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LAF to jedne z najstar-
szych w Polsce warsztatów, 
podczas których dzieci i mło-
dzież z całego kraju uczą się 
samodzielnego tworzenia fil-
mów animowanych. Robią to 
pod okiem najlepszych twór-
ców animacji. W tym roku z 
dziećmi pracować będą m.in. 
Stanisław Lenartowicz, znako-
mity filmowiec, twórca polskiej 
wersji „Ulicy Sezamkowej” czy 
Magdalena Bryll - córka pisa-
rza Ernesta Brylla, która jest 
uznanym animatorem, praco-
wała m.in. przy nagrodzonym 
Oskarem „Piotrusiu i Wilku”, 
a pasją do animacji „zaraziła 
się” właśnie podczas LAF, gdy 
jako nastolatka przyjeżdżała na 
legnickie warsztaty.

W tegorocznej imprezie 

weźmie udział ponad 30 mło-
dych twórcó, z całej Polski. Fil-
my i animowane etiudy, które 
każdego roku tworzą w Legni-
cy dzieci, są nieraz nagradzane 
na liczących się festiwalach 
filmów animowanych, także za 
granicą.

Tegorocznej LAF, trady-
cyjnie, towarzyszyć będą cieka-
we wydarzenia dla legniczan, 
m.in. Filmowe śniadania na 
dziedzińcu Zamku Piastow-
skiego, Kino na Dachu Galerii 
Piastów, widowisko „Pan Te-
norek w Krainie Bajek”, wysta-
wa „25 lat na sekundę”, Piknik 
Familijny i inne.

Ostatniego dnia Legnic-
kiej Akademii Filmowej odbę-
dzie się festiwalowa Gala. Na 
pokaz filmów, które powstaną 
w czasie LAF, organizatorzy 
zapraszają 26 sierpnia o godz. 
18.00 do Kina Piast.

Wstęp na wszystkie wy-
darzenia LAF - poza widowi-
skiem „Pan Tenorek” - jest bez-
płatny. Szczegóły na stronach 
lck.art.pl oraz laf.art.pl. 

Źródło: EGO , Legnickie Cen-
trum Kultury

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Generalna Dyrekcja Dróg 
i Autostrad wprowadzila 
zmianę w organizacji ruchu na 
trasie Legnica-Lubin. Zamiast 
jak dotąd korzystać z drogi 
krajowej nr 3, kierowcy zjadą 
na nowo wybudowaną prawą 
jezdnię drogi ekspresowej S3. 
Zmiana obowiązuje na 6-kilo-
metrowym odcinku pomiędzy 
Chróstnikiem a Kochlicami.

To konieczne, by budo-
wa s3 mogła się przenieść na 
krajową „trójkę”, która w tym 
miejscu będzie zamieniona w 
lewą jezdnią ekspresówki.

Budowa drogi ekspresowej 
S3 północ w województwie 
dolnośląskim podzielona jest 

na 5 zadań inwestycyjnych, z 
czego dwa pierwsze - liczące 
przeszło 30 km - buduje Od-
dział w Zielonej Górze, a 3 
kolejne - liczące prawie 50 km 
- Oddział we Wrocławiu.

Zmiany następują na za-
daniu V, pomiędzy powstają-
cym węzłem Lubin Południe, 
a Legnica Północ i będą obo-
wiązywać do końca budowy 
czyli do II kw. 2018r. Na prze-
łomie września i października 
br. Wykonawca planuje kolej-
ne zmiany w organizacji ruchu. 
GDDKiA prosi kierowców 
o ostrożność i przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego.

Piotr Kanikowski
FOT; GDDKiA
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Sówka
- Sówka – woła moja 

mama i natychmiast z dziupli 
w starej wierzbie wysuwa się 
główka. Bynajmniej nie ptasia. 
Kocia.

Kot jest młody, ma nie 
więcej niż 5-6 tygodni. W 
dziupli mieszka od dwóch. Na 
widok mojej mamy pomiauku-
je cicho i w dość karkołomny 
sposób – trochę przodem, 
trochę tyłem, ryjąc pazurkami 
korę - opuszcza się po pniu 
na ziemię. Przeczuwa, że zaraz 
dostanie saszetkę z kawałkami 
łososia albo inny przysmak, 
więc bardzo mu się spieszy.

