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Rodzinne
Ogrody
Działkowe
mogą dostać
dotację
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FOT. SPÓŁKA CHIRURDZY

STRACH PRZED KORONAWIRUSEM! POWIATOWE SŁUŻBY APELUJĄ, BY NIE PANIKOWAĆ STR. 3
To koniec zawirowań wokół oleśnickiej
chirurgii. Od 1 marca oddział ma pełną,
nową obsadę. Skąd przyszli do nas nowi
lekarze i co zaoferują pacjentom? STRONA 4

W parku
Sienkiewicza
stanie pomnik
marszałka
Piłsudskiego?
FOT. PIXABAY
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chirurgów

w szpitalu
SEKCJA DRÓG MIEJSKICH NIE BĘDZIE ŁATAŁA DZIUR PO ZIMIE... BO NIE BYŁO ZIMY
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Nie będzie
dodatkowego
przejazdu
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Balanga Łakatanka,
czyli Dżentelmeni,
którym w duszy gra
muzyka disco polo

Dwa oleśnickie
ronda zostaną
przebudowane!
Powstaną
na nich bypassy
FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Nowy zespół

Moniki Romanowicz, przedstawicielka oleśnickiego
przedsiębiorcy Wojciecha Zborowskiego postulowała
o realizację dwóch przejazdów
przez oleśnicki Rynek oraz wykonanie dodatkowych miejsc
parkingowych. Przedstawiający stanowisko władz miasta
radny Marek Kamaszyło
przyznał, że ten punkt programu wyborczego Jana Bronsia
spotkał się z protestem licznej
grupy oleśniczan.

Kuba Kołodziński i Agata Raczyńska wrócili
ze szwedzkiego Östersund z medalamai.
Są dowodem na to, że warto łamać bariery!
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NA POCZĄTEK

PROSTO W OCZY

Podzielona Polska,
podzielona Oleśnica
KATARZYNA KIJAKOWSKA
Tak źle jeszcze nie było. Od kilku lat z
przerażeniem patrzę na to, jak podzieleni
stają się Polacy. Z wyborów na wybory,
ze świąt na kolejne święta. Przestajemy
ze sobą rozmawiać, bo nie umiemy rozmawiać spokojnie. Polityka zawłaszczyła
sobie nasze domy, rodziny, czasem grona znajomych. Koledzy
nie potrafią zamienić ze sobą spokojnie trzech zdań, bo gdy
na tapetę wjeżdża polityka, ludzie, którzy się kiedyś lubili nie
mogą na siebie patrzeć. Tak dzieje się w naszych rodzinach,
ale tak dzieje się też w naszym mieście. Tak źle jeszcze nie
było. I uwierzcie, że wiem o czym mówię, bo patrzę na tę naszą
lokalną politykę od ponad 20 lat. Kiedyś też bywało gorąco.
Politycy się spierali, były docinki, nerwowe ustalenia
w kuluarach, ale po tym, jak wychodzili z ratusza potrafili
usiąść na przysłowiowego papierosa. Dzisiaj takich relacji już
nie ma i śmiem twierdzić, że już nie będzie. Wróćmy do tego,
co wydarzyło się w Oleśnicy 1 marca. W Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście odbywały
się dwie różne uroczystości. Dlaczego? Bo działacze skupieni
wokół Prawa i Sprawiedliwości poczuli się urażeni.
Czym? Nie wiem i nie trafiają do mnie twierdzenia. że ktoś
poczuł się niezaproszony na uroczystość oficjalną. A czy był
zwyczaj zapraszania na takie uroczystości wcześniej? Czy organizatorzy oficjalnych obchodów rocznicy wybuchu II wojny
światowej zapraszają mieszkańców indywidualnie, czy kierują
do nich otwarte zaproszenie? Chyba to drugie, prawda? Organizowanie drugiej, nazwijmy ją alternatywnej, uroczystości
było niczym innym, jak próbą podzielenia
mieszkańców, lub też udowodnienia, że Żołnierze Wyklęci to
święto przypisane jednej politycznej foramacji. Pytanie, do
czego nas to prowadzi?

