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Barwna parada, wielkie święto. W Niedzielę Palmową Dolnobrzeski Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na Wystawę Stołów Wielkanocnych
oraz konkurs na Najpiękniejszą Palmę. Tak mieszkańcy gminy Brzegu Dolnego tworzą tradycję i dzielą się z innymi tym, co najlepsze.

reklama

Dla naszych Czytelników
krzyżówka z bonem
na zakupy oraz
kupony rabatowe.

fot. Kamilla Żółkiewicz

Rozrywka
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Pragniemy pokazać nasze miasto tak, jak na to zasługuje
Drodzy Mieszkańcy gminy Brzeg Dolny,
Drodzy Czytelnicy!

To moje miasto Brzeg Dolny,
Tutaj nasza jest ojczyzna,
Taka mała ojcowizna.
Tutaj czeka na człowieka
Upragniony brzeg...

[sł. Krystyna Paraszkiewicz-Pater, 2000 r.]
W skład redakcji wchodzą:
Małgorzata Bołdyn – redaktor naczelna,
Marta Wabiszczewicz-Krawczuk – dziennikarz, korekta,
Jarosław Iskra – dziennikarz sportowy, reklama,
Katarzyna Mrozek – grafika i skład.
W imieniu swoim i zespołu redakcyjnego życzę
Państwu zdrowych, spokojnych
Świąt Wielkanocnych.
Danuta Chłód
Dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

autopromocja

Z ogromną radością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer gazety „Panorama Brzegu
Dolnego”. Jest to kontynuacja pomysłu tworzenia wspólnego dzieła, integrującego środowiska
dolnobrzeskie.
Przez 4 lata staraliśmy się informować Państwa o wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście, wydając „Informator Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury”. Zdarzało się, że o wielu pięknych
wydarzeniach artystycznych dowiadywali się Państwo po fakcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, będziemy naszą gazetę dostarczać do każdego domostwa w gminie Brzeg Dolny.
„Panorama Brzegu Dolnego” to gazeta dla mnie, dla Ciebie, dla nas – o nas. W budowę zespołu redakcyjnego zaangażowałam młodych, ambitnych, twórczych ludzi z pomysłami, otwartych i empatycznych wobec drugiego człowieka.
W naszej gminie nie brakuje instytucji, organizacji pozarządowych, wyjątkowych ludzi, którzy
wciąż nas zadziwiają swoją twórczością w różnych dziedzinach życia. Mam ambitny plan, aby
dwutygodnik samorządowy „Panorama Brzegu Dolnego” rozwijał się, prezentując ludzi z pasją, sukcesami, ludzi niebanalnych. Pragniemy pokazać nasze miasto tak, jak na to zasługuje.
Jest to dla mnie i całego zespołu redakcyjnego ogromne wyzwanie, odpowiedzialność za słowa
i przygoda, do której zapraszam. To Państwo będziecie naszymi bohaterami.
W „Panoramie Brzegu Dolnego” utworzyliśmy działy tematyczne: kultura, edukacja, sport,
rozrywka, sprawy społeczne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, reklama, ogłoszenia.
Miło mi zaprosić Państwa do skorzystania z bogatej oferty czasopisma. Wierzę, że będzie nas
ono zawsze jednoczyć – nigdy dzielić.

Dziękując Państwu za uwagę odwołam się do słów ballady o Brzegu Dolnym:

Dwutygodnik Samorządowy „Panorama Brzegu Dolnego”. Wydawca: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, Danuta Chłód – dyrektor. Nakład: 7 000 egzemplarzy.
Adres wydawcy: ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 319 52 52, e-mail: panorama@brzegdolny.pl, reklama.panorama@brzegdolny.pl.
Redaktor naczelna: Małgorzata Bołdyn, skład, grafika: Katarzyna Mrozek, dziennikarz i korekta: Marta Wabiszczewicz-Krawczuk, sport i reklama: Jarosław Iskra.
Zespół redakcyjny: Małgorzata Bołdyn, Marta Wabiszczewicz-Krawczuk, Katarzyna Mrozek, Jarosław Iskra, Beata Kowal, Radosław Kozioł, Piotr Perliński, Dominik Kaczmarek, Kamilla Żółkiewicz, Marta Szajdzińska.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji nadesłanych tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.
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Źródełka wody w naszych szkołach
zdrowego stylu żyPniaromocja
cia i prawidłowego odżywiama już miejsce we wszyst-

kich szkołach w gminie Brzeg
Dolny. Dobra woda jest jednym z najzdrowszych napojów.
Nawyk jej picia należy wpajać od najmłodszych lat. Placówki oświatowe prowadzone
przez Gminę Brzeg Dolny zostały wyposażone w dystrybutory butelkowe wody mineralnej. Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II jako jedyne wybrało
inne inne ciekawe rozwiązanie.

– Uczniowie przebywają
w szkole od 6 do 8 godzin mówi dyrektor Józef Szumilas.
– Szczególnie dzieci dojeżdżające spędzają w szkole sporo
czasu. Właściwy bilans wody
w organizmie jest bardzo ważny dla młodego, aktywnego
człowieka. Wybraliśmy praktyczne źródełko wody i wśród
uczniów cieszy się ono popularnością. Chętnie korzystają z
dostępu do świeżej wody. Nauczyciele zachęcają uczniów
do picia wody, szczególnie
po lekcjach wychowania fizycznego.
Źródełko jest uruchamiane
za pomocą przycisku. Woda
jest dodatkowo filtrowana.
Urządzenie wykonano z materiału odpornego na uszko-

dzenia i łatwego do utrzymania w czystości.
- Część placówek wybrała dystrybutory wody mineralnej. Daliśmy taką możliwość - powiedział nam Paweł Pirek, zastępca burmistrza. - Źródełka będą także
w przedszkolach. Jest to alternatywa dla picia przez dzieci
niezdrowych słodzonych napojów. Od wielu lat kładziemy nacisk na promocję zdrowia w szkołach. Dzieci ze szkół
podstawowych korzystają dodatkowo z rządowych programów „Mleko w szkole” oraz
„Owoce i warzywa w szkole”.
Źródełka wody w każdej szkole i przedszkolu są finansowane
z budżetu Gminy Brzeg Dolny.
mb

informacje

iasto sprzątało dwudziestu
M
pracowników. Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest

odpowiedzialny za utrzymanie
czystości i porządku w mieście,
już 3 marca rozpoczął pozimowe oczyszczanie dróg. – Prace wykonywane były ręcznie i
mechanicznie – mówi Ireneusz
Fura, dyrektor Zakładu. – Sprzątane były też skwery i trawni-

ki. Do tych prac skierowaliśmy
dziesięciu pracowników z robót
interwencyjnych, pięciu z robót
publicznych i pięciu pracowników ZGK.
Mieszkańcy skarżą się na
brud i dzikie wysypiska śmieci. – To prawda. Jest brudno –
ocenia I. Fura. – Ciężko jest
zmienić mentalność ludzi, którzy śmiecą, gdzie popadnie.
Sprzątamy regularnie i kierujemy na miasto spore siły,
ale Brzeg Dolny jest rozległy i
efekt nie zawsze jest widoczny.
Dodam, że w tym roku Gmina

fot. Ireneusz Fura

Porządki w mieście na wiosnę
Wiosenne sprzątanie dobiegło
końca. Prace, które rozpoczęto na początku marca, trwały
około miesiąca.

informacje

fot. Panorama

Placówki oświatowe w gminie
Brzeg Dolny zostały wyposażone w źródełka wody. Dystrybutory zapewnią dzieciom w dolnobrzeskich szkołach zawsze
świeżą i czystą wodę do picia.
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Brzeg Dolny zwiększyła środki
na pielęgnacje zieleni i utrzymanie czystości łącznie o 100

tys. zł. Mamy mniejsze środki na roboty interwencyjne niż
w 2014 roku, ale bilans wycho-

dzi na plus. Będziemy więcej
sprzątać, jednak apelujemy też
do mieszkańców o utrzymanie

porządku i zgłaszanie miejsc,
gdzie jest z tym problem.
mb

Wielkanocne spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy

społeczność

Śniadanie wielkanocne w ŚDS przebiegło w uroczystej atmosferze

fot. Panorama

W imieniu władz miejskich życzenia świąteczne podopiecznym złożył burmistrz Stanisław Jastrzębski

fot. Panorama

mel, pobłogosławił stół wielkanocny w dolnobrzeskim
ŚDS. Zasiedli za nim podopieczni domu samopomocy, kierownictwo placówki
i władze miasta.
Podczas spotkania nie zabrakło świątecznych życzeń
i wielkanocnych potraw.
Red@kcja

reklama

s. Andrzej Sycz, proboszcz
KMaryi
parafii pw. Najświętszej
Panny z Góry Kar-

fot. Panorama

Podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Brzegu
Dolnym wraz ze swoimi rodzinami spotkali się przy wielkanocnym stole.
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Stabilne ceny wody i ścieków

informacje

Stanisław Jastrzębski, burmistrz Brzegu Dolnego

je utrzymania cen. Kluczowe wydatki – na prace modernizacyjne i inwestycyjne, związane z infrastrukturą wodno-ściekową –
powinny być ujęte w kosztach. Nie zrobiliśmy tego, więc taryfa
nie została zmieniona. Przypomnę jednak, że w dalszym ciągu
z budżetu Gminy płacimy za każdy metr sześcienny wszystkim
mieszkańcom 1 zł, co zmniejsza opłaty za wodę i ścieki o ok. 10%. Gmina z tego tytułu ponosi
wydatki w wysokości ok. 600 tys. zł.

fot. Panorama

się bardzo, że po analizie kosztów dostawy wody i odCTo,ieszę
bioru ścieków utrzymaliśmy stawkę taryf z ubiegłego roku.
że inflacja w Polsce obecnie jest bardzo niska, nie gwarantu-

Andrzej Lech, przewodniczący Rady Miejskiej

fot. Panorama

Artur Michałek, prezes ZWiK

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu
Dolnym zaopatruje mieszkańców w wodę i odbiera
od nich ścieki. Jakie czynniki mają wpływ na ostateczną
cenę, którą płacą mieszkańcy?
– Gmina jest w pełni zwodociągowana i skanalizowana, co

w praktyce oznacza, że 100%
mieszkańców korzysta z sieci
wodociągowej, a ponad 99%
odprowadza swoje ścieki do
systemu kanalizacyjnego. Na
terenie województwa dolnośląskiego jest kilka gmin, które
mogą pochwalić się podobnymi wskaźnikami. Wg danych
GUS, w 2013 roku z sieci wodociągowej korzystało w Polsce 88% ludności, a z sieci kanalizacyjnej – 65%. Dodam, że
wskaźniki krajowe poprawiają
się w tempie jednego punktu
procentowego na rok.
Inwestując w infrastrukturę
wodociągową i kanalizacyjną,
Gmina Brzeg Dolny poprawiła komfort życia mieszkańców
i stan środowiska. Szybko za-

pomnieliśmy, jak było wcześniej. Wodę nosiło się do domu
wiadrami, a za potrzebą chodziło „za stodołę”...
Cena wynika z kosztów
ponoszonych na utrzymanie
systemu zaopatrzenia w wodę
i odbioru ścieków. Im bardziej
rozbudowana infrastruktura,
tym większe koszty jej utrzymania. W Polsce są gminy, w których mieszkańcy za
1 m3 wody i ścieków płacą ponad 30 zł brutto. Średnia województwa dolnośląskiego to
13,32 zł, a mieszkańcy naszej
gminy zapłacą, podobnie jak
w roku ubiegłym, 10,29 zł.
Sposób ustalania stawek
opłat za dostawę wody i odbiór ścieków precyzyjnie regu-

Cena za 1m3 wody i ścieków z dopłatami

Brzeg Dolny

stan na 31 marca 2015 r.

10,29 zł

Wińsko

Wołów

10,73 zł

10,92 zł

fot. Panorama

W gminie Brzeg Dolny nie wzrosły ceny wody i ścieków. Radni przedłużyli czas obowiązywania dotychczasowych taryf. Dla mieszkańców oznacza to, że za metr sześcienny wody i ścieków zapłacą
10,29 zł brutto. O tym, dlaczego nie było potrzeby podnoszenia stawek oraz jak prezentują się ceny
dolnobrzeskie na tle województwa, mówi Artur Michałek, prezes Zakładu Wodociągu i Kanalizacji.

dzo wyważona. Należy dodać, że jak co roku uchwalona została dopłata do ceny ścieków z budżetu Gminy Brzeg Dolny, która w 2015 roku wynosi 600 tys. zł. Dzięki takiej decyzji oraz
ograniczeniu kosztów przez ZWiK, mieszkańcy nie zapłacą
więcej. Chciałbym się odnieść do zarzutów, które często słyszę, że woda w Brzegu Dolnym jest droga w porównaniu choćby z Wołowem. To nie prawda.
Utrzymujemy stabilne ceny i podkreślę, że korzystamy z usług PCC Rokita. Wołów ma własne ujęcie wody i nie korzysta z usług pośrednika. Uważam, że powinniśmy prowadzić dalsze działania, które pozwolą nam ograniczać koszty i ustalać je na takim poziomie, by w najmniejszym stopniu obciążać mieszkańców.
lują przepisy. Nie ma dowolności kształtowania stawek opłat
za wodę i ścieki. Proste porównywanie się cenami do innych
gmin jest błędem i nie upoważnia do stwierdzenia: Mamy
drogą wodę i ścieki! W większości gmin, oprócz ceny za dostawę 1 m3 wody i odbiór 1 m3
ścieków, mieszkańcy płacą dodatkową opłatę abonamentową,
doliczaną do każdej faktury.
– Jakie działania podjął Zakład, by utrzymać ceny?
– Na VI sesji Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym radni podjęli
uchwałę o przedłużeniu czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf o kolejny rok, to jest
do 31 marca 2016 roku. Konsekwentnie pracujemy nad poprawą systemu zaopatrzenia
w wodę i odbioru ścieków. Wymieniamy „stare” sieci na nowe.
Pod koniec lat 90-tych mieliśmy kilkanaście awarii wodociągowych w miesiącu, a dziś
dwie, trzy. Ubytki wody z sieci są coraz mniejsze. W ubiegłym roku wymieniliśmy ok.
1,5 km „awaryjnej” sieci wodociągowej w rejonie ulic: Jesionowej, Bukowej, Bema. U odbiorców montujemy wodomierze o dużej dokładności pomiarowej. Pracujemy nad poprawą
stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. W ciągu dwóch lat
uszczelniliśmy ponad dwa kilometry kanalizacji. Bez wsparcia ze strony Gminy, za które
dziękuję burmistrzowi, działania te byłyby trudne do przeprowadzenia.
– Czy w Brzegu Dolnym
uzasadnione jest budowanie własnego ujęcia wody
i oczyszczalni ścieków? Wiadomo, że partnerem w tym

fot. Panorama

ZWiK buduje sieć wodno-kanalizacyjną na nowym osiedlu Leśmiana

fot. Panorama

adni Brzegu Dolnego otrzymali analizę kosztów przedstaRże cena
wioną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Uważam,
za 1m3 wody i ścieków na poziomie 10,29 zł jest bar-

zakresie jest dla nas PCC Rokita.
– To ciekawe pytanie, z którym wciąż się spotykam. Miejsce na własne ujęcie wody
i oczyszczalnię ścieków pewnie by się znalazło, ale czy jest
to ekonomicznie uzasadnione?
Budowa oczyszczalni ścieków
na potrzeby naszej gminy to
ok. 25 mln zł. Budowa ujęcia
wody wraz ze stacją uzdatniania wody, magistrali wodnej,
sieci rozdzielczych to kolejne
15 mln. Koszty inwestycji należałoby uwzględnić w cenie
wody i ścieków. Wzrost cen
za wodę i ścieki byłby kilkukrotny. Oczywiście można powiedzieć, że wtedy bylibyśmy
niezależni od PCC, która dostarcza nam wodę dla miasta
i kilku okolicznych wsi, a także
oczyszcza ścieki z terenu gminy. Uważam, że nas, mieszkańców, na to nie stać.
– Jakie wyzwania stoją
przed ZWiK w tym roku?
– Ze względu na częste awarie, rozpoczęliśmy sprawdzanie stanu technicznego sieci
kanalizacyjnej w obrębie osiedla Warzyń. Czyścimy kanały,
a następnie wprowadzamy ka-

merę, która pokazuje nam, co
jest do zrobienia. Planujemy
wymianę sieci wodociągowej
w rejonie ulicy Targowej, Sienkiewicza, Małopolskiej.
– Jeszcze jedno: proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa
windykacji. Czy zdarzają się
dłużnicy, którzy uparcie nie
płacą za wodę i ścieki?
– Tak, zdarzają się. Prowadzimy wiele postępowań
windykacyjnych. Wysyłamy
upomnienia do dłużników,
a tym, którzy uporczywie nie
regulują zobowiązań, odcinamy dostawę wody i odbiór
ścieków. Zależy nam na dobrych relacjach z mieszkańcami. Zawsze proponujemy
polubowne załatwienie sprawy, np. rozłożenie zaległości
na raty, odpracowanie długu.
Najgorzej, jeśli ktoś uważa,
że problemu nie ma i odrzuca wszystkie formy pomocy.
Sprawa trafia do sądu, a komornik zajmuje wynagrodzenie. Zawsze warto rozmawiać.
Ceny wody i ścieków porównać można na stronie internetowej www.cena-wody.pl
Małgorzata Bołdyn

