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Legniczanie polubili rower
Za nami obiecujący start rowerowych wypożyczalni w Legnicy. Od czwartkowego południa 370 mieszkańców zare-
jestrowało się, by móc korzystać z nowych rowerów miejskich. W sumie wypożyczano je już ponad 400 razy. Ponad 
połowa tych wynajmów była bezpłatna. Pilotażowy system, składający się z 4 stacji i 21 rowerów, będzie dostępny 
do połowy listopada.             »2



404 wynajmy na prze-
strzeni 5 dni i rekordowy 
poniedziałek ze 127 wy-
pożyczeniami. Pilotażowy 
system uruchomiono 18 
sierpnia o godz. 12.30 pod-
czas uroczystej konferen-
cji z udziałem m.in. pani 
wiceprezydent Legnicy, 
Jadwigi Zienkiewicz oraz 
prezesa Nextbike Polska, 
operatora wypożyczalni, 
Tomasza Wojtkiewicza. 
Od tego czasu już 378 osób 
dokonało rejestracji do gro-
na użytkowników Legnic-
kiego Roweru Miejskiego. 
Najwięcej „zapisów” miało 
miejsce w czwartek – 137. 
Oprócz tego z systemu 
LRM może korzystać bli-
sko 700 legniczan, którzy 
zarejestrowali się wcześniej 
- w jednym z bliźniaczych 
systemów rowerów publicz-
nych obsługiwanych przez 
Nextbike na terenie Polski, 
m.in. we Wrocławiu, Po-
znaniu, Opolu czy Warsza-
wie.

- Chociaż pogoda nie 
zawsze sprzyjała, inaugu-
rację Legnickiego Roweru 
Miejskiego uważamy za 
bardzo udaną. Zwłaszcza 

poniedziałek, kiedy każdy 
rower w systemie średnio 
był wynajmowany sześć 
razy na przestrzeni całego 
dnia, pokazuje, jak duży 
jest potencjał tego pilota-
żu – mówi Tomasz Wojt-
kiewicz, prezes Nextbike 
Polska.

Legniczanie najczęściej 
korzystali z wypożyczalni 
w godzinach popołudnio-
wych. Najwięcej wynajmów 
odnotowywano od godziny 
17.00 do 18.00 (17%) i od 
16.00 do 17.00 (13%). Naj-
aktywniejsza użytkownicz-
ka w ciągu 3,5 dnia skorzy-
stała z rowerów 10 razy, a 
największą popularnością z 
całej floty, cieszył się rower 
o numerze 57977 – wynaj-
mowany 15 razy.

Operator systemu, 
przypomina, że rozpoczę-
cie korzystania z Legnic-
kiego Roweru Miejskiego 
wymaga wcześniejszej reje-
stracji oraz zasilenia konta 
użytkownika opłatą inicjal-
ną. Rejestracji można do-
konać wchodząc na stronę 
internetową www.rower.
legnica.eu i wypełniając 
specjalny formularz.

Firma Nextbike, odpo-
wiedzialna za funkcjono-
wanie rowerów publicznych 
w Legnicy, obsługuje także 
wypożyczalnie w War-
szawie, Łodzi, Lublinie (i 
w Świdniku), Wrocławiu, 
Szczecinie, Białymsto-
ku (także w Choroszczy), 
Poznaniu, Opolu, Kato-
wicach, Grodzisku Mazo-
wieckim, Konstancinie-
Jeziornie, Stalowej Woli, 
Juchnowcu Kościelnym 

oraz w Michałowicach. 
Wszystkie te systemy są 
kompatybilne – rowerzyści 
posiadający aktywne kon-
to Legnickiego Roweru 
Miejskiego mogą korzystać 
z systemów w innych mia-
stach bez dodatkowej reje-
stracji.

Rower miejski w Le-
gnicy będzie do dyspozycji 
użytkowników przez naj-
bliższe kilkanaście tygo-
dni. System obejmuje 21 
rowerów w obrębie 4 stacji: 
pl. Słowiański, pl. Wilsona, 
Piłsudskiego / Horyzontal-
na oraz Piłsudskiego / Ron-
do Niepodległości.