POGODA

PIĄTEK
min. 2oC I max. 10oC

Jak miłość do zwierząt
połączyć z pracą
Od ponad roku przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy
działa sklep zoologiczny Psiakość

K

atarzyna Woźniak przyznaje, że decyzję o założeniu
własnej działalności podjęła po
urlopie macierzyńskim. – Pomyślałam, że jak nie teraz to
pewnie już nigdy się nie zdecyduję – mówi. – Wcześniej przez
kilka lat pracowałam w sklepie z artykułami zoologicznymi i właśnie w tej branży czułam się najlepiej.
Sklep powstał przy ul. Wileńskiej 2c i okazał się strzałem
w dziesiątkę, bo w tej części
miasta właśnie takiej branży
brakowało.
Do Pani Katarzyny dołączyła
jej koleżanka z dawnego miejsca pracy – Małgorzata Janicka.
– To nie jest zwykły sklep. Tutaj
są inni klienci, bardziej wrażliwi, empatyczni – uśmiecha
się pani Małgorzata, podkreślając, że do sklepu zoologicznego nie wchodzi się i wychodzi od razu. – Klienci lubią się
nas poradzić, porozmawiać, podzielić swoimi spostrzeżenia.
Obie panie zgodnie podkreślają, że właściciele zwierząt

Miasto nie będzie
musiało kupić
dworca PKP
SOBOTA
min. 1oC I max. 7oC

NIEDZIELA
min. 0oC I max. 8oC

USŁYSZANE
Wojewoda Jarosław Obrembski
wprowadził zakaz odwiedzin w szpitalach
na Dolnym Śląsku. Decyzję podjęto w
związku z koronawirusem. Na razie nie ma
zakazu organizowania imprez masowych
olesnicainfo.pl
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TU ZNAJDZIESZ
GAZETĘ
Oto lista punktów,
w których możecie
dostać Waszą
bezpłatną gazetę
OlesnicaInfo.pl
• sklep Spożywczy u Sarny
róg ulicy 3 Maja i Zamkowej,
• sklep spożywczy
Dom Chleba
ul. 3 Maja, Oleśnica
• Kowalczyk Sklep Firmowy
Urbanowski
ul. 3 Maja, Oleśnica
• sklep spożywczy Rarytas

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI
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NUMER ALARMOWY

POLICJA

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA
•M
 iejska Gospodarka
Komunalna
w Oleśnicy
71 396-71-14; 71 396-71-16
Katarzyna Woźniak i Małgorzata Janicka zawsze służą dobrą radą

są coraz bardziej świadomi.
– Kupują swoim pupilom
wartościową karmę, akcesoria do zabawy, chcą żeby ładnie wyglądały – mówią. – Zmienia się też sposób nabywania
czworonożnego członka rodziny – mówi pani Katarzyna. –
Jeszcze kilka lat temu rodzice
potrafili kupić zwierzątko na
Mikołaja. Teraz dziecko, które chce je mieć przychodzi do
nas z pytaniami, rozmawia. Do-

piero później zapada decyzja
zakupie królika czy chomika.
Sklep po brzegi wypełniony
jest asortymentem dla zwierzaków. Co należy do tych najbardziej nietypowych? To m.in.
skarpetki i krawaty dla piesków, czy też rożki smakowe
dla gryzoni. Nie brakuje oczywiście akcesoriów do zabawy,
szelek dla czworonogów, smyczy i wielu rodzajów karmy, w
tym bezglutenowej. RED

Gmina przekaże żywność
potrzebującym

– Nasz dworzec, z niewiadomych powodów został wykreślony z listy obiektów remontowanych przez kolej i miasto
faktycznie będzie musiało go
zmodernizować, ale nie mówmy, że trzeba będzie dworzec
od PKP odkupić – mówi Marek
Kamaszyło. – Władze Oleśnicy
od roku prowadzą rozmowy z
koleją dotyczące przekazania
obiektu. Jeśli miasto przejmie
dworzec będzie musiało wydać na jego remont pieniądze
ze swojego budżetu. RED

iasto i Gmina Bierutów
rozpoczyna dystrybucję
artykułów spożywczych dla
osób najbardziej potrzebujących. Osoby, które chcą korzystać z żywności powinny
zgłosić się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie celem
wypełnienia oświadczenia.
Pomocą żywnościową mogą
zostać objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1402 zł