PIĄTEK, 03.04.2015

Ślub w plenerze. To możliwe!

O

Gabriela Gutowska – kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

grody za Dolnobrzeskim
Ośrodkiem Kultury, Park
Miejski lub sala weselna – to
przykładowe miejsc a, gdzie
może się odbyć ceremonia.
– Już w marcu odebrałam
kilka telefonów od par zainteresowanych taką formą zawarcia związku małżeńskiego
– mówi Gabriela Gutowska. Popularny jest miesiąc czerwiec. Pytania dotyczą głów-

nie kosztów. Przyszli małżonkowie muszą się liczyć z dodatkową opłatą w wysokości
1000 zł za udzielenie ślubu
poza lokalem. Natomiast sporządzenie aktu małżeństwa
kosztuje 84 zł. Takie kwoty
ustalił ustawodawca. 2 marca 2015 r. weszła w życie ustawa Prawo o Aktach Stanu Cywilnego, która wprowadziła
zmiany w zakresie udzielania ślubów i nadawania imion
dzieciom.
WAŻNE! Miejsce, gdzie
ma się odbyć ceremonia musi
spełniać określone normy.
Nie może być to miejsce niebezpieczne. Po stronie młodej pary należy zapewnienie
bezpieczeństwa świadkom, gościom i kierownikowi Urzędu
Stanu Cywilnego.
– Proszę pamiętać, że zawarcie związku małżeńskiego musi mieć uroczystą oprawę. Para, która chce wziąć ślub
poza Urzędem, np. w plenerze,
musi brać pod uwagę warunki atmosferyczne. Zwykle ślub
planuje się z dużym wyprzedzeniem. Trudno jest przewidzieć pogodę, która jest
u nas zmienna. Zawsze musimy mieć plan B, aby ceremo-

społeczność

nię można było przeprowadzić. Wskazane przez młodą parę miejsce będzie dzień
wcześniej sprawdzone. Takie
są procedury.
W Polsce praktykuje się
udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego. Podczas Euro 2012 odbył sie
w obecności kibiców ślub
na stadionie – mówi Gabriela Gutowska. Z doświadczeń
moich kolegów z większych
miast wynika, że popularnością będą cieszyły się ceremonie organizowane bezpośrednio w sali weselnej. Zaraz po
ślubie rozpoczyna się wesele
i wszystko odbywa się w jednym miejscu. Wspomniana wyżej ustawa reguluje te
kwestie.
Imię dla dziecka. Tradycyjne czy oryginalne? Decyzja
należy do rodziców.
– Ustawa reguluje również
nadawanie imion dzieciom.
Nowością jest to, że można
nadawać imiona obcojęzyczne. W naszym Urzędzie nigdy nie było z tym problemu. Nadawaliśmy takie imiona wcześniej, zgodnie z życzeniem rodziców. Zresztą

fot. Marzena Danecka

fot. Panorama

Od marca istnieje możliwość
zawarcia związku małżeńskiego poza Salą Ślubów Urzędu
Miejskiego. Gabriela Gutowska, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Brzegu Dolnym
zaprasza zainteresowane pary.
Ślub to ważne wydarzenie i ceremonia w plenerze musi mieć
uroczysty przebieg.
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orzecznictwo sądowe w Polsce w takich sprawach jest jednoznaczne i sądy przyznają rację rodzicom. Proszę pamiętać, że nie można dać dziecku
więcej niż dwóch imion. Imię
nie może mieć formy zdrobniałej, ośmieszającej i nieprzyzwoitej.
WAŻNE! Rodzic ma
pół roku na zmianę decyzji o imieniu dziecka. Wy-

starczy spisanie protokołu w USC. Jeśli decyzja rodziców o zmianie zostanie
podjęta po tym terminie, konieczne jest wydanie decyzji
administracyjnej.
– Pamiętam taki przypadek sprzed kilku lat. Rodzice nadali córce imię Mercedes, ale zmienili zdanie. Sprawa została załatwiona bardzo
szybko. Moim zdaniem za-

wsze należy wziąć pod uwagę, że dziecko będzie funkcjonowało w swojej grupie
rówieśniczej – w przedszkolu i szkole. Imię nie powinno
utrudniać życia, ale podkreślam – to rodzic podejmuje decyzję. Nietypowe imiona nadane w ostatnim czasie
w Brzegu Dolnym to Qentin
i Naomi.
Małgorzata Bołdyn

Jak najlepiej wybrać dostawcę mediów?
W dzisiejszych czasach jesteśmy zasypywani ofertami usług multimedialnych od operatorów. Jak w gąszczu tylu ofert i możliwości wybrać najlepszą usługę? Co zrobić, żeby nie stracić i żeby nie okazało się, że nasza usługa za rok jest już przestarzała i musimy ją wymienić? Niniejszy tekst
odpowiada na te i inne ważne pytania w kontekście wyboru dostawcy mediów.
„Internet jest jak woda. Trudno wyobrazić sobie bez niego życie” - to zdanie bardzo często słyszymy od naszych znajomych.
Trudno się z nim nie zgodzić. Internetu używamy właściwie do
wszystkiego: od przeglądania stron, przez portale społecznościowe, oglądanie ﬁlmów, aż po zakupy i przelewy. Dlatego też tak
ważny jest dobry wybór usługi w naszy m miejscu zamieszkania.
Na co warto zwracać uwagę? Po pierwsze na technologię: najlepiej, jeśli jest to światłowód. Takie łącza są dużo mniej awaryjne i pozwalają na większe prędkości Internetu. Drugim istotnym
elementem jest możliwość łatwego połączenia z innymi usługami, np. telewizją, telefonią, czy inteligentnym domem (warto
zwrócić uwagę na fakt, czy kolejne usługi dostępne są na tym samym kablu). Trzecim, dla wielu z nas najważniejszym czynnikiem
jest oczywiście cena: lepiej, żeby była niższa, ale do pewnego
stopnia. Internet za mniej niż 40 zł może okazać się bowiem bublem, który nie spełnia oczekiwanych przez nas parametrów jakości. Czasem lepiej dorzucić kilka złotych i mieć pewną, stabilną
usługę. W końcu „Internet jest jak woda...”

• przeglądarka internetowa (możliwość korzystania z Internetu za pomocą dekodera),
• multimedia player (odczyt plików z pendrive i odtwarzanie
zdjęć, muzyki, ﬁlmów na dekoderze),
• zintegrowanie z portalami społecznościowymi (np. Facebook),
• gry.

tera i zdalnie wyłączymy żelazko, bez konieczności jechania do
domu. Ta i inne funkcje, jak np. zabezpieczenie przed zalaniem,
czujnik dymu, czujnik wejścia czy też sterowanie temperaturą
to usługi, które już wkrótce będą w naszych domach standardem. Warto więc zwrócić uwagę, czy nasz operator umożliwia
nam dostęp do takich usług.

Przykładem jednego z najnowocześniejszych dekoderów jest
dostępna u wielu operatorów seria dekoderów KORBOX. Opis
poszczególnych modeli i ich funkcjonalności można znaleźć na
stronie korbox.pl. Dekodery KORBOX współpracują m.in. z jedną z największych i najnowocześniejszych platform telewizji
cyfrowej w Polsce: telewizją AVIOS. Platforma ta jest również
dostępna w Brzegu Dolnym w sieci KORBANK. Więcej informacji, a także testy usługi można uzyskać w biurze KORBANK
S.A. przy ul. Przedszkolnej 2 lub telefonicznie pod numerem:
717351100.

Podsumowanie

100 zł

Telewizja

Rynek telewizji przeżywa obecnie bardzo dynamiczne zmiany.
Najważniejszą z nich jest coraz większa interaktywność odbiornika telewizyjnego i odejście od modelu jednokierunkowego
(nadawca – widz) na rzecz modelu dwukierunkowego, w którym to widz ma wpływ na treści, jakie ogląda. Niezwykle ważnym elementem jest tutaj dekoder cyfrowy, tzw. SetTopBox,
który powinien umożliwiać nie tylko dostęp do telewizji, ale
również licznych usług dodanych, które w tej chwili stają się
standardem. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:
• aplikację YouTube,
• aktualności ze świata (np. Google News),

KORBANK S.A.
ul. Przedszkolna 2, Brzeg Dolny tel. 717351100

„Nie kupuj kota w worku!” – to chyba najlepsze podsumowanie niniejszego tekstu. Przed podpisaniem umowy z danym dostawcą mediów warto przeanalizować, czy oferuje on najnowsze, bezpieczne rozwiązania, czy ma w ofercie wszystkie ww.
usługi oraz czy posiada względnie ugruntowaną pozycję na
rynku (np. czy jest to spółka giełdowa). Jeśli wszystkie te czynniki będą spełnione, prawdopodobieństwo dobrego wyboru
będzie wysokie i na długi czas będziemy cieszyć się dobrą jakością usług multimedialnych w naszym domu.

Imię i Nazwisko .........................................................................
Miejscowość .............................................................................

Inteligentny dom

„Możesz podjechać do domu, sprawdzić, czy wyłączyłam żelazko?” - ile razy zdarzyło się nam słyszeć taką prośbę, czy też
samemu ją mieć. W dzisiejszych czasach już nie będziemy musieli tego robić. Wystarczy, że użyjemy telefonu czy też kompu-

Nr telefonu ...............................................................................
Bon 100 zł na usługi w sieci Korbank i kubek termiczny
STIG’a z magazynu Top Gear. Wylosujemy dwie osoby.
Odbiór nagrody przewidujemy w Biurze Obsługi Klienta
KORBANK przy ul. Przedszkolnej 2

artykuł sponsorowany

Internet
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Mam dla kogo walczyć

– Jakich doznał Pan urazów? Czy w szpitalach, w których Pan leżał, otrzymał Pan
pomoc, która pozwala myśleć
o powrocie do zdrowia i samodzielności?
– W wyniku nieszczęśliwego wypadku doznałem uszkodzenia kręgosłupa w odcinku
szyjnym oraz rdzenia kręgowego, skutkiem czego jest pa-

– Na jakim etapie jest teraz Pańska rehabilitacja?
Co sprawia Panu największą trudność?
– Obecnie rehabilitacja odbywa się w Centrum Neurorehabilitacji we Wrocławiu
oraz w domu. Polega ona na
wzmacnianiu tułowia, mięśni brzucha oraz uruchamianiu miednicy, co ma na celu
poprawienie mojej stabilizacji siadu oraz – w późniejszym czasie – powrót do samodzielności. Jest to początek mojej drogi, ale nie tracę
nadziei, gdyż już teraz widzę
malutkie efekty.
– Jakie to efekty? I co jest
celem na najbliższy czas?
– Znaczącym postępem jest
coraz większa stabilność w siadzie, który wymaga co prawda jeszcze podporu, ale udaje mi się zachować coraz bardziej wyprostowaną sylwetkę. Celem na najbliższy czas
jest dalsze wzmacnianie tułowia oraz rąk , co w przyszłości

umożliwi mi m.in. samodzielne przesiadanie się z łóżka na
wózek i na odwrót.
– Pańska choroba wymaga
specjalnie przystosowanego
mieszkania. Wiem, że pomoc
okazał burmistrz, który
przekazał Pańskiej rodzinie
lokal dostosowany do Pana
potrzeb. Kiedy przeprowadzka?
– Jestem bardzo szczęśliwy, że burmistrz nie pozostał obojętny na naszą sytuację, oraz bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Przyznany lokal, znajdujący się na
parterze, zniweluje wiele barier oraz ułatwi mi codzienne
funkcjonowanie. Mieszkanie
jest teraz na etapie remontu
i dostosowywania do moich
potrzeb. Myślę że w niedługim czasie będę mógł razem
z rodziną się tam przeprowadzić. Jest to dla nas ogromne
wsparcie, za które jeszcze raz
chciałbym burmistrzowi serdecznie podziękować.