Więcej na 24legnica.pl
Źródło: Nextbike

FOT. NEXTBIKE
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Strażnicy 
Legnicy

MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Wśród pamiątek, jakie zo-
stawił swojemu miastu Euge-
niusz Get-Stankiewicz – zmarły 
w 2011 roku wrocławski rzeź-
biarz i grafik – dwie uważam 
za absolutnie cudowne. Gdzieś 
w bruku wrocławskiej starówki 
tkwi granitowa kostka, którą 
artysta po cichu wyciągnął i po 
wyrzeźbieniu w jednej ze ścia-
nek swego autoportreu ukrad-
kiem włożył z powrotem, twa-
rzą do ziemi. W którymś parku 
na którymś z drzew tkwi też od-
lany z brązu w skali 1:1 gawron, 
w tajemnicy przed wszystkimi 
zamontowany przez Geta wśród 
gałęzi.  Zawsze poruszała mnie 
platoniczna bezinteresowność 
tych artystycznych figli.

Skojarzenie z Getem-Stan-
kiewiczem pojawiło się od razu, 
gdy usłyszałem o akcji czte-
rech nastolatek – uczestniczek 
Warsztatów Filmu Animowa-
nego Letniej Akademii Filmo-
wej. Nim wyjechały z Legnicy 
ulepiły z plasteliny kilkadziesiąt 
miniaturowych figurek i podczas 
spaceru ukryły je gdzieś na trasie 
między akademikiem PWSZ 
na ul. Mickiewicza a Galerią 
Piastów, do której zachodziły 
wieczorami na seanse Kina na 
Dachu. Odkąd wiem o ich figlu, 
wpadlem w tę samą manię, co 
smartfonowi łowcy pokemo-
nów: idąc ulicą Najświętszej 
Marii Panny rozglądam się za 
ani trochę nie wirtualną zdechłą 
różową jaszczurką z fioletowymi 
plamkami, ślimakami Romeo i 
Julią, niebieską ośmiornicą, ma-
leńkim hipoptamem, pszczółką, 
kaczuszką, żabką albo rzadkim 
niebieskim pokemonem o zapo-
mnianym imieniu. Szczególnie 
chciałbym trafić na wyłupiasto-
oką żółciutką flegmą z plasteli-
ny. Za archeologiczną sensację 
uznałbym znalezienie protopla-
sty tej menażerii, kota Wafla, 
pozostawionego – jak się do-
wiedziałem – na straży Legnicy 
jeszcze pod koniec ubiegłorocz-
nego LAF-u. 

Przypuszczam, że więk-
szość miniaturowych „strażni-
ków Legnicy” zejdzie z poste-
runku nim dziewczyny wrócą 
robić swoje animacje w Akade-
mii Rycerskiej. Wcale nie byłoby 
źle, gdyby część figurek zaczęła 
nowe życie, zabrana do domu 
przez jakiegoś dzieciaka i włą-
czona do jego kolekcji stworków 
z plasteliny. 

Fajnie byłoby też, gdyby 
legniczanie podchwycili zaini-
cjowaną przez warsztatowiczki 
zabawę, lepili swoich strażników 
i rozstawiali ich po mieście. To, 
moim zdaniem, dobra alterna-
tywa dla Julka, Florka i ich na 
wieki wieków bandy. Plasteli-
na nie szpeci tak jak brąz, i jest 
przemiła, nie tylko w dotyku.

Piotr Kanikowski
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masz ciekawy temat? 
dzwoń – pisz

PRACA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB STARSZYCH w Legnicy

Tel. 76 852 50 55

Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych 
czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw

Firma Gwarant – Tomczyk sp.j

ul. Libana 12
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Legniczanie polubili rower
Za nami obiecujący start rowe-
rowych wypożyczalni w Legni-
cy. Od czwartkowego południa 
370 mieszkańców zarejestro-
wało się, by móc korzystać z 
nowych rowerów miejskich. 
W sumie wypożyczano je już 
ponad 400 razy. Ponad poło-
wa tych wynajmów była bez-
płatna. Pilotażowy system, 
składający się z 4 stacji i 21 
rowerów, będzie dostępny do 
połowy listopada.
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Weź 
pożyczkę