M

w przypadku osoby samotnie
gospodarującej lub 1056 zł w
przypadku osoby w rodzinie.
- Osoby, które nie korzystają
z pomocy ośrodka, a które są
zainteresowane wsparciem,
zobowiązane są przedstawić
dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się informuje urząd.
Skierowania wydają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie w pokojach
numer 1 i 2. RED

ul. Armii Krajowej, Oleśnica
• sklep spożywczy Gratis
ul. Wileńska, Oleśnica
• sklep spożywczy Polesie
Rynek, Oleśnica
• sklep spożywczy u Sarny
ul. Hallera, Oleśnica
• sklep z alkoholami
ul. św. Jadwigi, Oleśnica
• sklep Intermarche
ul. Sucharskiego, Oleśnica
• sklep E.Leclerc
ul. Moniuszki, Oleśnica
• Sklep ogrodniczy Kwiaton
ul. Wałowa, Oleśnica
• Da Mario Ristorante
- Pizza, Makarony
ul. Pocztowa 2, Oleśnica
• Restauracja Brama
Oleśnicka

ul. Lwowska, Oleśnica
• Cafe Sputnik
ul. Wileńska, Oleśnica
• La Familia
ul. Kochanowskiego,
Oleśnica
• Pizzeria PePe
ul. Kochanowskiego,
Oleśnica
• PastaeBasta
ul. Paderewskiego, Oleśnica
• Kawiarnia Amaretto
ul. Rynek, Oleśnica
• Bar Restauracyjny
- Pierożek
ul. Daszyńskiego, Oleśnica
• Sklep Kawa-Herbata
Rynek, Oleśnica
• Ognisko Muzyczne
ul. Mickiewicza, Oleśnica

• Pizzeria AlForno
ul. Reja, Oleśnica
• Salon Kosmetyczny Stylizacja
Paznokci Liu Chyb
ul. 11 Listopada, Oleśnica
• Urząd Miasta Oleśnicy
Punkt Informacyjny
• Sala widowiskowa
ul. Kochanowskiego,
Oleśnica
• Biblioteka
ul. Reja, Oleśnica, parter
• Dworzec Polbus-PKS
ul. Rzemieślnicza, Oleśnica
• Dworzec PKP
ul. Kolejowa, Oleśnica
• Studio Fotograficzne
Grzegorz Żyła
ul. pl. Zwycięstwa, Oleśnica
• Przychodnia Rejonowa

•Z
 akład Budynków
Komunalnych
w Oleśnicy
71 398-09-10
•P
 rzychodnia
przy ul. Hallera
71 798-28-46
•P
 rzychodnia
przy ul. Ludwikowskiej
71 798-28-09
•P
 rzychodnia dla dzieci
chorych
przy ul. Kilińskiego
71 798-28-71
•P
 rzychodnia EMC
przy ul. Krzywoustego
71 396-21-70
•C
 M Hipokrates
przy ul. Wrocławskiej
71 398-33-23
•C
 M Mastermed przy
ul. Kopernika
71 396-28-65
•P
 ogotowie energetyczne
ul. Energetyczna 1
71 889-43-11
•P
 ogotowie gazowe - sekcja
obsługi sieci Oleśnica
ul. Moniuszki 70
71 399-53-21
ul. Hallera, Oleśnica
• Przychodnia
Specjalistyczna
ul. Ludwikowska, Oleśnica
• Starostwo Powiatowe
w Oleśnicy ul. Słowackiego,
• Urząd Gminy Oleśnica
parter
• Urząd Gminy Dobroszyce
Rynek Dobroszyce
• Gminne Centrum Kultury
ul. Parkowa, Dobroszyce
• Farma Urody
Rynek 11, Dobroszyce
• Ośrodek Kultury i Sportu
Przyjaciół Żołnierza 14a,
Bierutów
• Urząd Miejski
w Bierutowie
ul. Moniuszki, Oleśnica