– Niedawno przyjaciele
zorganizowali wielką akcję
zbiórki pieniędzy. To duże
wydarzenie…
– Tak, to było ogromne
przedsięwzięcie, zorganizowane z dużym rozmachem. Efekty przerosły moje najśmielsze
oczekiwania. Ze względu na to,
że rehabilitacja jest bardzo kosztowna, zebrane środki pozwolą
na jej znaczne wydłużenie. Z całego serca chciałabym podziękować organizatorom za ogrom
włożonej pracy, oraz wszystkim
osobom, które aktywnie wzięły udział w całej akcji, okazując
mi tym samym swoje wsparcie duchowe i finansowe. Jest
to dla mnie impuls do działania, mobilizuje mnie to do codziennej ciężkiej pracy, abym
mógł w końcu stanąć na nogi.
– Ma Pan wspaniałą rodzinę. Proszę coś opowiedzieć
o swojej partnerce i synku.
Mały jest uroczy!
– Rzeczywiście mam wspaniałą rodzinę. Bliscy są przy

Mariusz Poręba z rodziną

mnie na co dzień i wspierają mnie w tym trudnym dla
nas wszystkich czasie. Moja
narzeczona przejęła na siebie wszystkie obowiązki domowe, łącznie z opieką nade
mną i nad naszym synkiem,
za co jestem jej ogromnie
wdzięczny. Szymonek jest

naszą iskierką, każdy jego
uśmiech daje nam siłę i mobilizuje do walki o to, aby nasze życie z dnia na dzień stawało się coraz lepsze. Mam
dla kogo walczyć.
Małgorzata Bołdyn
Marta Wabiszczewicz-Krawczuk

Monika Charłampowicz,
sekretarz Gminy Brzeg Dolny

28 października 2014 r. Urszula Majcherkiewicz wraz z Mariuszem
Porębą złożyła w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym podanie
wraz z w wnioskiem o najem mieszkania z zasobów Gminy, z prośbą
o przyspieszenie z uwagi na szczególną sytuację rodzinną i zdrowotną.
Mariusz Poręba w wyniku wypadku został sparaliżowany. Para
wychowuje małego synka. Burmistrz Brzegu Dolnego nadał sprawie tryb pilny i już 13 listopada,
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, wniosek Urszuli Majcherkiewicz i Mariusza Poręby,
po zasięgnięciu opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został jednogłośnie pozytywnie
zweryfikowany przez radnych. Podjęli oni decyzję, że tej rodzinie – z uwagi na szczególne okoliczności
– powinno zostać przydzielone mieszkanie z zasobów Gminy poza kolejnością. W budżecie na rok
2015 Gmina planowała adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w Rynku 19 (parter
budynku). Wykonanie prac zostało niezwłocznie zlecone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji,
z dostosowaniem projektu dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku: wykonanie podjazdu
przy wejściu do mieszkania, odpowiednia szerokość otworów drzwiowych oraz budowa łazienki
z wyposażeniem, przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.
Mieszkanie o pow. 58,71 m kw. jest obecnie w trakcie remontu, którego zakończenie planowane
jest najpóźniej na koniec kwietnia br.

W tym budynku znajduje się mieszkanie,
w którym zamieszka Mariusz z rodziną

Remont w mieszkaniu potrwa do końca kwietnia

fot. Panorama

– Panie Mariuszu, przed
wypadkiem był Pan czynnym młodym człowiekiem,
niedawno urodził się Panu
synek. Kilka miesięcy temu
los sprawił, że życie się zmieniło. Co było dla Pana najtrudniejsze, kiedy leżał Pan
w szpitalu?
– Rzeczywiście, moje życie
wywróciło się do góry nogami.
Ze względu na to, że leżałem
najpierw w Nowej Soli, a później w Zgorzelcu, najgorsza
była dla mnie rozłąka z bliskimi, którzy ze względu na odległość i codzienne obowiązki
nie mogli być u mnie tak często, jak bym tego chciał.

raliż czterokończynowy. Ręce
są nie w pełni sprawne, wystąpił u mnie niedowład w dłoniach (nie ma chwytu) oraz
mam zanik czucia od klatki
piersiowej w dół. W szpitalach, w których przebywałem,
przez pierwsze cztery miesiące po wypadku walczyłem z
nawracającą gorączką, spowodowaną różnego rodzaju
infekcjami. Wtedy nawet nie
było mowy o ćwiczeniach.
Właściwa rehabilitacja zaczęła się w połowie października i w szpitalu trwała do połowy grudnia. Polegała głównie na pionizacji i stopniowym wzmacnianiu rąk.

fot. Panorama

fot. archiwum własne

Niefortunny skok do wody i paraliż. Mieszkaniec Brzegu Dolnego, Mariusz Poręba, w kilka
miesięcy po tragicznym w skutkach wypadku opowiada o tym,
jak zmieniło się jego życie, co
daje mu siłę do walki o zdrowie
oraz skąd otrzymuje wsparcie.

fot. archiwum własne

społeczność

Wywiad z Mariuszem Porębą

reklama
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Województwo
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informacje

dopłaci do dożywiania
171 tys. zł dopłaci Województwo Dolnośląskie do dożywiania
w gminie Brzeg Dolny. Stosowna umowa została podpisana
w marcu.
pn. „Pomoc pańPnia”rogram
stwa w zakresie dożywiaskierowany jest do dzieci

Społecznej. Z pomocy korzysta ok. 140 dzieci w szkołach.
W punktach wydawania posiłków obsługiwanych jest codziennie ok. 115 osób, które ze

względu na stan zdrowia czy
inne względy socjalno-bytowe nie są w stanie samodzielnie się wyżywić.
mw

autopromocja

i dorosłych będących w niedostatku. Na dożywianie
tych osób Gmina Brzeg Dolny przeznaczy w tym roku
łącznie 391,5 tys. zł. W kwocie tej uwzględniona jest dotacja, o której mowa powyżej.
Środki rozdysponowuje Gminny Ośrodek Pomocy

W kolejnym numerze „Panoramy”

wywiad z pochodzącym z Brzegu Dolnego Marcinem Jachyrą

reklama

Marcin jest dźwiękowcem, pracował m.in. przy takich filmach, jak:
Janek Wiśniewski padł, Wyjazd integracyjny, Chrzest, Komisarz Alex, Pierwsza miłość,
Body/Ciało czy Ida.
Za ten ostatni wraz ze swoją ekipą otrzymał Oskara za najlepszy film nieanglojęzyczny.
Salon Kosmetyczny ANNA
ul. Słowackiego 2c, Brzeg Dolny
tel. 604 210 298,
www.annaclarena.pl

METODA ARKADY
Metoda korekcji wrastających paznokci Kostką Arkady to przełom w dziedzinie podologii. Innowacyjne narzędzie medyczne stworzone od podstaw przed Adriana Arkadę to opatentowany, polski wynalazek, którzy umożliwia bezpieczne i skuteczne wyleczenie problemu wrastających paznokci. Wykonana z najwyższej jakości stali chirurgicznej pozwala na przeprowadzenie
nieinwazyjnego zabiegu, przynoszącego natychmiastową ulgę w bólu. Dodatkową zaletą jest
także efekt estetyczny w przypadku kobiet, w większości przeprowadzanych zabiegów możliwe jest zdobienie lub malowanie płytki paznokcia.
Kostka Arkady cieszy się coraz większą popularnością wśród pacjentów dotkniętych tym
schorzeniem, gdyż umożliwia całkowite wyleczenie oraz pozbycie się uciążliwego dyskomfortu. Aż 15% populacji cierpi z powodu wrastających paznokci. Metoda Arkady pomogła już
wielu pacjentom. Ich zdrowie i zadowolenie jest dla twórcy narzędzia najlepszym dowodem
na to, że Kostka Arkady to absolutna rewolucja w leczeniu wrastających paznokci. Zabieg
trwa około 40 minut i w 95% przypadków ogranicza się tylko do jednej wizyty. Zastępuje dotychczas znane metody leczenia: klamry czy całkowite lub częściowe usunięcie płytki
paznokciowej przez lekarza chirurga metodą bardzo bolesną i mało skuteczną, ponieważ
w 70% przypadków wrastania nawraca.
Uciążliwe i bolesne wrastanie paznokci, deformacje po zabiegu chirurgicznym czy ostre wrastanie w kształcie podkowy nie są już problemem!

Kupon rabatowy

10%
zniżki

artykuł sponsorowany

reklama

Imię i Nazwisko .....................................................................................
Miejscowość...........................................................................................
na każdą usługę (oprócz objętych promocją).
Kupon ważny do 3 czerwca 2015 r. Wypełnione kupony należy
przynosić do DOK, Biblioteki lub do recepcji KHS.
Losowana będzie jedna osoba.
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Duże zmiany w Parku Miejskim

fot. Panorama

to 1,2 mln zł, a z RPO otrzymaliśmy ok. 626 tys.
Za pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowiono ogrody przypałacowe. Ta inwestycja kosztowała 283 tys. zł., a dotacja to połowa tej kwoty. Teraz prowadzona
jest rewaloryzacja stawów. Środki w formie dotacji otrzymali-

śmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Całość kosztować będzie 1,4 mln zł.
Dotacja z WFOŚ stanowi połowę kosztów. Jeszcze przed przystąpieniem do prac w parku wykonaliśmy dokumentację projektową pn. „Rewaloryzacja zespołu
pałacowo-parkowego w Brzegu
Dolnym”. Również na ten cel

fot. Urząd Miejski

fot. Panorama

wiecie, prace wykonywane są
etapami. Ich kolejność i zakres
są zależne od tego, z jakich pieniędzy zewnętrznych możemy
korzystać w określonym czasie.
Za ostatnie możliwe do wykorzystania środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego wybudowaliśmy ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Koszt inwestycji

Wizualizacja Parku Miejskiego po zakończeniu inwestycji

otrzymaliśmy środki zewnętrzne. W ten sposób remontujemy
obszar bardzo ważny dla społeczności lokalnej, dbając jednocześnie o wydatki publiczne.
Każda złotówka, która zostaje
w budżecie Gminy dzięki środkom zewnętrznym, zostaje wydana na inne ważne zadania.
mb

reklama

reklama

Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego to bardzo duże
zadanie i Gmina Brzeg Dolny
nie jest w stanie sfinansować
tego ze swojego budżetu. Możemy jednak starać się o środki
zewnętrzne i robimy to. Traktujemy zespół pałacowo-parkowy
jako całość, łącznie z ogrodami
za DOK i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Jak Państwo

reklama

Stawu Młyńskiego oraz Stawu
Owalnego wraz z fosą i ozdobnym, zabytkowym kanałem.
Wcześniej wykonano ścieżki przyrodniczo-edukacyjne
i punkty widokowe. Za budynkiem Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury zagospodarowane
zostało nabrzeże Odry. Odtworzono ogrody przypałacowe,
które wiosną będą wspaniałym
miejscem do rekreacji i wypoczynku. Prace przy rewaloryzacji stawów zakończą się w grudniu. 4 lutego br. Gmina Brzeg
Dolny złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie na rewaloryzację Stawu To-

Lidia Kosztowny, skarbnik Gminy Brzeg Dolny:

autopromocja

intensywne praTcjąrwają
ce związane z rewaloryzastawów krajobrazowych –

polowego. Będzie to kosztować
ponad 500 tys. zł. Gmina stara
się o dotację w wysokości mniej
więcej połowy tej kwoty.

fot. Panorama

Zespół pałacowo-parkowy
w Brzegu Dolnym przechodzi
gruntowny remont. Kolejność
wykonywania prac rodzi wątpliwości wśród mieszkańców, jednak ma ona swoje uzasadnienie.

inwestycje

autopromocja

8

PIĄTEK, 03.04.2015

kilkanaście mam. Zajęcia
prowadzone są od 10 lat w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym. Grupa zastrzegła sobie anonimowość i podpisała kontrakt. – Każda z nas
przyszła z innymi problemami. Na początku było trudno
o nich mówić, ale zbudowałyśmy zaufanie i otrzymałyśmy wsparcie od prowadzą-

Akredytacja dla PCE
Prestiżowe wyróżnienie dla Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Placówka otrzymała akredytację
nadaną przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.

prowadzi w BrzeCentrum
gu Dolnym poradnię psy-

chologiczno-pedagogiczną.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, działający przy PCE,
jest pierwszą placówką w powiecie i piątą w województwie, która otrzymała akredytację. Może teraz poszczycić się mianem placówki akredytowanej.

Academica już u nas
Academica jest cyfrową wypożyczalnią publikacji naukowych. Stanowi ona wygodny
system wypożyczeni międzybibliotecznych, dzięki któremu czytelnik otrzymuje książkę
bez wychodzenia z domu.

B

iblioteka Pedagogiczna
w Wołowie umożliwia ko-

rzystanie z zasobów Academiki od marca. Serwis zaprojektowany został przez Bibliotekę
Narodową. Przeznaczony jest
głównie dla staudentów, pracowników naukowych, badaczy i innych zainteresowanych.
Częściowo zastąpić ma tradycyjny sposób, czyli wysyłanie
egzemplarzy drogą pocztową.

Kontrakt podpisany przez uczestniczki Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

powiada kolejna edycję, która
ruszy we wrześniu. O szczegóły można pytać w sekretariacie
Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej w Brzegu Dolnym,
na parterze budynku Zespołu
Szkół Zawodowych.
mb

autopromocja

od koniec marca zakońPkursu.
czyła się kolejna edycja
Uczestniczyło w niej

cych – mówią uczestniczki
warsztatów. – Dowiedziałyśmy się, że należy zwracać
szczególną uwagę na uczucia
dziecka. „Cieszę się, że cię widzę” to magiczne słowa, które mają wyjątkowe działanie.
Krystyna Adaśko, dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacji wręczyła dyplomy ukończenia Szkoły. Jak mówi, w każdym dziecku jest „grudka
złota”. – Chcemy, aby rodzice
potrafili ją dostrzec w swoim
dziecku i budowali fantastyczne relacje oparte na miłości,
wymaganiach i konsekwencjach. Dla dziecka ważne jest
to, że jest doceniane i zauważane.
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Pschychologiczno-Pedagogicznej już za-

oświata

Akredytacja to jeden z zewnętrznych sposobów oceny
przebiegu procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jeśli placówka wchodzi na tę ścieżkę, świadczy to
o jej wysokim poziomie edukacyjnym. – Po spełnieniu
wszelkich wymagań formalnych, naszą placówkę wizy-

towała komisja akredytacyjna. Decyzję odebrałam w lutym – mówi Krystyna Adaśko, dyrektor PCE i PPP w
Wołowie. – To ważne wyróżnienie dla rozwoju placówki. Jednocześnie czujemy ciężar odpowiedzialności. Zapewniam, że nasze zadania będziemy realizować z

należytą starannością i z wymiernymi sukcesami, jak
to czyniliśmy dotychczas.
Wszystkim Państwu, którzy
przyczynili się do tego prestiżowego wyróżnienia dla
nas, składam słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności – dodaje.
Inf.
informacje

Dzięki projektowi Academica użytkownik zyskuje bezpłatny dostęp do ok. 500 tys.
publikacji – książek i czasopism
ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Teraz czytelnicy BP w Wołowie
mogą korzystać także z tych zasobów Academiki, które nie są
dostępne dla wszystkich, oraz
objętych prawem autorskim.

Zasoby Academiki można
przeszukiwać zarówno z Biblioteki, jak i z domu. Najpierw trzeba jednak zarejestrować się do systemu – można to zrobić w siedzibie Biblioteki. Następnie można już
przeszukiwać i rezerwować
publikacje w wersji elektronicznej.