Ma okrągły, pełny brzu-
szek. Ale to nowość. Gdy 
mama wygrzebała malca z wi-
nobluszczu pod płotem, przez 
czarno-biało-rude futerko 
można było dotknąć i policzyć 
każdą kosteczkę. Czerwone 
oczko, dziobnięte przez pta-
ka lub uderzone, zagoiło się. 
Teraz rozgląda się bystro za 
jedzeniem. Sówka już nie kuli 
się, gdy drogą jedzie samochód, 
nie drży na odgłos kroków na 
chodniku albo szczekanie psa.

To nie pierwszy kot wy-
rzucony we wsi. Pewnie nie 
ostatni. Chyba częściej przy-
darza się to psom. A może psy 
są bardziej bezradne. Bardziej 
przerażone. Nie wiem. Bie-
gają wzdłuż drogi, to w jedną, 
to w drugą stronę, rozglądają 
się tym szalonym wzrokiem 
porzuconego psa, węszą, ale 
wszędzie są tylko obce zapachy. 

Czasem mają skórzany 
pasek na szyi. Coś za co pan 
może chwycić, gdy wsadza 
go do samochodu, i coś, za 
co może pociągnąć, gdy od-
jadą wystarczająco daleko od  
domu. Ale tamten, biszkopto-
wy, który spał zimą na cmen-
tarzu, nie miał. Oszczekiwał 
ludzi, gdy wchodzili zapalić 
znicz, i zaraz wesoło merdał 
ogonem, jakby dawał znak: 
„Nie śpię, pilnuję, wszystko w 
porządku, wchodźcie śmiało”. 
Kundel bo kundel, ale honorny 
– za nic kiełbasy jeść nie chciał 
(ludzie na cmentarz chodzili 
już nie tylko ze zniczami, ale 
też z pętkiem zwyczajnej, dla 
Miśka). Mróz chwycił, więc 
wynieśliśmy mu za płot budę 
po GPS-ie, który i tak wolał 
spać po fotelach. Pani Hela 
wyścieliła mu ją pięknie swe-
trami i marynarkami po swoim 
zmarłym mężu. Przed wieczo-
rem rozwłóczył wszystkie po 
drodze i ułożył się do spania w 
mokrym śniegu. 

Miastowi myślą, że na wsi 
zawsze znajdzie się ktoś, kto 
takim bieżeńcom nie da zgi-
nąć. Czasem maja rację. Cza-
sem nie. Tyle, że nie o rację tu 
chodzi, ale o sumienie. Niech 
ich gryzie, jak porzucony pies. 

Piotr Kanikowski

Tegoroczne Warsztaty Filmu 
Animowanego - Legnicka 
Akademia Filmowa, orga-
nizowane przez Legnickie 
Centrum Kultury odbędą się 
w dniach 16-26 sierpnia. 
Akademia obchodzi w tym 
roku 25 urodziny i zaprasza 
legniczan na ciekawe wyda-
rzenia.