INFORMACJE

Strach przed wirusem
KATARZYNA KIJAKOWSKA

R

ozprzestrzenianie się koronawirusa w północnych Włoszech wpływa
na sytuację w Polsce. Pełni
obaw są także mieszańcy powiatu oleśnickiego.
MIESZKAŃCY PYTAJĄ
– Codziennie dostajemy co najmniej kilka telefonów – mówi
Urszula Kozioł, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy.
– Mieszkańcy są zaniepokojeni, więc ten kontakt z nami
wcale nas nie dziwi, wręcz
przeciwnie, chętnie rozwiewamy wątpliwości.
Dyrektorka sanepidu podkreśla, że informacje o koronawirusie zbiegły się z trwającym
sezonem grypy. – Największą
liczbę zachorowań mieliśmy
w styczniu i pierwszej połowie
lutego, chociaż sezon trwa do
końca marca – mówi.
O sytuacji związanej z pan-

REKLAMA

FOT. PIXABAY

Służby gotowe na starcie z koronawirusem. - Jesteśmy przygotowani
na najgorsze, ale nie wolno nam panikować - mówią urzędnicy

Na Dolnym Śląsku hospitalizowanych jest 5 osób, a 200 objętych jest
kwarantanną. Pierwsze zachorowanie odnotowano w lubuskiem

demią rozmawiają wszystkie
służby. – Jesteśmy przygotowani na potwierdzenie zakażenia, ale nie wolno nam panikować – mówi starosta Jan
Dżugaj. Uspokaja też Urszula Kozioł: – Mimo szybkiego
okresu rozprzestrzeniania się
wirusa, na świecie nie ma aż
tak dużej liczby zgonów.

Na początku marca powiat
oleśnicki oddelegował jedną
z karetek pogotowia ratunkowego do obsługiwania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Jak dowiedział się
portal OlesnicaInfo.pl mieszkańcy nie muszą się jednak
obawiać, że karetek jest za
mało. – Oddelegowany po-

jazd nie uszczupla ilości ambulansów przeznaczonych do
obsługi mieszkańców powiatu oleśnickiego – informuje
starosta Jan Dżugaj.
Na terenie Dolnego Śląska
hospitalizowanych jest pięć
osób, u których istnieje podejrzenie zakażeniem koronawirusem. Nadzorem lub kwarantanną objętych jest ponad
200 osób. W nocy z poniedziałek na wtorek potwierdzono
pierwszy przypadek zachorowania w Polsce. Zakażony
to mieszkaniec województwa
lubuskiego, który przebywa
w szpitalu w Zielonej Górze.
Jeśli zaobserwowałeś u siebie
objawy, takie jak: gorączka,
kaszel, duszność i problemy z
oddychaniem to: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom
stację sanitarno-epidemiologiczną (71 314 20 34 wew.
23) lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego,
gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania.
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KRÓTKO
Zsprawdź
MIASTA
na www.olesnicainfo.pl
W gminach rusza
klasyfikacja
wojskowa
Tegoroczna kwalifikacja odbędzie w budynku Powiatowego
Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy. Oto terminy dla
mieszkańców poszczególnych
gmin: Gmina Oleśnica – 16-18
marca; Miasto Oleśnica – 19-25
marca; Miasto i Gmina Międzybórz – 26 marca; Miasto i Gmina Twardogóra – 27-30 marca;
Miasto i Gmina Bierutów – 31

3

marca – 1 kwietnia; Gmina
Dziadowa Kłoda – 2 kwietnia;
Miasto i Gmina Syców – 3-8
kwietnia; Gmina Dobroszyce –
9 kwietnia.