Zainteresowanych projektem odsyłamy na stronę Academiki: www.academica. edu.
pl. Wszyscy chętni mogą rezerwować i wypożyczać książki, korzystając z terminala
znajdującego się w Bibliotece. Logowanie odbywa się za
pomocą indywidualnych danych dostępowych: loginu, bę-

dącego numerem karty bibliotecznej, oraz hasła.
Inf.

reklama

Jak nawiązać właściwe relacje
z dzieckiem, jak mądrze chwalić i zapewnić poczucie bezpieczeństwa? To tylko niektóre
z tematów poruszanych podczas zajęć Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców.

informacje

fot. Panorama

Cieszę się, że cię widzę
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Nowe tytuły prasowe
w dolnobrzeskiej bibliotece
Biblioteka główna przy ul. Zwycięstwa proponuje czytelnikom
dwa nowe tytuły czasopism. Są
one dostępne od marca.

to „Dziennik GaPwymiierwszy
zeta Prawna” wraz z ciekadodatkami. Znajdą tu
Państwo aktualne wiadomości
o biznesie, finansach, podatkach, pracy i prawie gospodarczym. Także informacje i komentarze do wydarzeń ekonomicznych, prognozy, analizy

i opinie ekspertów. W „Dzienniku” dostępne są przejrzyste
interpretacje przepisów prawa oraz praktyczne porady,
jak rozwiązywać konkretne
problemy. Najnowszy dodatek czasopisma proponuje testy dla gimnazjalistów z internetową platformą edukacyjną z ośmiu przedmiotów.
Oprócz papierowej wersji proponujemy Państwu także dostęp do elektronicznego archiwum „DGP” (wszystkie

teksty opublikowane w latach
2002-2013).
Drugi nowy tytuł w naszym
kąciku czytelniczym to nowy
miesięcznik historyczny poświęcony historii popularnej
– „Nasza Historia”. Ukazuje
się on w całej Polsce w kilku
mutacjach. Na Dolnym Śląsku wydanie regionalne „Naszej Historii” wspierane jest
przez „Gazetę Wrocławską”.
„Nasza Historia” to pierwszy
w Polsce miesięcznik histo-

ryczny, zawierający treści zarówno o charakterze regionalnym, jak i ogólnopolskim
i światowym. W każdym numerze dużą część stanowią
tematy lokalne, bliskie czytelnikowi, związane ściśle z
historią i tożsamością regionu. W wydaniu marcowym
mogą Państwo przeczytać ciekawostki o historii Wrocławia
i Dolnego Śląska, m. in. artykuł o polskim kosmonaucie:
„Wrocławskie losy Herma-

szewskiego”, a także o historii górnictwa w Wałbrzychu
czy o Królewskiej Akademii
Rycerskiej, elitarnej szkole założonej w Legnicy przez cesarza Józefa I Habsburga.
Proponujemy w naszych bibliotekach ponad 40 tytułów
czasopism dla dorosłych, dzie-

Przygoda z książką

oświata

Odkryć magię w codzienności
M
oda na pisanie książek
wśród artystów scenicznych i nie tylko nie jest zjawiskiem świeżym. Ma ono
już swoją krótką historię. Są
wśród takich książek bardziej
lub mniej wartościowe, bo –
nie oszukujmy się – nie każdy
artysta nadaje się do wszystkiego. A w mojej opinii, jeśli
coś (ktoś!) jest do wszystkiego, to jest tak naprawdę do niczego… Samo nazwisko może i gwarantuje wyniki sprzedaży, ale nie stanowi gwarancji jakości.
Warto w tym kontekście
wspomnieć o Agnieszce Chylińskiej – piosenkarce, dziennikarce, jurorce, oraz – od
niedawna – pisarce książek

ci i młodzieży. Gazety i czasopisma można czytać na miejscu lub wypożyczyć do domu.
Zatem zapraszamy Państwa do
biblivoteki i korzystania z jej
zasobów. Mieszkańcy naszej
gminy mogą z biblioteki korzystać bezpłatnie.
Inf.

dla dzieci i młodzieży. Nie jest
ona jednakże debiutantką! Po
może nie spektakularnym, ale
jednak sukcesie, jaki odniosła
jej pierwsza książka pt. Zezia,
Giler i Oczak, było wiadome,
że na jednej nie spocznie…
I dobrze! Ponieważ ma talent
nie tylko wokalny, ale i wyobraźnię oraz „dobrą rękę”
do pisania. Dzięki temu powstał Labirynt Lukrecji.
Labirynt Lukrecji jest opowieścią skierowaną do młodych czytelników. Jednakże, w moim mniemaniu, nie
ma sprecyzowanego przeznaczenia czytelniczego. Jest
ono dość obszerne. Owszem,
książka jest o małoletniej
dziewczynce, owszem, porusza

Zaproszenie dla dzieci i rodziców

współczesne problemy świata
dzieci (i dorosłych), jednakże
ta baśniowość, ta tajemniczość
i magiczność spodobałaby się
niejednemu dorosłemu, rozmiłowanemu w powieściach
fantastycznych.
Historia sama w sobie wydaje się prozaiczna. Bohaterka o nietypowym imieniu Lukrecja mieszka z rodzicami
w starej poniemieckiej kamienicy. Nie są jedynymi lokatorami tego budynku. Pozostałe mieszkania wynajmują inni ludzie, posiadający
swoje tajemnice i problemy
z pozoru nieistotne dla fabuły. Dziewczynka dojeżdża do
nielubianej szkoły i wiedzie
rutynowe życie. Jest nieco

zostawia w nim dla dziewczynki różne zagadki w postaci białych listów, które ona
musi odszyfrować. Rozwiązanie tych zagadek ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i odbija się na życiu
mieszkańców kamienicy, wiodących dosyć smutną egzystencję. Dzięki zaangażowaniu i uporowi Lukrecji udaje
się uszczęśliwić wielu ludzi,
a także pogodzić zwaśnionych
członków rodziny.
Labirynt Lukrecji jest
z pewnością przemyślaną
opowieścią, którą dopełniają
piękne ilustracje. Nadają one
całej historii mroczny klimat.
Odważyłabym się nazwać tę
powieść polskim odpowied-

ekscentryczna, gdyż posiada
swoje – nazwałabym to – małe
bziki. Zmienia się to w momencie, w którym Lukrecja
„śniąc na jawie” odkrywa tajemniczy labirynt. Nieznana
osoba (czy zjawisko…) po-

nikiem Alicji z Krainy Czarów.
Książkę polecam dzieciom
i rodzicom pielęgnującym wyobraźnię. Tym, w których element magiczności nie został
stłumiony przez szarość życia codziennego. A także tym,
którzy utracili już nadzieję…
Dzięki tej książce znowu zaczniecie wierzyć, że i wam
przydarzy się coś niezwykłego, przełamującego rutynę
dnia powszedniego.
Książkę odnajdziecie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, a także w filii
w Pogalewie Wielkim.
Aleksandra Kmicińska,
bibliotekarz

informacje

Poznaj świat
z Ekomolikiem
O

autopromocja

poznając florę i faunę środowiska wodnego, zajrzymy do
lasu i odwiedzimy zwierzęta
tam mieszkające. Przyjrzymy
się również naszemu życiu codziennemu, jak i czy w ogóle
segregujemy śmieci. Nauczymy się żyć w zgodzie z naturą
i cieszyć pięknem otaczającej
nas przyrody.
Z pierwszymi zajęciami
ruszamy tuż po świętach. Nie
zwlekaj! Zapisz swoje dziecko już dziś!
Inf.

autopromocja

ddział dla dzieci i młodzieży dolnobrzeskiej biblioteki zaprasza dzieci w wieku od
6 lat i ich rodziców do wzięcia
udziału w nowym cyklu zajęć:
„Poznaj świat z Ekomolikiem”.
Poprzez zabawę będziemy poznawać nasz region, zdobywać
wiedzę ekologiczną, odkrywać
tajniki przyrody. Towarzyszył
nam będzie prawdziwy Ekomolik, który został wykonany
przez jedną z mam specjalnie
na zajęcia. Będziemy wirtualnie wędrować brzegiem Odry,
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OBWIESZCZENIE Burmistrza Brzegu Dolnego
z dnia 18 marca 2015 roku

URZĄD MIEJSKI

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym
o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Na podstawie art.12a art. 16 par.1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2011 r., Nr 21, poz.112 z póź.
zmianami) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania
korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1.

Brzeg Dolny - ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Adama Jerzego Czartoryskiego, Działkowa, Józefa
Kalasantego Dzieduszyckiego, Grenadierów, Aleje Jerozolimskie, Wojciecha Kętrzyńskiego,
Klasztorna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kresowa, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Samuela
Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskiego,1-go Maja, Adama Mickiewicza, Młyńska, Mostowa,
Odrodzenia, Odrzańska, Ogrodowa, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Parkowa, Piwna, Podwale,
Polna, Prosta, Przejazd, Ks. Kan. Jana Puka, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, Spokojna, Sportowa,
Stanisława Staszica, Stawowa, Jana Feliksa Tarnowskiego, Towarowa, Urazka, Wodna, Zakładowa,

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Dolnobrzeski Ośrodek
Kultury
ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny

3.

Brzeg Dolny - ulice: Akacjowa, Generała Józefa Bema, Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa,
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa, Małopolska,
Topolowa, Wierzbowa, Stanisława Wyspiańskiego nr 10,12,14, Wyścigowa, Zwycięstwa nr
7,9,13,15,17,19,21,23,

4.

Brzeg Dolny - ulice: Mikołaja Kopernika, Osiedlowa,
Młodzieżowa, Pionierska, Przedszkolna, Zachodnia,
Tęczowa nr 2,4,6, Wilcza nr 21, 25-47,

Publiczne Gimnazjum Nr 1
ul. Młodzieżowa 2,
56-120 Brzeg Dolny

5.

Brzeg Dolny - ulice: Krzywa, Naborowska, Nasypowa,
Nowowiejska, Olimpijska, Rajdowa, Szkolna, Środkowa,
Wilcza nr 1-19, 23, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zbożowa.

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Wilcza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
Świetlica w Godzięcinie
Godzięcin 46A, 56-120
Brzeg Dolny
Świetlica w Jodłowicach
Jodłowice 12, 56-120
Brzeg Dolny
Szkoła Podstawowa
w Pogalewie Wielkim,
Pogalewo Wielkie 12H,
56-120 Brzeg Dolny
Świetlica w Radeczu
Radecz 37, 56-120 Brzeg
Dolny
Przedszkole
Samorządowe Nr 3
ul. Przedszkolna 1,
56-120 Brzeg Dolny
Przedszkole
Samorządowe Nr 1
ul. Zwycięstwa 3,
56-120 Brzeg Dolny

Brzeg Dolny - ulice: Janusza Korczaka, Braci Korczyńskich, Joachima Lelewela nr 5,7,9, Jana Pawła II,
Stanisława Wyspiańskiego nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, Zwycięstwa nr 12,14

6.

Sołectwo: Godzięcin

7.

Sołectwa: Jodłowice, Stary Dwór, Wały

8.

Sołectwa: Grodzanów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca

9.

Sołectwa: Bukowice, Naborów, Radecz, Żerków, Żerkówek

10.

Brzeg Dolny – ulice: Bolesława Leśmiana, Juliusza Słowackiego, Tęczowa nr 8,10,12,14

11.

Brzeg Dolny – ulice: Fabryczna, Joachima Lelewela nr 1,3, Robotnicza, Henryka Sienkiewicza,
Staromiejska, Targowa, Warzyńska,
Zielona, Zwycięstwa nr 2,4,6

· Obwody głosowania 4,5,6 i 9 przystosowane są dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego
· Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze
gminy w terminie do dnia 5 maja 2015 roku do Referatu Ewidencji Ludności UM ul. Kolejowa 29 (oficyna, wejście C pok. 15-16).
· Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 1 maja 2015 r. złożyć
wniosek do Burmistrza Brzegu Dolnego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
· Zgodnie z art.53a par.1 Kodeksu Wyborczego każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania
korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 25 kwietnia 2015 r. do UM w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29.
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 roku od godz.7.00 do 21.00,
ewentualna II tura wyborów odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
Burmistrz Stanisław Jastrzębski
inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Profesjonalne doradztwo dla organizacji
pozarządowych
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
UMWD zaprasza organizacje
pozarządowe do skorzystania
z profesjonalnego doradztwa
udzielanego w Regionalnym
Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.
oradcą w Punkcie jest Jolanta Kluba. Socjolożka i ekonomistka, doktorantka Studium Doktoranckiego Nauk
o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się realizacją projektów współfinansowanych z środków UE, ich
rozliczaniem oraz ewaluacją.
Z organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku.

D

Współpracuje zarówno z dopiero powstałymi organizacjami, jak i tymi, które współtworzą i rozwijają polskie społeczeństwo obywatelskie już od
wielu lat. Ukończyła też kursy w zakresie tworzenia wniosków, zarządzania projektami,
a także rozliczania krajowych
i unijnych środków publicznych (krajowych i unijnych).
Link do strony z informacją
o PK-D: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/doradztwo-dla--ngo/
Doradca może wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe
w wielu aspektach ich działania,
a w szczególności:
1) w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, ofert, wła-

ściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem
oraz doradzania w trakcie jego
realizacji;
2) doradzić w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
i dotacji budżetu Województwa
Dolnośląskiego;
3) pomóc w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz
ich księgowania;
4) pomóc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych,
5) doradzić przy przygotowywaniu wniosków o płatność,
sprawozdań z realizacji zadań
publicznych, projektów;

71 319 51 17
fax 71 319 56 83
um@brzegdolny.pl

Burmistrz Stanisław Jastrzębski

organizacje

6) doradzić na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji;
7) poinformować o możliwościach korzystania ze środków
zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.
Doradztwo świadczone jest
osobiście, telefonicznie i mailowo. Aby skorzystać z doradztwa
osobistego, należy wcześniej zadzwonić pod nr tel. 71 770 40 76
lub napisać: konsultacje_ngo@
umwd.pl.
Zapraszamy do Wrocławia,
ul. Ostrowskiego 7, piętro I, pok.
401, w poniedziałki od 11.00 do
16.00 i w środy od 8.00 do 13.00.
Inf.

Przedszkole Nr 3

ul. Przedszkolna
71 319 56 95
www.balbinka.brzegdolny.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1

71 319 51 06
www.perelka.brzegdolny.pl

71 319 51 17
Przyjmuje mieszkańców w każdy
wtorek w godz. 10.00-12.00
oraz 13.00-15.30

Szkoła Podstawowa Nr 5

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Lech

Szkoła Podstawowa Nr 6

71 319 51 17 wew. 254 (Biuro
Rady Miejskiej)
alech00@poczta.onet.pl
Przyjmuje mieszkańców w każdy
wtorek w godz. 14.00-15.30

Biuro Rady Miejskiej
Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Zwycięstwa 10,
56-120 Brzeg Dolny
DOK – Dział DziecięcoMłodzieżowy
ul. Zwycięstwa 5,
56-120 Brzeg Dolny

2.

