze przeciwpożarowe i cześć ubrań uległa przemoczeniu. Rodziny przywożą
im z miasta odzież na zmianę.
Policja informuje o dwóch
osobach lekko rannych.
24-letniemu mężczyźnie
z zaprószonymi oczami pogotowie ratunkowe udzieliło
pierwszej pomocy. Odmówił
ratownikom zgody na przewiezienie go do szpitala celem
dalszej diagnostyki. Czuje się
dobrze.
Siła wybuchu uniosła kawałek zerwanej z dachu blachy i uderzyła nim w okno są-

w Legnicy
Galeria Satyrykon (Rynek
36) zaprasza na wystawę
prac Oli Woldańskiej-Płocińskiej „Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje”. Wystawa czynna jest 27 kwietnia.
Wstęp bezpłatny. Wernisaż
odbędzie się 15 marca, początek godz.18.00.

siedniej hali, na terenie fabryki
Siku. 50-letnia kobieta, która
ucierpiała z tego powodu, po
opatrzeniu została przez karetkę przetransportowana do
szpitala celem dokładniejszej
diagnostyki.
Kierownictwo
zakładu
odmawia jakiegokolwiek komentarza na temat zdarzenia.
Zakład jest nowy, otwarty
w sierpniu 2018 roku. Produkuje maty wygłuszające i
wykładziny do samochodów.
Straty spowodowane pożarem

będą prawdopodobnie ogromne, bo woda z wewnętrznej
instalacji przeciwpożarowej
zalała maszyny. Firma będzie zmuszona na jakiś czas
wstrzymać produkcję w Złotoryi.
Burmistrz Robert Pawłowski rozmawiał z prokurentem firmy Borgers. - Jako miasto jesteśmy gotowi pomagać
na każdym kroku - deklaruje
Pawłowski.
Piotr Kanikowski
FOT. OSP PRUSICE

Wydaje się, żeOla Woldańska-Płocińska uwielbia wszelkie
produkty spożywcze, a szczególna sympatią darzy owoce i
warzywa, które pięknie zestawione w alfabetycznym porządku przedstawia na kolorowych
planszach. Zwierzątka też bardzo
lubi, a ogromną słabość ma do
prosiaczków, zwłaszcza młodych.
Z wielkim powodzeniem tworzy
plakaty do kampanii społecznych,
wydarzeń kulturalnych, festiwali,
teatrów zwłaszcza dla dzieci.
Pochodzi z Kalisza. Studiowała projektowanie graficzne na
Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu. Obecnie jest tam asystentką w Pracowni Projektowania Opakowań. Zajmuje się ilustrowaniem oraz projektowaniem

plakatów i książek, nie tylko dla
dzieci. Do tej pory ukazało się
kilkanaście książek z jej ilustracjami w tym kilka książek autorskich: Pierwsze urodziny prosiaczka (Czerwony Konik, 2010),
Drugie urodziny prosiaczka
(Czerwony Konik, 2012) Marchewka z groszkiem (Czerwony
Konik, 2011), Co dwie brody to
nie jedna, kompendium wiedzy o
zaroście (Alegoria, 2011), Rekordziści (Czerwony Konik, 2016),
Prosiaczek i Pojazdy (Czerwony
Konik, 2016).
Źródło: EGO/ LCK
RYC. OLA WOLDAŃSKA
-PŁOCIŃSKA
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Dobro jest jak narkotyk. Wciąga
Rozmowa z Jerzym Rakiem,
legnickim bioenergoterapeutą, osteopatą i healerem.

REKLAMA

Świętował Pan w grudniu
2018 roku swoje 44-lecie pracy
uzdrowicielskiej. Czy można
powiedzieć, że 44 lata minęły
jak jeden dzień?
- Można, bo rzeczywiście
tak było. Już od listopada o
tym myślałem, a kiedy zbliżała się data jubileuszu, oszołomienie tylko się wzmagało.
Nie bardzo rozumiałem, jak
możliwy jest taki szmat czasu – i nagle zacząłem liczyć...
Lata. Szybko minęły. Był to
czas bardzo intensywny. W
archiwum, które przeglądałem
niedawno, poza dziesiątkami
zdjęć, zobaczyłem sporo wywiadów lub innych tekstów
prasowych poświęconych mojej działalności. Więc także w
ten sposób da się odmierzyć
czas, który minął od pierwszego uzdrowienia, czyli 12
grudnia 1974 roku.
Pamięta Pan tamten
dzień?
- Tak. Pamiętam go jako
dzień cudownego uzdrowienia. Dzięki przyłożeniu rąk
do brzucha, usunąłem zmiany
nowotworowe w obrębie jajnika.
Wspomniał Pan kiedyś w
jednym z wywiadów o tremie.
Czy po tylu latach wciąż odczuwa Pan tremę?
- Nic się nie zmieniło:
wciąż odczuwam tremę przed
wizytą każdego pacjenta. To
dla mnie coś całkowicie naturalnego. Pomaga mi się zmobilizować. Na pewno dzięki
niej odczuwam większą odpowiedzialność. Z wiekiem
lepiej też zdaję sobie sprawę,
co oznaczają wypowiadane
przeze mnie słowa i jak ważna
jest precyzja w języku, którego
używa się wobec ludzi.
Zajmuje się wieloma dziedzinami medycyny. Która z
nich jest Pana ulubioną?
- Od zawsze i na zawsze
najbliższe mi pozostanie manualne nastawianie kręgosłupa. Zajmuję się tym od 20.
roku życia i – szczerze mówiąc
– wrosło to we mnie. Gdyby
odebrać mi możliwość tego
rodzaju pracy – umarłbym.
Coś w tym jest. Choć kiedy
zacząłem szukać odpowiedzi
na pytania, dotyczące życia,
słyszałem ciągle, aby zawsze
mieć plan B, C i D, nie zamykać się w życiu na różne roz-