Konkurs „Moja zaradność” kierowany jest do klientów, którzy w czasie trwania 
konkursu zawrą umowę pożyczki i wyślą zgłoszenie konkursowe. Konkurs trwa  

w okresie od 16.08.2016 r. do 11.09.2016 r.  Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.optima.pl i u przedstawicieli terenowych. Nagrody w konkursie:  

4 x10 000 zł oraz 50 nagród rzeczowych do wyboru, o wartości do 500 zł każda. 
Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), ul. Grunwaldzka 82,  

KRS 0000355315, NIP 5833101093.

od 500 do 12 000 zł i wygraj  
w KONKUrSiE nawet

lub nagrody rzeczowe!
10 000 zł   

ZaDZwOŃ 500 600 370

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
1,64 zł 36 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

NIEMCY • HOLANDIA • BELGIA • LUKSEMBURG
tel. 48 668 358962, 48 76 745 83 33, 48 604 984 433

LICENCJONOWANE PRZEWOZY OSÓB Z ADRESU POD ADRES
WYJAZDY OKOLICZNOŚCIOWE

www.osobus.pl e-mail: osobus@o2.pl
co 7 przejazd 1 euro

WYNAJEM BUSA Z KIEROWCĄ

WYJAZDY Z POLSKI:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA

POWROTY DO POLSKI:
WTOREK, CZWARTEK, NIEDZIELA

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

609 199 520
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Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. 
Witelona w Legnicy, ro-
zumiejąc potrzeby lokal-
nego rynku pracy prowa-
dzi kursy, szkolenia, które 
pozwalają podnosić kwa-
lifikacje zawodowe i zdo-
bywać nowe umiejętności. 
Dzięki tej formie kształ-
cenia Uczelnia przyczynia 
się wzrostu aktywności 
uczenia się, mającej na 
celu rozwój wiedzy, kom-
petencji i umiejętności w 
perspektywie osobistej, 
obywatelskiej, społecznej 
oraz zorientowanej na za-
trudnienie.

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy PWSZ 
im. Witelona w Legnicy 
umożliwia udział w kur-
sach i szkoleniach, takich 
jak:
•	 Arteterapia dla wszyst-

kich i dla każdego
•	 Kurs językowy dla na-

uczycieli przedszkoli i 

szkół podstawowych (klas 
I – III) – język angielski

•	 Kurs kwalifikowanego 
pracownika ochrony fi-
zycznej

•	 Podstawowy kurs in-
struktora rekreacji rucho-
wej

•	 Specjalistyczny kurs in-
struktora rekreacji rucho-
wej w specjalności nar-
ciarstwo zjazdowe

•	 Specjalistyczny kurs in-
struktora rekreacji rucho-
wej w specjalności fitness 
– sporty siłowe

•	 Specjalistyczny kurs in-
struktora rekreacji rucho-
wej w specjalności aerobic

•	 Specjalistyczny kurs in-
struktora rekreacji rucho-
wej w specjalności pły-
wanie

•	 Kurs na wychowawcę 
wypoczynku

•	 Kurs na kierownika wy-
poczynku

•	 Kurs Cisco CCNA (orga-
nizowany w ramach Lo-
kalnej Akademii CISCO)

•	 Kurs w zakresie kwali-
fikowanej pierwszej po-
mocy 

•	 Profesjonalna niania
•	 Profesjonalny opiekun 

osoby dorosłej z podsta-
wami języka niemieckie-
go

•	 Kurs przygotowujący do 
matury z matematyki 
– poziom podstawowy i 
rozszerzony

•	 Kurs przygotowujący do 
matury z języka angiel-
skiego – poziom podsta-
wowy i rozszerzony

•	 Kurs przygotowujący do 
matury z języka niemiec-
kiego – poziom podsta-
wowy i rozszerzony

•	 Kurs języka polskiego dla 
obcokrajowców

Szczegółowe infor-
macje o kursach można 
znaleźć na stronie inter-
netowej:

www.cku.pwsz.
legnica.edu.pl
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www.wwsse.pl

ul.  Radosna 17,  59-220  Legnica
tel. 518 695 721,  76 854 94 27,  61 222 45 56,   
fax  61 222 45 57      e-mail:  legnica@wwsse.pl

WIELKOPOLSKA  WYŻSZA  SZKOŁA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA  
W  ŚRODZIE  WIELKOPOLSKIEJ

WYDZIAŁ  NAUK  SPOŁECZNYCH  W  LEGNICY

STUDIA  LICENCJACKIE  NA  KIERUNKACH:
-  EKONOMIA  
-  PEDAGOGIKA  

STUDIA  PODYPLOMOWE
W  RÓŻNYCH  SPECJALNOŚCIACH

najniższe  czesne

w regionie 
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Skorzystaj z oferty  
kursów dokształcających!