Sekretariat

71 319 51 17 wew. 254
brm@brzegdolny.pl

Referat ds. Dowodów
Osobistych i Ewidencji Ludności
71 319 51 17 wew. 144
71 319 51 17 wew. 141
71 319 54 64

Referat Podatków Lokalnych
71 319 51 17 wew. 125

Urząd Stanu Cywilnego
71 319 51 17 wew. 137
71 319 79 59

Biuro Bezpieczeństwa

71 319 51 17 wew. 257
71 319 61 39

Wydział Rolnictwa

71 319 51 17 wew. 244

Działalność Gospodarcza
71 319 51 17 wew. 263

Organizacje pozarządowe
71 319 51 17 wew. 259

Referat Promocji i Informacji
71 319 51 17 wew. 400
promocja@brzegdolny.pl

Pozostałe

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
71 319 56 62
www.gops.brzegdolny.pl
gops@brzegdolny.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
71 319 54 35
71 319 59 03
71 319 55 17
www.zgk.brzegdolny.pl
zgk@brzegdolny.pl

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
71 319 62 88
71 319 59 23
zwik@brzegdolny.pl

Środowiskowy Dom
Samopomocy
71 319 90 48

Kompleks Hotelowo-Sportowy
„Rokita”
71 380 80 71
fax 71 380 80 68
www.khs.brzegdolny.pl
khs@brzegdolny.pl
khsbd@wp.pl

Hotel „Rokita”

71 380 80 30
khshotel@wp.pl

Pływalnia Aquasport
71 380 80 49
fax 71 380 80 68
khsbasen@wp.pl

Stadion Miejski

71 319 03 61
71 319 87 90
fax 71 319 62 98
stadionkhs@wp.pl

Przedszkole Nr 1
ul. Zwycięstwa
71 319 56 60

Przedszkole Nr 2

ul. Odrodzenia
71 319 56 59
www.przedszkole4bd.szkolnastrona.pl
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71 319 58 30
71 319 56 67
71 319 99 11

Szkoła Podstawowa
w Pogalewie Wielkim
71 319 63 79

Gimnazjum Publiczne nr 1
71 319 51 83
fax 71 319 92 80

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury –
Kino „Odra”
71 319 52 52
www.dok.brzegdolny.pl
dok@brzegdolny.pl

Galeria Miejska DOK
71 319 55 25

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
ul. Zwycięstwa 3
71 319 55 09
www.biblioteka.brzegdolny.pl

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
Filia nr 3 na os. Warzyń
71 319 01 66

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
Filia nr 1 w Rynku
71 319 00 99

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
Filia nr 2 w Pogalewie Wielkim
71 319 63 79

Komisariat Policji w Brzegu
Dolnym
71 319 50 38
71 380 82 20

Powiatowy Urząd Pracy
Filia Brzeg Dolny
71 319 50 33

Urząd Skarbowy w Wołowie
71 389 24 40
fax 71 389 19 41
www.wolow.us.sisco.info

Powiatowe Centrum Medyczne
w Wołowie – opieka nocna
i świąteczna
71 380 58 11
www.pcmwolow.pl

Przychodnia Brzeg Dolny –
rejestracja ogólna
503 848 236
71 319 92 09
71 319 55 00

Przychodnia Brzeg Dolny –
rejestracja dzieci
71 319 92 09 wew. 395

Punkt Konsultacyjny „MONAR”
71 319 78 83

Pogotowie Gazowe
alarmowy – 992

Pogotowie Energetyczne
71 319 55 55

Ochotnicza Straż Pożarna
71 319 58 49
www.osp.brzegdolny.pl
osp@brzegdolny.pl

Pogotowie Ratunkowe
w Wołowie
71 389 24 30

Stacja PKP

Informacja Kolejowa dla abonentów
TP S.A. 19 757
dla abonentów pozostałych
operatorów (42) lub (22) 19 436
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Sołtysi już wybrani
Wraz z ostatnim dniem marca zakończyły się
w gminie Brzeg Dolny zebrania wiejskie, na których wybierano nowych sołtysów i Rady Sołeckie.
Mieszkańcy wsi postawili na sprawdzonych ludzi,
ale jest też kilka zmian. Pysząca, Radecz i Pogalewo Wielkie – tam stery przejęli nowi sołtysi.
1. Bukowice

2. Godzięcin

3. Naborów

4. Żerkówek

Sołtys: Piotr Czarny
– 56 głosów
Rada Sołecka: Agnieszka Jamioł, Karolina Karcz, Krzysztof Mazur, Monika Skóra
Sołtys: Dorota Kobylarz
– 71 głosów
Rada Sołecka: Barbara Chebes, Janusz Lisowski, Jolanta
Paluch, Przemysław Zieliński
Sołtys: Honorata Franczukowska
– 77 głosów
Barbara Wątroba – 18 głosów
Rada Sołecka: Ewa Poniszewska, Piotr Kułaga, Jolanta Kaczmarek, Norbert Kaczmarek
Sołtys: Mariusz Czarny
– 35 głosów
Anna Grabiec – 19 głosów
Rada Sołecka: Agnieszka
Burczyńska, Anna Czarna,
Sławomir Hawrylczak, Joanna Kuśnierz

5. Radecz

Sołtys: Sylwia Żuczek
– 34 głosy
Małgorzata Śliwińska
– 27 głosów
Ignacy Gajda – 21 głosów
Rada Sołecka: Łukasz Kupka,
Barbara Moszczyńska, Roman
Zając, Bogusława Żygadło

Sołtys: Andrzej Borowiak
– 26 głosów
Marzena Majewska – 16 głosów
Rada Sołecka: Monika Dziarska, Grzegorz Knapik, Andrzej
Stępień, Ryszard Szymon

12. Grodzanów

Sołtys: Ireneusz Fura
– 40 głosów
Rada Sołecka: Helena Jarotek, Krzysztof Hawrysz, Eugeniusz Redzicki, Ryszard
Zajfert

13. Pogalewo Wielkie
Sołtys: Monika Wiśniewska
– 97 głosów
Marcin Polek
– 32 głosy
Rada Sołecka: Lidia Bronowicka, Tomasz Koźlik, Przemysław Stefaniuk, Dominika Strzyż

7. Pysząca

Zakończyły się wybory sołtysów. Na 13 sołectw w gminie Brzeg Dolny
w 10 pozostali dotychczasowi sołtysi. Świadczy to o zaufaniu i stabilizacji.
Bardzo mnie to cieszy. Trzy sołectwa wybrały nowych sołtysów, którym
serdecznie gratuluję i zachęcam do współpracy. Wyborów dokonały zebrania
wiejskie. Generalnie wszystkie zebrania i wybory przebiegały bardzo spokojnie.
Drobny incydent miał miejsce w Pogalewie Wielkim, gdzie po rozdaniu kart
przez komisję skrutacyjną okazało się, że nie wszystkie osoby uprawnione do głosowania otrzymały karty.
Dodam, że komisję skrutacyjną tworzą mieszkańcy wsi. Do głosowania uprawnione były 132 osoby i tyle
kart wydała komisja. W tej sytuacji karty musiały wziąć osoby nieuprawnione, albo osoby uprawnione
wzięły więcej niż jedną. Zaproponowałem ponowne wydanie kart do głosowania. Uczestnicy zebrania
wiejskiego nie zgłosili sprzeciwu i wybory przebiegły bardzo sprawnie. Osoby uprawnione do głosowania
podchodziły do komisji skrutacyjnej i odbierały karty zgodnie z listą. Zebranie wiejskie wybrało nową panią
sołtys – Monikę Wiśniewską. W najbliższym czasie planuję się spotkać z sołtysami i porozmawiać o naszej
współpracy przez najbliższe cztery lata. Dziękuję za pracę na rzecz gminy Brzeg Dolny dotychczasowym
sołtysom. Tym, którzy rozpoczynają pracę, życzę realizacji planów i sukcesów.

Sołtys: Jacek Księżnik
– 29 głosów
Krystyna Plaszczyk
– 28 głosów
Rada Sołecka: Krzysztof
Leja, Józef Mikosik, Krystian Matwiejko, Elżbieta Broniewicz-Wauters
8. Jodłowice

Sołtys: Jan Jerzy Sychla
– 18 głosów
Daniel Dąbrowski– 8 głosów
Wojciech Woś
– 1 głos
Rada Sołecka: Daniel Dąbrowski, Tadeusz Hatalski,
Franciszek Nestorowski, Grażyna Strzyż

Sołtys: Marian Kołodziejczyk
– 24 głosy
Rada Sołecka: Jacek Kowalczyk, Kazimierz Kutzmann,
Wioletta Lachowicz, Jerzy
Sówka

Stanisław Jastrzębski, burmistrz Brzegu Dolnego

wieś

kim zaufaniem i szacunkiem
mieszkańców. To on inicju-

Chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi Brzegu Dolnego za wyróżnienie i nominację
na Sołtysa Roku. Jestem bardzo
zadowolony, staram się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Mieszkańcy i władze to docenili. Dzięki nim znalazłem się na
tej gali. Praca sołtysa jest bardzo
ciężka, każda wieś ma swoje problemy – także nasza – a ja staram
się te problemy załagodzić. W tym
miejscu chciałbym podziękować
burmistrzowi Jastrzębskiemu za
wsparcie, jakie okazuje naszej wsi.

Ideą konkursu na Sołtysa
Roku jest promowanie i wyróżnienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują
na rzecz społeczności lokalnej. Pierwszy etap konkursu
to nominacje. Dokonuje ich
burmistrz. W tym roku wpłynęło do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sumie 78
kandydatur z 49 gmin. Wśród
nominowanych do tytułu Sołtys Roku 2014 znalazło się 39
kobiet i 39 mężczyzn. Sołtysowi Jodłowic serdecznie gratulujemy!
Red@kcja

spaceru prowadziła czworonoga na
smyczy?
Pomagajmy – ale mądrze!
Obcy pies, który pojawia się nie wiadomo skąd, może zachować się różnie.
Może zaatakować człowieka, zatem wabienie go w ruchliwe miejsca, takie jak
targowisko, jest rzeczą niedopuszczalną. To już kolejny przypadek, w którym
pracownicy sklepów mięsnych częstują
psy, a później dzwonią do mnie, że pies
leży przy wejściu i klienci się go boją!
Drodzy miłośnicy zwierząt! Nie róbcie tak!
A jak należy się zachować w takiej sytuacji?
Moim zdaniem, następująco: Widzimy jakiegoś obcego psa. Nie podchodzimy do niego, nie wołamy, nie prowokujemy gwałtownymi ruchami. Jeżeli nie ma oznak choroby i cierpienia
(to, że nie wygląda jak beczułka, nie

znaczy od razu, że jest wygłodzony),
zostawmy go w spokoju.
Nie dokarmiajmy go!!! Wtedy
jest szansa, że sam wróci do domu.
Jeżeli natomiast pies, pomimo, że nie
jest dokarmiany, nie wraca, podbiega
do ludzi, szukając swojego pana i trwa
to kilka dni (a pies bez jedzenia może
wytrzymać wiele dni – udowodniono,
że do 116), wówczas proszę to zgłosić
do odpowiedniego wydziału w Gminie.
Żyjemy w Polsce. Nie ma tu policji
dla zwierząt. Gdyby była, też musiałaby być z czegoś utrzymywana. Prowadzimy działania ratujące bezdomne psy, ale bez fleszy i bez ogromnych
kosztów społecznych. W gminie Brzeg
Dolny dzięki ludziom dobrej woli oddajemy do adopcji kilkadziesiąt zwierząt
rocznie. Bierzemy udział w kilkudziesięciu interwencjach, dotyczących bez-

domnych psów i kotów. Państwo tego
nie widzicie, bowiem nie jest to nagłaśniane z wiadomych względów. Nie jest
sztuką ,,pomagać” doraźnie, rzucając
psu kawałek kiełbasy. Sztuką jest odnalezienie jego właściciela lub oddanie go do adopcji.
Nie wymagajmy, że wszystkimi sprawami zajmie się ktoś inny. Nie miejmy
pretensji do policji, że nie zna właścicieli wszystkich psów w mieście i nie
wymagajmy, aby ich odnalazła. Urzędy Gmin też wszystkiego nie są w stanie załatwić.
Problem biegających luzem psów
wynika z nieodpowiedzialności ich właścicieli, którzy na całe dnie puszczają
psy, po czym wieczorem wpuszczają je
do domu – i nie widzą w tym nic złego.
Ci ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ukochany pupil wraz z watahą

innych ,,chwilowo bezdomnych” psów
załatwia swoje potrzeby na klatce schodowej suki będącej w okresie rui.
Aby rozwiązać ten problem, należy
zacząć od siebie i swoich znajomych.
Pilnujmy swoje psy! Nie wypuszczajmy ich samopas. Rozwiązanie problemu powinno moim zdaniem polegać na
edukacji, znakowaniu psów, zapobieganiu niechcianemu rozmnażaniu psów
oraz karaniu właścicieli, którzy pozwalają, aby ich zwierzęta bezkarnie wałęsały się po mieście.

fot. Panorama
Wspólne zdjęcie z wojewodą Tomaszem Smolarzem (w środku). Po lewej Barbara
Moszczyńska z Referatu Rolnictwa UM w Brzegu Dolnym, po prawej Jan Sychla

funkcja gospodarza wsi. Sołtys obdarzany jest zwykle wiel-

Moje opinie na temat bezdomnych psów

Artur Różycki, lekarz weterynarii
dokarmiały. Wszystko byłoby pięknie,
gdyby nie zgłosiła się pewna pani z suczką dotkliwie pogryzioną przez opisywanego psa. Nie ma 100% pewności, że
to on, ale prawdopodobieństwo istnieje.
Co teraz stanie się z psem?
Musiał zostać odłowiony, jest przetrzymywany w kojcu. A mogło być inaczej! Jeżeli pies przyszedł tu za suką,
po zakończeniu cieczki wróciłby do
domu. Tymczasem znalazł tu świetne
warunki dla siebie: codziennie świeże mięsko ze sklepów na targu, mnóstwo suchej karmy, której nawet nie
był w stanie przejeść. Po co więc miał
wracać? Gdzie mu będzie lepiej? Czy
może winna jest pogryziona suczka
albo jej właścicielka, która podczas

Red@kcja

je wiele procesów, mających
wpływ na codzienne życie
lokalnej społeczności. Rozwiązuje sporo czasem bardzo trudnych spraw, mobilizuje i zachęca do wspólnego
działania.
Wojewoda życzył wszystkim
sołtysom wytrwałości i odwagi
w realizowaniu kolejnych zadań oraz pomysłów na nowe
inicjatywy. Tomasz Smolarz
wręczył wszystkim sołtysom
listy gratulacyjne, finalistom
odznaki, a laureatom okolicznościowe statuetki Sołtys
Roku 2014.

roczysta gala podsumowuU
jąca tę inicjatywę odbyła
się 11 marca w Dolnośląskim

Przytoczę pewien przykład z życia
wzięty. Jakiś czas temu na os. Fabryczne przybłąkał się nieznany pies średniej
wielkości. Nie był agresywny w stosunku do ludzi ani zwierząt. Pojawił się tutaj
najprawdopodobniej zwabiony feromonami jakiejś suczki. Po pewnym czasie
pewnie powróciłby do domu, ale... Wrażliwi ludzie postanowili, że zaczną go dokarmiać. Na targu zawiązał się nawet
„komitet” pań handlujących, które psa

Sołtys: Edward Buraczyński
– 51 głosów za, 4 przeciw
Rada Sołecka: Barbara Buraczyńska, Grzegorz Król, Barbara Matusiak, Krzysztof Tyszkowski

11. Żerków

Dzień Sołtysa, który przypada
w pierwszym wiosennym miesiącu, stał się okazją do zorganizowania piątej już edycji
Konkursu „Sołtys Roku”. Gminę Brzeg Dolny reprezentował
sołtys Jodłowic – Jan Sychla.

Problem wciąż aktualny. Zwracam się do wszystkich miłośników zwierząt, którzy chcą
pomagać bezdomnym psom.
Pomagajcie, ale róbcie to kierując się nie tylko sercem, ale
też rozumem.