wiązania.
Dziesiątkom ludzi w beznadziejnej - wydawałoby
się - sytuacji, przywrócił Pan
zdrowie. To wystarczy, by po
44 latach czuć zawodowe spełnienie?
-Tak, choć przecież wiem,
że nie zawsze było tak różowo. Zdarzały się też naprawdę
piękne momenty. Było ich co
najmniej kilka.
Przewrotnie zapytam o te
słabsze. Czy w ślad za nimi nie
pojawiło się zwątpienie w sens
dalszej pracy?
- Nie, nigdy. Uważam, że
mój zawód jest piękny, ma
ogromny sens moralny i społeczną wagę. Znam ludzi, którzy zmagali się z momentami
zwątpienia w siebie. W takich
chwilach stawiali sobie pytanie, czy to jest droga, którą
powinni wybrać. Ja nigdy nie
miałem takich wątpliwości.
Wyznaję to z pewnym zakłopotaniem.
Widzę w tym ślad tak
charakterystycznego dla Pana
pozytywnego nastawienia do
życia. Czy słusznie?
- Doświadczenie, jakie
zdobyłem podczas tych trudnych lat, przydało się w późniejszym życiu. Przekonałem
się, że są dwa sposoby zrobienia tej samej rzeczy: łatwy i
trudny. Gdy mamy możliwość
wyboru, zawsze wybieramy
ten łatwy sposób, gdyż umożliwia on większą wydajność,
oszczędza czas i energię. Jeżeli
jednak coś przychodzi nam
zbyt łatwo, niektórym wydaje
się, że na to nie zasłużyli. Długo by o tym mówić.
Po co Panu pomaganie?
Kim by Pan był, gdyby nie czuł
potrzeby ratowania innych?
- Byłbym tym, kim jestem.
Nikt mi nie mówił: "Masz być
dobry". Powtarzam: "W każdym jest dobro". Tego się nauczyłem, gdy przez całe życie
starałem się wniknąć w głąb
drugiego człowieka. To lekcja
dla uzdrowicieli. Kiedy pomagam komuś, nawet na ulicy,
a on się uśmiecha i dziękuje,
czuję coś dziwnego. Radość,
która nie wiadomo skąd przychodzi. Tak samo jest, kiedy
znajduję w Księdze Pamiątkowej wpis: "Dziękuję, bo dzięki
panu lepiej mi się żyje, jestem
zdrowy, dziękuję, że pan jest".
Od tego jakoś lepiej się oddycha. Dobro jest jak narkotyk,

wciąga. Było tak fajnie, że z
chęcią zrobię to drugi raz.
Ale to chyba nie jest najpowszechniejsze
doznanie?
Inaczej wszyscy bylibyśmy dla
siebie nawzajem lepsi niż jesteśmy. Dlaczego akurat Pan
to robi?
- Bo znalazłem się na innej planecie. Planecie innych
uczuć, wartości.
Tak postrzegają Pana chorzy? Jako człowieka z innej
planety?
- Jestem dla nich zwyczajnym człowiekiem. Pacjenci
widzą we mnie jakiegoś pana,
który się tylko uśmiecha. Błyskawicznie znajduję z nimi
kontakt, bo jako uzdrowiciel
musiałem nauczyć się łapać
kontakt werbalny.
Miał Pan ochotę kiedykolwiek obalić swój charakterystyczny styl?
- Koncentruję się na tym,
żeby wiązać się z wartościowymi ludźmi. Ludzie, z którymi się stykam, nigdy nie są
fałszywi w stosunku do mnie –
i ja jestem szczery w stosunku
do nich. Więc kiedy słyszę, że
mam styl, to nie bardzo wiem,
na czym to polega. Po prostu
robię to, co czuję.
Popularność i fakt, że jest
się „tym panem z telewizji",
pomaga czy raczej szkodzi w
prowadzeniu działalności?
- Wszystko, zawsze i