W odróżnieniu od innych 
legnickich placówek – tak 
często ściśniętych na ciasnej 
przestrzeni - ma bardzo dużo 
miejsca do nauki i zabawy, do-
brze wyposażone i bezpieczne 
sale, ogromny zaciszny ogród 
z piaskownicami, karuzelami, 
zjeżdżalniami do wypoczynku 
na świeżym powietrzu. 

Poprzez dobór kadry, stały 
kontakt z logopedą, paletę zajęć 
dodatkowych oraz współpracę 
z rodzicami dokłada starań, by 
dzieci z radością tu przycho-
dziły, nie znały nudy ani rutyny, 
rozwijały się w sposób efek-
tywny, nabierały nowych umie-
jętności i opuszczały Hobbita 
dobrze przygotowane do nauki 
w szkole. 

Przedszkole realizuje 
nową podstawę programową, 
a ponadto oferuje chętnym 
naukę podstaw języka angiel-
skiego, języka niemieckiego,  
kółko plastyczne, taniec, za-
jęcia fizyczne z elementami 
gimnastyki korekcyjnej oraz 
warsztaty teatralne. Efekty 
tej aktywności można obser-
wować nie tylko podczas we-
wnętrznych imprez, takich jak 
doroczny Piknik Rodzinny czy 
Jasełka, ale też przy okazji lo-

kalnych przeglądów, festiwali i 
konkursów, w których dzieci z 
Hobbita chętnie biorą udział. 
Na przykład w ubiegłym roku 
szkolnym przedszkolaki z Gli-
wickiej dzielnie spisały się na 
Przedszkoliadzie i zdobyły wy-
różnienie na XV Dziecięcym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Placówka przywiązuje 
dużą wagę do wzajemnej inte-
gracji: dzieci z dziećmi, dzieci z 
rodzicami, rodziców z rodzica-
mi. Wykorzystuje każdą okazję, 
by przedszkolna społeczność 
mogła się spotkać i wspólnie 
zabawić. 

Ponadto Hobbit serwuje 
swym podopiecznym zdrowe, 
dostosowane do ich indywi-
dualnych upodobań posiłki 
z kuchni sąsiadującego przez 
drogę hotelu. Są tak pyszne, że 
nawet niejadki przestają gry-

masić. 
W roku szkolnym 2016/17 

poza grupami wiekowymi 
(2,5-latkami oraz 3, 4, 5 i 6 – 
latkami) Przedszkole Niepu-
bliczne Hobbit uruchamia od-
dział Montesorii, zapewniając 
do opieki profesjonalną kadrę z 
dużym doświadczeniem. Trwa 
nabór. 

Hobbit chętnie u siebie go-
ści także dzieci z innych przed-
szkoli. Co sobotę w swym fan-
tastycznym Małpim Gaju przy 
sali gimnastycznej organizuje 
uroczystości dziecięce związa-
ne z urodzinami lub imienina-
mi także dla maluchów spoza 
swego grona. 

Wszystkim rodzicom, któ-
rzy jeszcze nie zdecydowali 
gdzie posłać swoje pociechy, 
polecamy przedszkole przy ul. 
Gliwickiej. To dobre miejsce.
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Hobbit – dobre miejsce 
Przedszkolu Niepubliczne-
mu Hobbit (ul. Gliwicka 19-
21) nie brakuje atutów. 

Legnica, ul.Gliwicka 19-21

e-mail: przedszkole@hobbit-akademia.pl; http://www.hobbit-akademia.pl
Kontakt z właścicielem : 601 580 698; Kontakt z dyrektorem : 697 661 252



R
EKLAM

A