10. Wały

wieś

6. Pogalewo Małe
Sołtys: Paweł Uran
– 25 głosów
Tadeusz Polakowski
– 5 głosów
Rada Sołecka: Krzysztof Całka, Sylwia Jackowiak, Aleksandra Poch, Mateusz Golonka

Sołtys Jodłowic wyróżniony

Urzędzie Wojewódzkim. Zaproszono na nią najlepszych
sołtysów z województwa. Tomasz Smolarz, wojewoda,
zwrócił uwagę na wielowiekową tradycję, jaką cieszy się

9. Stary Dwór

Jan Sychla:

fot. Panorama
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Dzień św. Patryka w Brzegu Dolnym
landzka podoba się ludziom
na całym świecie, gdyż łączy
dwie cechy. Z jednej strony jest
to skoczna muzyka ludowa,
przy której można się bawić,
a „nóżka sama chodzi”. Z drugiej strony – „muzyka irlandzka to piękne ballady i pieśni,
które mają duszę”, jak mówi
Bartłomiej Ostaszewski, lider
zespołu. Wypełniona po brzegi
sala DOK nagrodziła artystów
gromkimi brawami.
www.dok.brzegdolny.pl

fot. DOK

nie tylko na Zielonej Wyspie,
lecz również w środowiskach
Irlandczyków przebywających
poza granicami ojczyzny.
Brzeg Dolny także odczuł atmosferę dnia św. Patryka. Wieczorem w sali kinowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
wystąpiła grupa Rhiannon.
Zespół ten gra muzykę właśnie
z Zielonej Wyspy. Muzyka ir-

Jak kochać niedotykalność

kultura

Czy jest możliwe pokochać to,
co niedotykalne? Ależ oczywiście!

fot. DOK

koniec marca w Galerii Miejskiej swoje prace zaprezentowali uczniowie z Placówki. Wystawa cieszyła się dużą popularnością. Mieszkańcy naszego miasta mogli zobaczyć świąteczne
ozdoby w wykonaniu uczniów.
DOK

Integracyjny Klub Międzypokoleniowy
zaprasza we wtorek 7 kwietnia o godz. 16.00
do siedziby Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy
ul. Zwycięstwa 5 na spotkanie pt. „Fitness dla mózgu”.
W programie krótka prelekcja oraz różne łamigłówki i ćwiczenia poprawiające pamięć.
OFERTA EDUKACYJNA DLA GIMNAZJALISTÓW
(kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych)

w Zespole Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2015/2016

typ szkoły
Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
Technikum 4-letnie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

zawód/nachylenie
proﬁl matematyczno-przyrodniczy
technik informatyk
technik teleinformatyk
wielozawodowa

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE
28.04.2015 (WTOREK) GODZ. 12.15

oświata

Szóste klasy napisały swój
pierwszy egzamin

dowodnili to uczniowie z ZeU
społu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Pod

autopromocja

kultura

Szóstoklasiści z SP Nr 5 w Brzegu Dolnym czekają na rozpoczęcie egzaminu

Szóstoklasiści w całej Polsce
mają już za sobą pierwszy poważny sprawdzian. 1 kwietnia
zmagali się z pierwszym egzaminem ułożonym na podstawie
nowej podstawy programowej.

prawdzian szóstoklasisty
Sprzedmiotów
w nowej formule dotyczy
kluczowych na
dwóch pierwszych etapach

edukacji, tj. języka polskiego,
matematyki i języka obcego.
Forma była pisemna. Część
pierwsza obejmowała zadania
z języka polskiego i matematyki, zarówno zamknięte (wybór spośród podanych odpowiedzi), jak i otwarte. Wśród
zadań otwartych z języka polskiego znalazła się też dłuższa
wypowiedź pisemna. Całość

trwała 80 minut. Część druga to zamknięte zadania z języka obcego, wybranego spośród tych, które uczniowie mają w szkole jako obowiązkowe.
Trwała 45 minut.
Egzamin szóstoklasisty jest
obowiązkowy. Przystąpienie
do niego to warunek konieczny do ukończenia szkoły podstawowej. Nie można go jednak nie zdać, gdyż nie określono minimalnej liczby punktów, jaką uczeń musi uzyskać.
Wynik sprawdzianu ma przede
wszystkim pokazać stopień
opanowania materiału szkoły
podstawowej. Może być jednym z kryteriów przyjęcia do
gimnazjum, jeśli uczeń wybiera dobrą szkołę spoza swojego rejonu.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu
absolwenci szkół podstawowych otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego.
mw

fot. Panorama

Patryk, patron Irlandii,
Śca.w.wspominany
jest 17 marAle święto obchodzone jest
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Godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Brzegu Dolnym
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

–
–
–
–
–

7.30-17.00
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30

PIĄTEK, 03.04.2015
kultura

Naturą inspirowane

le Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W swojej twórczości
inspiruje się naturą. Częstym
motywem, który przenosi na
swoje obrazy, są formy skalne.

fot. Panorama

ani Sabina jest młodą,
PObecnie
wszechstronną artystką.
studiuje na Wydzia-

Sabina Maria Grzyb zajmuje się również projektowaniem
ubrań. Jest dyplomowaną stylistką – projektantką ubioru.
W 2009 r. została jedną z laureatek konkursu dla Młodych
Projektantów z Dolnego Śląska, z kolekcją pn. „Francuski Szyk”.
Tym, którzy nie zobaczyli wystawy, a chcieliby poznać niektóre prace Sabiny
Marii Grzyb, polecamy stronę www.sabina-art.eu. A więcej o artystce przeczytają Państwo w kolejnych numerach
„Panoramy”.
Red@kcja

zobacz materiał
TvBD

fot. Panorama

Renata Karpiak, opiekun galerii DOK
„Pani Sabina ma oryginalny pomysł na
swoją sztukę”.

fot. Panorama

Sabina Maria Grzyb
„Inspiracją jest dla mnie szeroko pojęta natura. Robię też różne fuzje. Komponuję ludzi ze
zwierzętami czy ze zjawiskami atmosferycznymi. To wszystko widać na moich obrazach.
Dodatkowo można zauważyć fascynację kamieniem czy skałą. Staram się to przedstawić w
sposób oniryczny, ale jednak statyczny.”

kultura

Wszystko dla naszych pań
pami, jakie jego uczestniczki
poczyniły w ciągu niespełna
pół roku. Ich pierwsze profesjonalne prace zaprezentowane zostały na wystawie. W następnym numerze Panoramy
przedstawimy państwu szerzej
artystów z Art Group-1. Jeszcze raz składamy wszystkim
Paniom najlepsze życzenia!
Red@kcja

Sekcja wokalna DOK

Panie z Art Group -1 opowiadały o swojej twórczości

fot. Panorama

Występ zespołu Rytmy Planety

Młodsza grupa zespołu Rytmy Planety

fot. Panorama

Art Group-1 z dyrektor DOK Danutą Chłód i Henrykiem Lidke

fot. Panorama

swoich mam i babć oraz
Dści lawszystkich
przybyłych gowystąpiły dzieci z Zespołu

Rytmy Planety. Następnie piosenki o kobietach i miłości do
nich zaśpiewały dzieci i młodzież z sekcji wokalnej DOK.
Na trzecią część wieczoru zaproszono wszystkich do sali
kameralnej, gdzie miało miejsce otwarcie wystawy Art Group-1. Artysta plastyk Henryk
Lidke, który prowadzi warsztaty, zachwycony był postę-

fot. Panorama

Drugi weekend marca upłynął
w naszym mieście pod znakiem
Święta Kobiet. Dolnobrzeski
Ośrodek Kultury przygotował
na ten szczególny czas wiele
atrakcji dla naszych mieszkanek.

fot. Panorama

Przyjechała z sąsiedniego powiatu, by zaprezentować swoją
twórczość mieszkańcom naszej gminy. Przez dwa tygodnie – od 14 do 27 marca –
w galerii DOK oglądać można
było wystawę malarstwa Sabiny Marii Grzyb.

fot. Panorama
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fot. Panorama

zobacz materiał
TvBD
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kultura

Zatargi z teatrem,
czyli kulturalny odlot

Od rocka do
hip-hopu

15

kultura

Pracownia teatralna DOK przedstawia „Pacjenta 00298”

fot. DOK

Marzec jest nie tylko miesiącem kobiet. W miesiącu tym
przypada też Międzynarodowy Dzień Teatru. 20 marca
w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się Ogólnopolski Festiwal Teatralny
– XII Młodzieżowe Zatargi
z Teatrem.
zorganizował boIWmprezę
lesławiecki Dom Kultury.
festiwalu wzięło udział

fot. DOK

osiem teatrów młodzieżowych: z Lubania, Wrocławia, Kędzierzyna-Koźla, Legnicy, Bytomia, Warszawy i
Brzegu Dolnego. Pracownia
teatralna z Dolnobrzeskiego
Ośrodka Kultury pod opieką Jarosława Paczkowskiego wystąpiła ze spektaklem

W pierwszy dzień wiosny młodzież z sekcji rockowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury zagrała spektakularny koncert.

„Pacjent nr 00298”. Wyróżnienie za kreację aktorską
otrzymała Żaneta Kowalczyk. Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

„PACJENT 00298”
Opieka artystyczna: Jarosław Paczkowski.
Scenariusz: Marta Grzechowiak.

Obsada: Ola Jurków, Jonatan
Muzyka, Kasia Matoga, Anita
Chećko, Julia Mikłos, Żaneta Kowalczyk, Ola Gierczyk, Karolina
Sipowicz, Gabrysia Książek, Adrian Bednarz.
Red@kcja

uzycy rozpoczęli od
M
brzmień rockowych, a zakończyli hip-hopową nutą.

Dolnobrzeska młodzież pod
wodzą Michała i Adama Wróblewskich zaprezentowała wiele ciekawych utworów. Zespół
Universal Mind z wokalistą Pa-

trykiem Pietrasem na czele zaprezentował wszystkim przybyłym piosenkę „Zagubiony sen”.
A my proponujemy państwu
piosenkę „Unforgettable”, którą można odsłuchać po zeskanowaniu kodu QR.
Red@kcja
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Jak świętowaliśmy Niedzielę Palmową
Barwna parada, wielkie święto. W Niedzielę Palmową Dolnobrzeski Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na pochód
przez miasto.
ozpoczął się on od razu
po uroczystej Mszy św.,
którą odprawił w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel proboszcz
ks. Andrzej Sycz. W siedzibie DOK zobaczyć można
było wystawę stołów wielkanocnych, połączoną z konkursem na najpiękniejszą
palmę.
Niedziela Palmowa to wyjątkowa uroczystość. Upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W liturgii nazywa się
ona Niedzielą Męki Pańskiej.
Ewangeliczny opis ostatnich
dni Jezusa na ziemi, odczytywany często z podziałem na
role, przypomina wiernym
o tym, że są na progu Wielkiego Tygodnia.

Dzieci przyniosły do kościoła kolorowe palmy

fot. Kamilla Żółkiewicz

W drodze do Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

fot. Kamilla Żółkiewicz

Ulicami Brzegu Dolnego przeszedł barwny pochód

fot. Kamilla Żółkiewicz

Nie zabrakło oryginalnych pomysłów na świąteczne potrawy

fot. Kamilla Żółkiewicz

Stół konkursowy

fot. Kamilla Żółkiewicz

fot. Kamilla Żółkiewicz

R
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Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 6-11)

fot. Kamilla Żółkiewicz

Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki” jak co roku przygotowało mnóstwo pyszności

fot. Kamilla Żółkiewicz

Ks. Andrzej Sycz podczas święcenia palm

Tegoroczne Grand Prix zdobyło Sołectwo Godzięcin

fot. Kamilla Żółkiewicz

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu Imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki
język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Palma jest jednym z symboli Wielkanocy. Ks. Andrzej Sycz poświęcił barwne palmy przyniesione przez mieszkańców gminy Brzeg Dolny. Później w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs na tę najpiękniejszą, a nagrody przyznano
w trzech kategoriach.

Wyniki konkursów

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie „Razem”

fot. Kamilla Żółkiewicz

Stoisko Stowarzyszenia „Tęczowa Dolina” Mieszkańców Wsi Pysząca

fot. Kamilla Żółkiewicz

Konkurs „Najbogatszy w Tradycje Stół Wielkanocny”
GRAND PRIX - Sołectwo Godzięcin
I miejsce:
Chór Radość
Związek Emerytów i Rencistów
II miejsce:
Stowarzyszenie Tęczowa Dolina Mieszkańców Wsi Pysząca
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów
III miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki”
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie
„Razem”

Konkurs „Palmy Przy Stołach Wielkanocnych”

Mieszkańcy licznie przybyli na wystawę

fot. Kamilla Żółkiewicz

Jury w trakcie oceny Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Grodzanów

fot. Kamilla Żółkiewicz

I miejsce:
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów
II miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki”
III miejsce:
Związek Emerytów i Rencistów w Brzegu Dolnym

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę – dla grup

I miejsce:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Godzięcinie
II miejsce:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym
III miejsce:
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Godzięcinie
Wyróżnienie:
Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Brzegu Dolnym

Nie mogło zabraknąć chóru „Radość”
zobacz materiał
TvBD

fot. Kamilla Żółkiewicz

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę – indywidualny

I miejsce:
Paula Baranowska – Zespół Szkół Zawodowych
II miejsce:
Monika Mikosik, Kaja Bargieł, Michalina Żak – Publiczne
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
III miejsce:
Patrycja Kuna – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Nowoczesność przeplatała się z tradycją, a bogactwo stołów wielkanocnych cieszyło mieszkańców, którzy przyszli tego dnia do Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość uświetnił występ kapeli ludowej „Kulinianie” oraz kiermasz wyrobów świątecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu 50+ i Ośrodka Resocjalizacji. Jest już tradycją, że w wystawę stołów wielkanocnych angażują się grupy mieszkańców, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich. Stoły były bogato ozdobione, a prezentowane potrawy potwierdziły kulinarny kunszt dolnobrzeskich gospodyń.
Poziom był bardzo wysoki. Można było spróbować wyjątkowego pasztetu z dziczyzny, żuru, kiełbas, szynek, jaj przepiórczych i innych wielkanocnych potraw. Nie zabrakło słodkości – bab i mazurów. Tak mieszkańcy gminy Brzeg Dolny tworzą tradycję i dzielą się z innymi tym, co najlepsze.
Wesołych Świąt życzy redakcja „Panoramy Brzegu Dolnego”
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Mrocznie i tajemniczo. „Opat”
w murach Domu Kultury
W minioną sobotę na deskach
sceny Dolnobrzeskim Ośrodka
Kultury nasi mieszkańcy mogli
zobaczyć spektakl pt. „Opat”
w reżyserii Jarosława Paczkowskiego.
idowisko zostało zainW
spirowane jednym z wątków gotyckiej powieści gro-

zy M. Gregory Lewisa pt.
„Mnich” z 1796 r. Uporządkowany rytm modlitwy, ciszy
i pracy mieszkańców klasztoru zachwiany zostaje przez
pewne przypadkowe zdarzenie, które na zawsze odmienia ich życie.
Właśnie cisza, która jest
środowiskiem mnisiego ży-

cia, wpłynęła na wybór pantomimy i ruchu jako najsilniejszego środka teatralnego wyrazu w omawianym
przedstawieniu. Obok pantomimy wykorzystano kilka innych konwencji teatralnych, takich jak teatr lalkowy, taniec i cyrk.
Jaką rolę pełni zło w natu-

rze człowieka? Czy należy do
jego porządku i w jaki sposób możemy się przed nim
uchronić? Czy sen jest naszym schronieniem? To tylko niektóre pytania, na które szukała odpowiedzi licznie
zgromadzona publiczność.