wszędzie, zależy od człowieka.
A gdy dziennikarze pytają
o metodę na sukces, co Pan im
odpowiada?
- Nikt mnie nie zmuszał,
bym z uporem maniaka poznawał tajniki wiedzy medycznej i
paramedycznej oraz próbował
się rozwijać w zawodzie, który wydawał się dostępny kilku
uprzywilejowanym mistrzom
duchowym. Moja metoda?
Próbować aż do skutku. Jestem książkowym przykładem
wyśnionego ajurwedyjskiego
snu - najpierw niczym nie
skrępowane marzenia, potem
ciężka praca, następnie małe
kroczki do przodu aż w końcu
upragnione cudowne uzdrowienia. Nie wiem, czy tak się
stało bo jestem wyjątkowy,
czy znalazłem się po prostu
w odpowiednim miejscu w
odpowiednim czasie. Od 20.
roku życia wierzyłem w to, że
mi się uda. Ta wiara rozpalała
mnie i dawała przekonanie, że
mam siłę i predyspozycje, żeby
do tego doprowadzić. Bez niej
by mi się nie powiodło. Dzięki
niej z uporem maniaka brnąłem do przodu i rozwijałem
we wszystkim, co mogło okazać się pomocne.
Więc wystarczy po prostu
wiedzieć, czego się chce, i to
robić?
- Tak mogłaby brzmieć
moja dewiza. U innych ludzi

dużym problemem jest strach
i zagubienie. Sądzę, że jeśli nie
jesteś czegoś pewny albo boisz
się tego, czego chcesz, to stwarzasz blokadę, która skutecznie uniemożliwia realizowanie
pragnień. Nie znoszę, kiedy
ludzie nastawiają się negatywnie do świata. Kiedy mówią,
jak bardzo chcą, ale podkreślają jednocześnie, jak bardzo
trudno będzie im to osiągnąć.
Nie można stać na straconej
pozycji. Tylko gotowość na
trud daje siłę do zwalczania
wszelkich przeciwności. Moja
historia to historia Jerzego
- myśliciela, który stara się
przeniknąć istotę Wszechświata. Jestem żywo zainteresowany nauką i granicami,
jakie stawiają jej ograniczenia
ludzkich możliwości poznawczych. Chcę dotknąć tych granic, a jeśli się uda, to również
je przekroczyć.
Wszystko to zachowując
radosny dystans do świata?
- Podchodzę do uzdrawiania z rezerwą i poczuciem
humoru. Ja się nim po prostu
bawię, co nie oznacza wcale
lekkiego traktowania chorych, którzy zgłaszają się do
mnie po pomoc. Znalazłem
własny sposób podejścia do
tego świata. Obracając się
wśród ludzi , którzy coś sobą
reprezentują, szalenie dużo
się uczę. Niektórzy podają mi

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

rękę, niektórzy nie, ale fakt, że
się o nich ocieram, dodaje mi
otuchy, że mogę czegoś w życiu dokonać.
Nerwy też są?
- Straszne. Ale wykształciłem w sobie bardzo ważną
właściwość. Pracując, potrafię
odizolować się od impulsów
z zewnątrz, nie odczuwać niepowodzeń. To mnie chroni
przed nostalgią. Do tego dochodzi walka o byt, o znalezienie sposobu na zabezpieczenie
egzystencji. Na szczęście nie
mam tego, co zauważam u
większości ludzi, to znaczy
ciągłej potrzeby pracy. To
mnie wyróżnia. Pewnie dlatego inni widzą we mnie kogoś,
kto umie korzystać z życia.
Postrzegają Pana jako
dziwaka?
- Podobno nie zdaję sobie
sprawy, jakie wywieram wrażenie na pacjentach. Słyszałem, ze dzięki mnie oni także
znajdują jakąś odskocznię.
Inny sposób na życie.
Bo Pan się tą pracą bawi?
- Tak, bo ja się nią bawię
i mam żartobliwy stosunek
do wszystkiego. Fakt, jestem
z innego świata. Dlatego widzę rzeczy, których przeciętny śmiertelnik nie dostrzega.
Zawsze podkreślam, jaką ma
wartość poznanie Wszechświata, wyjście poza własny
pępek.
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Mocne „Stop the Tempo!”
Na legnicką Scenę na Strychu powraca kameralny dramat Gianiny Cărbunariu o
bezradności współczesnego
pokolenia rozczarowanych i
wkurzonych, którym doskwiera samotność i depresyjne
poczucie bezsensu życia.
Zbuntują się, by przez chwilę poczuć się jak „Urodzeni
mordercy” z filmu Olivera
Stone’a. Przegrają zderzając się z systemem, który
skomercjalizuje ich rewoltę.
Wieczorne spektakle wyłącznie dla dorosłych widzów w
sobotę i niedzielę 9 i 10 marca o godz. 19.00.
Bohaterowie „Stop the
Tempo!”, brawurowo grani
przez Joannę Gonschorek,
Magdę Skibę i Bartosza Bulandę, to ludzie młodzi, ale
już dojrzali, żyjący w postkomunistycznym kraju, który gwałtownie przyspieszył
wybierając liberalny, ale nieco
neokolonialny model rozwoju w świecie globalizacji i
turbokapitalizmu. Liczy się w
nim wyłącznie jednostka i jej
indywidualny sukces, którego
miarą jest konsumpcja nakręcana agresywną i wszech-