Od tygodnia ruch samocho-
dowy pomiędzy Legnicą a 
Lubinem odbywa się inaczej.
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Kierowcy jadą po S3Animacja rządzi!
Program LAF
czwartek - 17.08.2017 r.
• godz. 10.00 - Filmowe śniadania 
na dziedzińcu (Dziedziniec Zamku 
Piastowskiego) Ptyś i Bill, reż. A. 
Charlot, F. Magnier, 2013
• godz. 18.00 - Wernisaż wystawy 
„25 lat na sekundę"
• godz. 21.00 - Kino na dachu 
(dach Galerii Piastów) Alpy, reż. G. 
Lanthimos, 2012
piątek - 18.08.2017 r.
• godz. 10.00 Filmowe Śniadania 
na dziedzińcu (Dziedziniec Zam-
ku Piastowskiego) Zestaw filmów 
krótkich: różne strony świata
• godz. 18.00 - Koncert - Pan Te-
norek w krainie bajek. Muzyczne 
widowisko multimedialne dla wi-
dzów w każdym wieku; wystąpią 
m.in.: Orkiestra Krakowska Młoda 
Filharmonia, solista Marcin Jaj-
kiewicz. W programie pokaz pol-
skich filmów animowanych m.in.: 
„Reksio", „Bolek i Lolek", „Parau-
szek" - Sala Maneżowa, Akademia 
Rycerska, bilety: 5 zł dorosły/10 zł 
dziecko do nabycia w Galerii Sa-
tyrykon
• godz. 21.00 - Kino na dachu 
(Dach Galerii Piastów). Yes-meni 
naprawiają świat, reż. A.Bichl-
baum/ M.Bonanno, 2009
sobota - 19.08.2017 r.
• godz. 10.00 - Filmowe śniadania 
na dziedzińcu (Dziedziniec Zamku 
Piastowskiego) Jill i Joy, reż. Saara 
Cantell, 2014
• godz. 21.00 – Kino na dachu 
(dach Galerii Piastów) Patti Smith: 
Sen życia, reż. S.Sebring, 2008
niedziela - 20.08.2017 r.
• godz. 10.00 - Filmowe śniadania 
na dziedzińcu (Dziedziniec Zam-
ku Piastowskiego). Zestaw filmów 
krótkich: chodzę do kina!
• godz. 21.00 – Kino na dachu 
(Dach Galerii Piastów). Lo i stało 
się. Zaduma nad światem w sieci, 
reż. Werner Herzog, 2016
sobota - 26.08.2017 r.
• godz. 11.00 - 16.00 Piknik fa-
milijny. Gry, zabawy, warsztaty dla 
całej rodziny - teren zielony przy 
Kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa• godz. 18.00 – Gala festiwalowa



Na budowanym moście 
została już wylana zbrojona 
stalą betonowa płyta. Połą-
czone zostały więc dwa brzegi. 
Prace wykończeniowe jeszcze 
trwają. 

Zaawansowane są robo-
ty przy rondzie, łączącym ul. 
Grabskiego z Mickiewicza. 
Powstają chodniki i ścieżki 
rowerowe prowadzące od Ja-
worzyńskiej w kierunku mo-
stu. Formowane są i umacnia-
ne sięgające siedmiu metrów 
wysokości nasypy, stanowiące 
najazdy na most. W jego po-
bliżu budowany jest zbiornik 
rotacyjny na wody deszczowe

Wykonana jest stacje 
transformatorowa zasilająca 
m.in. dwie przepompownie 
wód deszczowych. Działa już 
oświetlenie uliczne na Bie-
lańskiej i na rondzie przy ul. 
Topolowej. Zaawansowane są 
prace przy budowie parkingów 
na pół tysiąca miejsc.

Na ul. Bielańskiej już kilka 
miesięcy temu wylana zosta-
ła na jezdni warstwa wiążąca 
asfaltu. Jest to tymczasowe 
rozwiązanie, które umożliwia 
ruch pojazdów. W kolejnym 
etapie budowy wszystkie jezd-
nie od al. Rzeczypospolitej do 
ul. Jaworzyńskiej, wyłożone 
zostaną nawierzchnią ścieralną 
asfaltu . Dopiero wtedy poja-
wi się tam docelowe poziome 
oznakowanie jezdni.

Źródło (tekst,zdjęcia): 
Urząd Miasta w Legnicy
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Jak przebiegają prace na 
największej inwestycji dro-
gowej w Legnicy – zbiorczej 
drodze południowej? Kilka 
miesięcy przed zakończe-
niem robót wrażenie jest im-
ponujące.. 

ATERIMA MED 
Opiekunki Niemcy, 
Premie letnie! 
Tel. 71 306 73 33

OGŁOSZENIA
DROBNE

STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,84 zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH
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Droga rośnie w oczach

ZDP w liczbach
Przypomnijmy zakres tej jednej z największych inwestycji drogo-

wych w naszym mieście:
- najdłuższy w Legnicy most na Kaczawie (119 m),

- ok. 1600 m drogi od ul Jaworzyńskiej do skrzyżowania z al. 
Rzeczypospolitej wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, 

obustronnymi ścieżkami rowerowymi,
- cztery mniejsze mosty nad Młynówką,

- dwa ronda (po jednym z każdej strony Kaczawy),
- parkingi na prawie pół tysiąca miejsc dla dojeżdżających na 

Stadion Orła Białego, do Letniego parku wodnego przy Stromej i 
odwiedzających park Miejski,

- podziemne przejście dla pieszych łączące Letni park wodny przy 
ul. Stromej z parkiem Miejskim,
- 14 km kabli i rur podziemnych,