Fragment recenzji Katarzyny Paradeckiej („Trendy
Magazyn” nr 24, maj 2011 r.)
(...)W spektaklu mnich nie przepada w otchłaniach piekieł, pomimo, że w kryzysowej chwili podpisuje cyrograf i wzywa pomocy szatana. Jego skrucha i oddanie Bogu sprawiają, że możliwe
staje się powtórne włożenie habitu zakonnego i powrót do klasztornej codzienności. Bóg w spektaklu Grupy Teatralnej Te O Ka
jest miłosierny. Daje szansę poprawy. Jego symbolem jest franciszkański krzyż TAU obecny w większości scen. (...)

www.dok.brzegdolny.pl

Kino „Odra” w kwietniu

fot. Panorama

fot. Panorama

fot. Panorama

zobacz materiał
TvBD

Cennik:
Film 2D:
normalny - 15 zł
ulgowy - 12 zł
tanie poniedziałki - 11 zł

Film 3D:
normalny - 16 zł*
ulgowy - 13 zł*
tanie poniedziałki - 11 zł*

*dodatkowo można zakupić okulary 3D w cenie 4 zł
Bilety grupowe w cenie 11 zł dla grupy zorganizowanej powyżej
10 osób.

Spongebob
– na suchym lądzie 3D
1 godz. 40 min.
Gdy zostaje wykradziony sekretny przepis na kraboburgery,
SpongeBob łączy siły ze swoim
wrogiem Planktonem, by pokonać nikczemnego złodzieja.
07-09.04.2015
(wtorek, środa, czwartek)
godz. 17.00
Format: 3D

Chappi
2 godz. 00 min.
Dwóch gangsterów kradnie policyjnego androida, by wykorzystać go do swoich celów.
07-09.04.2015
(wtorek, środa, czwartek)
godz. 19:00
Format: 2D

Szybcy i wściekli 7
2 godz. 20 min.
Deckard Show pragnie dokonać zemsty za śmierć brata Owena, eliminując Toretto i jego ekipę. W filmie po raz
ostatni pojawia się jedna z
głównych postaci serii, Brian
O’Connor.
10-16.04 godz. 17.00 i 20.00
17-23.04 godz. 19.00
Format: 2D

Kopciuszek
1 godz. 53 min.
Po śmierci ojca zła macocha Elli
zamienia dziewczynę w służącą. Los Kopciuszka odmieni dopiero Dobra Wróżka.
17-23.04.2015
(piątek-czwartek)
godz. 17.00
Format: 2D

Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji uczniowskiej/
studenckiej) oraz osobą powyżej 60 roku życia (za okazaniem legitymacji). Dzieci do 4 roku życia mają wstęp wolny.
Płatność tylko gotówką.

Już wkrótce:
DOM,
BODY/CIAŁO
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Powrót do formy po zimie

1.

STOPIEŃ
WYTRENOWANIA

Zastanów się, na jakim poziomie wyjściowym aktywno-

SIĘ
NA BADANIA
2.UDAJ

Wykonaj „przegląd” swojego organizmu po zimie.
Tak jak auto potrzebuje oka
mechanika, tak Twój organizm potrzebuje unormowania pewnych parametrów po
okresie zimowym, kiedy od-

rozegrały mecze
Ddy rużyny
w dwóch grupach „każz każdym”. IV miejsce po

świetnie rozegranym meczu
z AZS AWF Wrocław zajęły
dziewczyny z drugiej drużyny MKS-u w składzie: Joanna

Filipiak, Emilia Wiśniewska,
Agnieszka Klimczak, Weronika Kwapisz, Julia Solarewicz,
Oliwia Beśka, Arleta Lech, Julia Budzik, Julia Szozda, Nikola Kubala. Na wyróżnienie zasługują wszystkie dziewczyny.
Ich walka o każdy punkt i zaangażowanie w grę zasługuje
na wielkie wyróżnienie. Najlepszą zawodniczką drużyny
została Emilia Wiśniewska.
W finale spotkały się zawodniczki MKS Rokita I i Gausport

Tabela III liga
dolnośląsko-lubuska

UPUST
5.Daj
ZŁYM EMOCJOM

Znajdź swój niezawodny sposób na odreagowanie i znalezienie równowagi między fizycz-

nym a psychicznym zmęczeniem. O ile łatwo jest nam się
zmęczyć psychicznie, o tyle na
eksploatowanie aparatu ruchu
albo nie mamy okazji, albo najzwyczajniej chęci. Wybierz swój
klucz do dobrego samopoczucia: trening, spacer, spotkanie
ze znajomymi, wspólny zdrowy
posiłek z rodziną, dobra książka… Rozwiązań jest wiele.

środki realizacji Twojego Celu
Treningowego.
na koniec
7.Inajważniejsze

Jeśli ROZPOCZNIESZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ już
dziś, na pewno zdążysz zrealizować swój cel treningowy
przed ZAPLANOWANYM
URLOPEM LETNIM!
Do zobaczenia na treningach Fitnessacji.
Trener Personalny
Aneta Piątek
www.fitnessacja.pl
aneta.piatek@fitnessacja.pl
Tel: 503985712
Facebook/fitnessacja.pl

z osobą
kompetentną
6.Porozmawiaj

Na przykład z trenerem personalnym lub instruktorem fitness. Razem przeanalizujecie
Twój stan zdrowia i kondycji
fizycznej i ustalicie wspólne

sport

Dolnobrzeskie „złotka”
W miniony weekend siatkarki
MKS Rokita były gospodyniami turnieju siatkarskiego. Do
Brzegu Dolnego zjechały zawodniczki ze Strzelina, Trzebnicy i Wrocławia.

AKTYWNOŚĆ
Ustal swoje terminy treningów już w niedzielę. Zaplanuj
trening, zapisz, umów się z trenerem/znajomym. To już połowa sukcesu! Pamiętaj, że forma lubi systematyczność nie
spontaniczność.
ODPOWIEDNIE ODŻYWIANIE
Ustal żelazne pory spożycia
Twoich posiłków.
REGENERACJA
Jeśli działasz „na pół gwizdka”, nie uzyskasz satysfakcjonujących rezultatów. Podładuj
swoje akumulatory na 100% .
Postaw na sen, aby każdy dzień
rozpoczynać z energią.

artykuł sponsorowany

Na szczęście wiosna już
na horyzoncie – ODZYSKAJ
FORMĘ PO ZIMIE!

w zmianie stylu życia zależy
od kilku czynników:

Dzisiejsza pogoń w świecie
materialnym nie sprzyja naszemu zdrowiu. Rzadko kiedy
na treningu spotykam osobę,
która prowadzi „spokojny” tryb
życia. Większość z nas realizuje nadgodziny w pracy, po pracy goni do kolejnej pracy, a jeśli nie do pracy, to pozałatwiać
„ważne sprawy na mieście”.
Wieczny pośpiech, to prosta
droga do nadmiernego wydzielania się kortyzolu. Lata pracy
w takich warunkach sprzyjają
do rozwoju chorób XXI wieku: nadciśnienia, miażdżycy,
cukrzycy typu II, niedoczynności tarczycy. A to już niedaleka droga do zawałów, zatorów, wylewów. Dlatego znajdź
swój sposób na ODPOCZYNEK i NIWELACJĘ STRESU

Lp.

drużyna

m.

pkt br. z. br. s.

1

Lechia Dzierżoniów

20

50

41

16

2

Formacja Port 2000 Mostki

20

49

57

19

3

Śląsk II Wrocław

21

46

51

4

UKP Zielona Góra

21

41

5

Ślęza Wrocław

19

37

6

Zagłębie II Lubin

20

7

Stilon Gorzów

8

dii Trzebnica. Po tie-break-u
zwyciężyły i ostatecznie zajęły I miejsce w turnieju.
MVP, czyli najbardziej wartościową zawodniczką została
Dominika Gierus, a najwszechstronniejszą – Julia Rusiecka.
Najlepszą blokującą okazała
się Karolina Działa, a najlepszym libero Nadia Romaniuk.
Wszystko to dziewczęta z MKS
Rokita Brzeg Dolny.
Ale to nie koniec siatkarskich wrażeń. Młodsze siatkar-

ki MKS Rokita z klas V szkół
podstawowej wróciły z II turnieju eliminacyjnego Kinder
Sport w Miliczu z miejscem
III, co oznacza, że nasze siatkarki dostały się do Dolnośląskiego Turnieju Finałowego Kinder Sport. Skład zwycięskiego zespołu: Paulina
Łuczak, Adrianna Piasecka,
Patrycja Wojtyła, Dominika
Tomczak.
www.facebook.com/siatkarkimksbrzegdolny
sport

Tabela A klasy
Lp.

drużyna

m.

pkt

br.

1

MKP Wołów (s)

15

38

55-11

24

2

Sokół Smolec

15

31

39-30

37

27

3

Kometa Krzelów

15

29

56-27

37

23

36

51

26

4

Odra Malczyce

15

27

47-23

20

34

38

17

5

Błękitni Jerzmanowo

15

23

36-37

Polonia-Stal Świdnica

20

30

41

21

6

Odra Lubiąż

15

23

29-21

9

Karkonosze Jelenia Góra

20

30

36

31

7

Zjednoczeni Szczepanów

15

21

32-32

10

Foto-Higiena Gać

19

27

33

29

11

KP Brzeg Dolny

20

25

32

41

8

UKS Domanice (b)

15

20

36-35

12

Piast Żmigród

21

21

32

44

9

LZS Osiek

15

19

31-45

13

Piast Gorzów Karnin

20

20

19

36

10

MKS Kostomłoty

15

17

25-42

14

Bystrzyca Kąty Wrocławskie

19

19

22

31

11

Parasol Wrocław

15

14

18-33

15

Bielawianka Bielawa

21

17

20

43

16

MKS Oława

21

13

12

32

12

Piorun Jakubkowice

15

13

28-47

17

Dąb Przybyszów

21

11

19

59

13

Odra Stary Dwór (b)

15

12

35-43

18

Polonia Trzebnica

21

6

12

71

14

Mechanik Brzezina (b)

15

9

21-62

Najmłodsze siatkarki MKS Rokita

fot. Inf

słońca od czasu jesieni zniechęca do podejmowania jakichkolwiek inicjatyw.

Z doświadczenia pracy
3.
ze swoimi klientami
wiem, że Twój sukces

4.STRES
PRECZ

Dolnobrzeskie „złotka” z trenerem
Piotrem Zaczkiewiczem

Wiosna na sportowo
Przedszkolaki z naszego
miasta wzięły udział w zawodach sportowych z cyklu
Grand Prix. Zmagały się dzieci
z klas zerowych szkół dolnobrzeskich (SP Nr 1, SP Nr 5,
SP Nr 6) oraz ze szkoły w Godzięcinie.
tor przeszkód,
Świąteczny
bieg z jajkiem wielka-

sport

nocnym, sadzenie kwiatów
czy roznoszenie i zbieranie jajek to tylko niektóre z zadań,
z którymi zmierzyli się młodzi
mieszkańcy. Po zakończeniu
rywalizacji dzieci zostały nagrodzone słodyczami. Ufundował je Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita” w Brzegu
Dolnym.
www.khs.brzegdolny.pl

fot. KHS

orsze samopoczucie nie
G
sprzyja realizacji postanowień noworocznych, a brak

żywianie nie jest do końca
tak bogate w składniki odżywcze jak wiosną i latem.
Porozmawiaj z lekarzem prowadzącym o niezbędnych
badaniach profilaktycznych.

fot. Inf

Krótkie, zimowe dni sprzyjają
rozwijaniu się epidemii zwanej
„niechcemisię”. Ciało chętnie
przybiera na masie, otaczając
się ogrzewającą tkanką tłuszczową. Organizm naturalnie
nastawia się do spowolnienia
przemiany materii, a jeśli do
tego dołożymy zmniejszenie
aktywności fizycznej i błędne
nawyki żywieniowe – murowany wzrost wagi i spadek formy.

ści fizycznej się znajdujesz.
Czy udało się zimę wykorzystać jako okres roztrenowania, a wydolność organizmu
jest przynajmniej na zbudowanym fundamencie kondycji? Bądź wersja nieco mniej
optymistyczna: podczas zimy
zaniechano jakiejkolwiek aktywności fizycznej, bądź właśnie postanowiłaś/postanowiłeś zmienić Twój styl życia na
bardziej aktywny po wielu latach życia bez ruchu. W zależności od tego, na jakim poziomie wyjściowym się znajdujesz, postaw na rozsądne i powolne budowanie formy od
początku. Obserwuj swój organizm, aby nie dopuścić do momentu przetrenowania.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH, GABARYTÓW, ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ
OKRES: 03. KWIETNIA - 30. CZERWCA 2015
TEREN MIASTA

ZABUDOWA
WIELORODZINNA
OSIEDLE
FABRYCZNE

16.04
14.05
11.06

___________

2 × W TYGODNIU
PONIEDZIAŁKI I
CZWARTKI

ZABUDOWA
WIELORODZINNA
OSIEDLE WARZYŃ
+ STARE MIASTO

2 × W TYGODNIU
WTORKI I PIĄTKI

STARE
MIASTO CZĘŚĆ
WTORKOWA

CO DWA TYGODNIE WE
WTORKI TJ.
07.04
21.04
05.05
19.05
02.06
16.06
30.06

CO DWA TYGODNIE W
ŚRODY TJ.
08.04
22.04
STARE MIASTO
CZĘŚĆ ŚRODOWA
06.05
20.05
03.06
17.06
CO DWA TYGODNIE W
PIĄTKI TJ.
ZABUDOWA
10.04
JEDNORODZINNA
24.04
DOMKI
08.05
OS.FABRYCZNE +
22.05
WARZYŃ
05.06
19.06

ZUŻYTE
BATERIE
CO DWA
MIESIĄCE

17.04
15.05
12.06

___________

07.04
05.05
02.06

14.04
28.04
12.05
26.05
09.06
23.06

14.04
28.04
12.05
26.05
09.06
23.06

08.04
06.05
03.06

15.04
29.04
13.05
27.05
10.06
24.06

10.04
08.05
19.06

Burmistrz Brzegu Dolnego
ogłasza X przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Położenie
Arkusz
Nr działki
nieruchomości mapy

Pow.
[m2]

Numer
KW

Cena wywoławcza – złotych-

ul. Jarzębinowa

1296

24173

100 000 + VAT 23%

382/93

PYSZĄCA, POGALEWO
MAŁE, POGALEWO
WIELKIE, GRODZANÓW

KRĘSKO, WAŁY, STARY
DWÓR, JODŁOWICE

RADECZ, ŻERKÓW,
ŻERKÓWEK

GODZIĘCIN, BUKOWICE

GABARYTY, ZUŻYTY SPRZĘT
ODPADY KOMUNALNE CO
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
DWA TYGODNIE
1 × W MIESIĄCU
03.04
20.04
04.05
03.04
18.05
04.05
01.06
01.06
15.06
29.06
08.04
22.04
08.04
06.05
06.05
20.05
03.06
03.06
17.06
09.04
23.04
09.04
07.05
07.05
21.05
18.06
06.06 (sobota)
18.06
13.04
27.04
13.04
11.05
11.05
25.05
08.06
08.06
22.06
16.04
30.04
16.04
14.05
14.05
28.05
11.06
11.06
25.06