obecną reklamą.
Losy trojga bohaterów
splecie randka na telefon,
muzyczny klub, gwałtowny i nieco wyuzdany seks
oraz wypadek samochodowy.
Połączy ich rozczarowanie
przeradzające się w anarchistyczny bunt. Wszyscy mają
dość wyścigu szczurów i
świata, który od rana do wieczora atakuje ich nadmiarem
propozycji typu: podłącz się,
wykup abonament, przyjdź,
click here, wyślij smsa, join
the big fucking party. Ceną
za udział w gonitwie, aby być
trendy, cool i na topie, jest samotność, a przy tym poczucie
bezradności i bezsensu życia.
Sztuka rumuńskiej dramaturżki Gianiny Cărbunariu wystawiona premierowo
w Bukareszcie w 2004 roku
wywołała skandal, ale młodej
autorce i reżyserce otworzyła drzwi do międzynarodowej kariery. „Stop the Tempo!” grano m.in. w Lipsku,
Wiedniu, Nicei, Stambule,
Budapeszcie, Santiago, Neuchatel i Brukseli. Legnicka
tłumaczka Radosława Janowska-Lascar dokonała nie

tylko przekładu tekstu dramatu, ale zainspirowała nim
legnickich aktorów. W efekcie jesienią 2015 spolonizowaną wersję sztuki wyreżyserował w Legnicy Jarosław
Tumidajski w ramach Sceny
Inicjatyw Aktorskich.
Ten kameralny dramat
agresywnie atakuje zmysły.
Jednych ogłuszy i oburzy
brutalnością, innych zaskoczy radykalną diagnozą społeczną. U jednych wzbudzi
zachwyt odwagą prezentowania niewygodnej prawdy,
inni uznają go za lewacką
propagandę i dywersję. Obojętnych nie będzie.
Piotr Kanikowski, 24legnica.pl: Na przekór tytułowi, „Stop the Tempo!” w
legnickiej wersji to jazda
bez trzymanki. Teledysk z
życia. Ciąg dynamicznie
zmontowanych pod klubową muzykę scen, precyzyjny
jak cięcie wirtuoza chirurgii
dokonującego zabiegu lobotomii. Podmalowany baletem świateł narkotyczny trip
mknący niczym Pendolino
przez upstrzoną billboardami zgrzebność postkomuni-

stycznej Europy.
Leszek Pułka, Teatralny.
pl: Jest w tym zwartym, krótkim, bo godzinnym spektaklu
wiele dobrego teatru. Ów rytmiczny fun świateł i muzyki
(za konsoletą Andrzej Janiga), świetnie skrojona zmiana
tempa i nastrojów, przekonujące i sugestywne postacie,
drapieżnie markowany seks,
niebanalne puenty.
Nie jest przypadkiem,
że sztuka Gianiny Cărbunariu miała swoją rumuńską
premierę dokładnie w tym

samym czasie, co legnickie
„Made in Poland” Przemysława Wojcieszka. Oboje
twórców dostrzegło to, czego
– jak się wydaje - nie chcieli
zauważyć politycy, czyli narastającą frustrację wschodnioeuropejskiego pokolenia
transformacji ustrojowej i
postępującej globalizacji. W
zdecydowanie bardziej radykalnym „Stop the Tempo!”
nie ma jednak happy endu.
Po kilkunastu latach od obu
premier są jednak skutki
przedstawionych na scenie

zjawisk. Tyle, że już w realu.
Spektakle w sobotę i niedzielę 9 i 10 marca na kameralnej Scenie na Strychu o
godz. 19.00. Przedpołudniowe w czwartek i piątek 7 i
8 marca o godz. 11.00. Bilet
30 zł (ulgowy 25 zł). Rezerwacja: tel. 76 72 33 505 lub
e-mail bilety@teatr.legnica.
pl. Bilet można także kupić
w Internecie: https://teatrlegnica.interticket.pl.
Grzegorz Żurawiński, @kt
Legnicka Gazeta Teatralna
FOT. KAROL BUDREWICZ
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