- ponad 2,5 km kanalizacji deszczowej i 1600 m sieci Legman,
- usunięcie ok. 3 km podziemnych kolizji z sieciami gazowymi, 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
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Rusza rekrutacja uzupełniająca 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Od 11 sierpnia do 25 wrze-
śnia 2017 roku w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy 
trwa rekrutacja uzupełniająca 
kandydatów na studia na rok 
akademicki 2017/2018. Jest 
to szansa dla osób, które nie 
zdążyły zapisać się na studia 
wcześniej.
W ofercie edukacyjnej przyszli 
studenci mają do wyboru na-
stępujące kierunki studiów:

Studia pierwszego stopnia 
(licencjackie i inżynierskie):
Administracja – studia niesta-
cjonarne,
Bezpieczeństwo wewnętrzne – 
studia stacjonarne, studia nie-
stacjonarne,
Dietetyka – studia stacjonarne
Filologia angielska – studia 
stacjonarne,
Finanse, rachunkowość i po-
datki – studia stacjonarne, stu-
dia niestacjonarne,
Informatyka – studia stacjo-
narne, studia niestacjonarne,
Pedagogika – studia stacjonar-
ne, studia niestacjonarne,
Pielęgniarstwo – studia stacjo-
narne,
Ratownictwo medyczne – stu-

dia stacjonarne,
Zarządzanie – studia stacjo-
narne, studia niestacjonarne,
Zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji – studia stacjonarne, 
studia niestacjonarne.

Studia drugiego stopnia (ma-
gisterskie):
Bezpieczeństwo wewnętrzne – 
studia stacjonarne, studia nie-
stacjonarne,
Finanse i zarządzanie w przed-
siębiorstwie – studia stacjonar-
ne, studia niestacjonarne,

Jednolite studia magister-
skie:
Fizjoterapia – studia stacjo-
narne

Jak zapisać się na studia?
Zapisy na studia w PWSZ im. 
Witelona w Legnicy są bardzo 
proste ! Wystarczy pomiędzy 
11 sierpnia a 25 września 2017 
roku wejść za pośrednictwem 
strony internetowej Uczelni w 
system elektronicznej rejestra-
cji kandydatów na studia. Na-
stępnie, podczas rejestracji wy-
pełnić i zatwierdzić formularz 
danych osobowych, wprowa-
dzić informacje niezbędne w 

procesie kwalifikacji a przede 
wszystkim dokonać wyboru 
studiów. Po rejestracji należy 
wnieść opłatę rekrutacyjną. 
W dniach 22, 23, 25, 26 
września 2017 r. odbywa się 
przyjmowanie od kandydatów 
dokumentów w jednej z Wy-
działowych Komisji Rekruta-
cyjnych.
Ostatnim krokiem rekrutacji 
jest informacja czy kandydat 
dostał się na wymarzone stu-
dia. Informacja ta pojawi sie 
27 września 2017 roku.
Szczegóły na stronie Uczelni 
- www.pwsz.legnica.edu.pl w 
zakładce Rekrutacja, pod nu-
merami telefonów : 76 723 22 
10 do 11 lub pisząc na e-mail: 
rekrutacja@pwsz.legnica.edu.
pl

Terminy rekrutacji na studia 
I i II stopnia:
elektroniczna rejestracja kan-
dydatów: 11 sierpnia – 25 
września 2017 r.
przyjmowanie dokumentów: 
22 września, 23 września, 25 
września, 26 września
ogłoszenie list kandydatów 
przyjętych na I rok studiów - 
27 września 2017 r. 
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- Uważam, ze zdjęcie ren-
tgenowskie nie jest w stanie 
oddać tego, co doświadczony 
bioenergoterapeuta wyczuwa 
koniuszkami swych palców. Dla 
mnie palce są jak oczy – mówi 
Jerzy Rak. Rozmowa z legnic-
kim bioenergoterapeutą, oste-
opatą i healerem.

Jak długo zajmuje się Pan 
medycyną alternatywną?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Czy medycyna alternatyw-
na może być uzupełnieniem 
konwencjonalnej?

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

współpracować z lekarzami. 
Lekarze mogą ukierunkować 
terapię pacjenta.

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

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

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

Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy

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