WORKI - ZBIÓRKA
SELEKTYWNA
1 × W MIESIĄCU

13.04
11.05
08.06

17.04
15.05
12.06

27.04
29.05
26.06

17.04
15.05
12.06

27.04
25.05
22.06

UWAGI!
1. W dniu wywozu pojemniki, worki (mocno związane), gabaryty i zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy wystawić przed godziną 06:00 w ustalone, widoczne i łatwo dostępne
dla samochodu miejsce na zewnątz posesji, tj. koło bramki , w boksie itp.
2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (P.S.Z.O.K) znajduje się na terenie bazy
„Trans-Formers”, Radecz 38, czynny w środy w godz. 12:00 - 16:00

UWAGI!
1. W dniu wywozu pojemniki, worki (mocno związane), gabaryty i zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy wystawić przed godziną 06:00 w ustalone, widoczne i łatwo dostępne
dla samochodu miejsce na zewnątrz posesji, tj. koło bramki, w boksie itp.
2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (P.S.Z.O.K) znajduje się na terenie bazy
„Trans-Formers”, Radecz 38, czynny w środy w godz. 12:00-16:00
3. Stare Miasto część wtorkowa obejmuje następujące ulice: Kolejowa, Krzywa, Młyńska, Mostowa, Naborowska, Nasypowa, Nowowiejska, 1-go Maja, Podwale, Rajdowa, Słoneczna, Szkolna, Środkowa, Towarowa, Urazka (do przejazdu kolejowego), Zbożowa
4. Stare Miasto część środowa obejmuje następujące ulice: Al. Jerozolimskie, Działkowa, Kochanowskiego, Ks. Kanonika J. Puka, Kwiatowa, Leśna, Mickiewicza, Odrodzenia, Ogrodowa,
Parkowa, Piwna, Polna, Przejazd, Rynek, Spokojna, Sportowa, Wodna

1

NAZWA
MIEJSCOWOŚCI

NABORÓW

ODBIÓR Z 12 WYTYPOWANYCH PLACÓWEK W DNIACH :
23.04,25.06

OSIEDLE

WORKI - ZBIÓRKA
SELEKTYWNA
CO DWA TYGODNIE

LEKI PRZETERMINOWANE
1×W
MIESIĄCU

ODBIÓR Z 5 WYTYPOWANYCH APTEK W DNIACH :
09.04,07.05,11.06

ODPADY
KOMUNALNE

GABARYTY,
ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNY
1 × W MIESIĄCU

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH, GABARYTÓW, ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ
OKRES: 03. KWIETNIA - 30. CZERWCA 2015 TERENY WIEJSKIE

W planie zagospodarowania przestrzennego, teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Na sprzedaż ww. nieruchomości ogłaszane były przetargi: I/27-09-2013 r., II/29-11-2013 r.,
III/28-02-2014 r., IV/11-04-2014 r., V/23-05-2014 r., VI/11-07-2014 r., VII/26-09-2014 r., VIII/28-112014 r., IX/ 20-02-2015 r.
PRZETARG - odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym ul. Kolejowej 29 – sala sesyjna, w dniu 30-04-2015 r. o godzinie 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 500,- zł najpóźniej do dnia 27-04-2015 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miejskiego w Brzegu Dolnym - Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/ Brzeg Dolny 25 9583
1022 0100 0130 2001 0015. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym. Wpłacone wadium zostanie
wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej.
Postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT(23%) winna być zapłacona w całości nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzegu
Dolnym przy ul. Kolejowej 29 A, pokój 104, telefonicznie 71 319 58 23.

Rozlicz się tam, gdzie mieszkasz
rwa okres składania zeznań
Tprawne
podatkowych za 2014 r. Powypełnienie zeznania

podatkowego to nie wszystko. Ważne jest również, do
którego urzędu złożymy PIT.
Wśród podatników panuje mylne przekonanie, że zeznanie podatkowe składa się
do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce
zameldowania. W art. 45 ust.
1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca wskazał, że podatnicy są obowiązani składać zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej
straty do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika
w ostatnim dniu roku podatkowego - dotyczy to osób fizycznych, które składają PIT37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28,
PIT-38, PIT-39. Zatem nieważne jest, gdzie podatnik jest
zameldowany, ale gdzie miesz-

kał w ostatnim dniu roku podatkowego.
Gmina, w której mieszka
dany podatnik, może mieć
udział we wpływach ze złożonego przez tego podatnika
zeznania podatkowego. Warunkiem jest, żeby zeznanie
złożono w urzędzie skarbowym właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania. Dochód taki Gmina może przeznaczyć na realizację bieżących inwestycji. Skorzystać
może infrastruktura, szkoły,
przedszkola, służba zdrowia,
sport, rekreacja itp. Dlatego
złożenie zeznania podatkowego we właściwym urzędzie
skarbowym jest tak ważne.
Urząd Skarbowy w Wołowie
obejmuje swoją właściwością
gminy: Wołów, Brzeg Dolny
i Wińsko.
Przykład
Pani Dorota mieszkała we
Wrocławiu do 14 grudnia

informacje

2014 r. Od 15 grudnia mieszka
w Brzegu Dolnym. Nie zmieniła jeszcze miejsca zameldowania, którym był Wrocław.
W tym przypadku pani Dorota złoży swoje zeznanie podatkowe za 2014 r. w Urzędzie
Skarbowym w Wołowie.
Źródło:
1. Ustawa z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Justyna Hermaszewska
Inspektor Samodzielny
Referat Kontroli Podatkowej
w Urzędzie Skarbowym
w Wołowie

zobacz materiał
TvBD
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Eliminacje Coca-Cola

sport

Cup 2015 w Brzegu Dolnym
Najstarszy i jeden z największych piłkarskich turniejów
młodzieżowych w Polsce będzie miał już swoją XVII edycję.
I etap tegorocznych eliminacji
Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2015 przeprowadzono także w Brzegu Dolnym.
Coca-Cola Cup rozT17 urniej
grywany nieprzerwanie od
lat. Angażuje co roku około

40 tys. gimnazjalistów z całego kraju. W dotychczasowych
edycjach wzięło udział już ponad 680 tys. uczniów Jednym
z głównych założeń strategii
firmy Coca-Cola jest promocja aktywności fizycznej, zachęcanie ludzi do ruchu oraz
wspieranie walki z epidemią
otyłości na świecie.
Najlepsza drużyna tegorocznej edycji pojedzie na międzynarodowy obóz treningowy.
Pozna rówieśników z innych
krajów i wspólnie z nimi będzie szlifować piłkarskie umiejętności pod okiem uznanych
trenerów.
W turnieju wziął udział Powiatowy Zespół Szkół z Brzegu Dolnego, Publiczne Gimnazjum z Pęgowa oraz Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II w Brzegu Dolnym,
które było jednocześnie organizatorem tego przedsięwzięcia. Nasza reprezentacja zaprezentowała się bardzo dobrze,

zajmując I miejsce i otrzymując jednocześnie awans do
II rundy turnieju.
Szkołę reprezentowali: Michał Bołdyn (1b), Marcin Cygan (2a), Szymon Goles (1b),
Oskar Juwa (1c), Mateusz Kowalski (3c), Dominik Lier (2b),
Krystian Marko (3b), Damian
Waigner (3c), Konrad Zimny (2b).
Wyniki:
PG Pęgów – PZS Brzeg Dolny 3:2
PG 1 – PZS Brzeg Dolny 3:0
PG1 – PG Pęgów 3:2

oświata

Mistrzynie
recytacji z gimnazjum
Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik” będzie miał
wkrótce już dwudziestą edycję. Uczennice Gimnazjum Nr
1 w Brzegu Dolnym zrobiły
duże wrażenie podczas eliminacji powiatowych, które odbyły się 18 marca w Miejskiej
i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wołowie.
szystkie dziewczęta zaW
prezentowały się doskonale. I miejsce zajęła Julia Mi-

kłos, uczennica kl. I C. Julia
będzie reprezentować swoją szkołę w finale wojewódz-

Co nowego
w zeróweczkach?

oświata

Dzieci stworzyły makietę przedstawiającą teatr i poznały charakterystyczne pojęcia

Każdego dnia podczas zabawy w domu czy szkole dzieci wcielają się w różne role. Dobrym miejscem, aby rozwijać wrodzone
dziecięce zdolności aktorskie jest… teatr.
ziewczynki wcielają się chęt- „Wrona i ser”. Własnoręcznie
nie w księżniczki, fryzjerki przygotowały postacie. W świealbo mamusie, które chodzą tlicy szkolnej obejrzały przedze swoimi dziećmi na spacer. stawienie pt. „Afera leśna”, a
Chłopcy z kolei walczą ze złem, potem oceniały zachowania
chcą być kierowcami rajdowy- głównych bohaterów. Usystemi, piłkarzami czy policjantami. matyzowały wiedzę dotyczącą
Niedawno maluchy z od- teatru. Dzieci pięknie odpodziału 0 B SP Nr 1 w Brzegu wiadały na pytania zadawane
Dolnym mogły spełnić swo- przez nauczyciela: jak należy
je marzenia o aktorstwie, in- zachowywać się w teatrze, co to
scenizując przedstawienia te- jest teatr, kto w nim występuje.
atralne: „O smoku z kalosza”,
SP 1

D

Wieści ze Szkoły Podstawowej Nr 6

O

Dzień Żółtego Tulipana

oświata

I. Publiczne Gimnazjum Nr
1 im. Jana Pawła II w Brzegu
Dolnym
II. Publiczne Gimnazjum
Pęgów
III. Powiatowy Zespół Szkół
Brzeg Dolny
Piotr Bolkowski, nauczyciel
wychowania fizycznego

skim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Przystąpiło do niego 35 uczniów z
kl. I-VI. Najmłodszymi uczestnikami były dzieci z I A i I B.
Ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie śpiewająco. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki.
SP 1

„Dzwonek na obiad” to program,
którego celem jest zapewnienie potrzebującym dzieciom ciepłego posiłku. Realizowali go w
marcu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym.
rganizatorem programu jest
Fundacja „Być Bardziej”. Jest
on częścią ogólnopolskiej akcji
„Grosz do grosza”. W dolnobrzeskiej szkole powołano komitet organizacyjny, w którego
skład weszli uczniowie klas IV-VI oraz nauczycielki: Wanda
Jawor i Agnieszka Czerwińska.
Między 2 a 20 marca uczniowie

oświata

Klasyfikacja:

Nasi uczniowie na
„Świetliku”
czniowie dolnobrzeskiej
U
Szkoły Podstawowej Nr 1
wzięli udział w Ogólnopol-

Dzwonek na obiad

kim, który odbędzie się pod
koniec kwietnia w Kłodzku.
Pozostałe uczestniczki z naszego gimnazjum to: Żaneta Kowalczyk (II miejsce), Joanna
Moszczyńska (wyróżnienie)
oraz Łucja Ostrowska. Żanetę i Joannę jury nagrodziło tomikami wierszy.
Wszystkim uczestniczkom
gratulujemy, a Julii życzymy
wytrwałości i trzymamy za nią
kciuki, życząc finałowej wygranej.
Paweł Olender,
nauczyciel religii, opiekun
podczas konkursu

zbierali „grosze” na wykupienie
obiadów dzieciom zgłoszonym
do programu. Uczniowie chętnie i licznie wzięli udział w akcji. Świadczy to o dużej świadomości problemu i chęci dzielenia się z potrzebującymi.
Mały Plusik
Uczniowie dolnobrzeskiej „Szóstki” wzięli udział w konkursie matematycznym „Mały plusik”. Za
nimi etap szkolny, a przed zwycięzcami – powiatowy.
Do pierwszego etapu przystąpiło 22 uczniów klas drugich oraz 17 uczniów klas trze-

23 marca w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 gościł kolor żółty.
zieci wysłuchały opowiaDrozwiązywały
dania „O żółtym tulipanie”,
zagadki, układa-

ły rymowanki. W trakcie zabawy poznały kolejne etapy rozwoju tulipana oraz dowiedziały się, czego roślina potrzebuje

do życia. Powstały wykonane
różnymi technikami prace plastyczne, których tematem był
żółty tulipan. W każdej grupie można było podziwiać bukiety z żywych tulipanów, ale
też z wykonanych przez dzieci.
Na zakończenie maluchy bawiły się przy muzyce, tańcząc
z żółtymi rekwizytami.
Przedszkole Nr 1

oświata

cich. Dzieci miały 60 minut
na rozwiązanie sześciu zadań
z treścią. Maksymalną liczbę
punktów w klasach drugich
uzyskała Maria Chimowicz,
w trzecich – Mateusz Bandura.
17 kwietnia z Powiatowym
Zespole Szkół w Brzegu Dolnym
będzie miał miejsce etap powiatowy. Do Marii i Mateusza dołączą jeszcze: Karolina Cirka, Igor
Kordzikowski i Amelia Zielińska – III klasy, oraz Wiktor Wolski, Aleksander Woś, Franciszek
Szał i Zuzanna Bąk – klasy II.
Joanna Kozioł,
Joanna Jaworska-Kalisz

Oddział Miejski PTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym zaprasza na wycieczkę:

Kazimierz Dolny – Nałęczów – Kozłówka
– Lublin – Zamość – Sandomierz

I termin 15-18 maja 2015 roku (piątek-poniedziałek)
II termin 21-24 maja 2015 roku (czwartek-niedziela)
Koszt: dzieci, młodzież do 16 lat i członkowie PTTK – 400 zł, pozostałe osoby – 430 zł
Świadczenia w cenie: przejazd autobusem, ubezpieczenie, przewodnik, bilety wstępów,
noclegi, śniadania, obiady.
Wyjazd: 15 i 21 maja 2015 r. (godzina wyjazdu zostanie ustalona do 30 kwietnia 2015 r.)
Zapisy w każdy czwartek w biurze Oddziału przy ul. Zwycięstwa 5
w Brzegu Dolnym w godz. dyżuru od 15.30 do 17.30 (telefon do biura
w godz. dyżuru 71 319 79 27)

PIĄTEK, 03.04.2015

Rozwiąż i wygraj!

50 zł

na zakupy
w Delikatesy C
entrum
Kupony z rozwiązanym hasłem należy dostarczyć do sklepu Delikatesy
Centrum przy ul. Zwycięstwa 8/9-10 w Brzegu Dolnym do 14 kwietnia 2015.
Nagroda: 50 zł na zakupy w Delikatesach Centrum.

Losowanie nagrody – bonu towarowego o wartości 50 zł odbędzie się
w sklepie Delikatesy Centrum. Zwycięzcę poinformujemy telefonicznie oraz na
łamach Panoramy Brzegu Dolnego.

Kupon krzyżówkowy „Panoramy” nr 1 (1)
Imię i Nazwisko........................................................................................................................
Telefon........................................................................................................................................
Hasło...........................................................................................................................................
Kupon należy dostarczyć do sklepu Delikatesy Centrum
do 14 kwietnia 2015

HOTEL ROKITA
w Brzegu Dolnym

ZAPRASZA
www.khs.brzegdolny.pl
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reklama
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