Elektroniczne karty
w miejskim żłobku
Jeszcze w tym roku rodzice
dzieci uczęszczających do
miejskiego żłobka zostaną
wyposażeni w specjalne
elektroniczne karty. Podobne
narzędzia funkcjonują już w
miejskich przedszkolach, a ich
celem jest precyzyjne określanie czasu pobytu dziecka
w placówce. RED

Zmiany personalne
w oleśnickiej policji

W

Komisariacie Policji w Sycowie odbyło się przekazanie obowiązków na stanowisku komendanta komisariatu.
Zmiana dotyczyła również naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego KPP w Oleśnicy.
Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy Robert Froń
delegował podkom.Grzegorza
Tolksdorfa na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Sycowie. Dotychczasowy

kierownik tej jednostki podinspektor Jacek Styczeń kontynuuje służbę w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Kolejna zmiana dotyczyła
stanowiska naczelnika wydziału dochodzenio-śledczego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, gdyż do tej
pory piastował je podkomisarz Grzegorz Tolksdorf, a z
dniem 1 marca objęła je komisarz Katarzyna Dąbek-Dubanowicz. RED
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Dwie nowe karetki trafiły
do pogotowia w Oleśnicy

W

stawowa 5,5 – mówi Szczęch.
– Nawet, jeśli samochód ma
cztery czy pięć lat po takim
przebiegu trudno mówić, że
jest sprawny. Dwie nowe karetki
kupiono ze środków ministerialnych (karetkę typu P) oraz
z pieniędzy szpitala i powiatu
(karetkę typu S). – Co ważne,
karetka podstawowa jest u nas
wyposażona niemal tak samo,
jak specjalistyczna – mówi dyrektor szpitala Krzysztof Wywrot. Zakupione do oleśnickiego pogotowia samochody
to volkswageny craftery , z silnikiem 2,0 diesel, z ośmiostopniową skrzynią biegów. RED

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

pogotowiu jeździ obecnie jedna specjalistyczna karetka, są też trzy karetki
podstawowe i dwie transportowe.
– Od października w karetki zostało włożone blisko 90
tys. zł. Taką kwotę zainwestowano w ich remont i naprawę
- mówi Mateusz Szczęch, zastępca kierownika pogotowia.
Po zakupie dwóch nowych karetek te najbardziej wyeksploatowane zostaną wycofane z
użycia. Największym problemem pojazdów jest ich przebieg. – Karetka typu „S” robi
miesięcznie 6,5 tys. km, pod-

Nowe karetki wyjechały już do pacjentów powiatu oleśnickiego

DUŻE DOFINANSOWANIE
DLA GMINY DOBROSZYCE

D

zięki staraniom wójta Artura
Cioska, Gmina Dobroszyce otrzymała dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę
kanalizacji między Dobroszycami a Nowosiedlicami – poinformował urząd.
– To wielki sukces, bowiem
unijne fundusze pozwolą na
realizację jednej z najważniejszych inwestycji w naszej gminie.
Szacunkowa wartość projektu, na który Gmina Dobroszyce otrzymała dofinansowanie,
to dziesięć milionów złotych,

z czego ponad 7,2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.
Jeszcze w ubiegłym roku Artur Ciosek mówił, że to duże
przedsięwzięcie inwestycyjne
planuje ująć w budżecie gminy na 2020 rok. Chodziło właśnie o kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w
Dobroszycach, a także o rozbudowę gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej. – To bardzo ważne przedsięwzięcie pod kątem
rozwoju naszej gminy – mówi
wójt. – Mam na myśli głównie
przesył i zapotrzebowanie w
wodę i zapewnienie odbioru
ścieków. RED

Czy Piotr Kwaśny będzie
sekretarzem w Sycowie?

T

o będzie kolejna zmiana
na stanowisku sekretarza
w gminie Syców. Z naszych
informacji wynika, że funkcję tę obejmie Piotr Kwaśny,
pracujący ostatnio, jako sekretarz powiatu oleśnickiego.
Zmiany rozpoczęły się w
Oleśnicy. Tutaj w połowie
ubiegłego roku ze stanowiska sekretarza odwołano
Zbigniewa Rybaka. Na jego

miejsce przyszedł do oleśnickiego ratusza Michał Pawlaczyk, wcześniej pracujący w
Sycowie.
To wymusiło wybór nowego
sekretarza w tej gminie. Pod
koniec ubiegłego roku został
nim Tomasz Bugaryn, ale 19
lutego otrzymał on wypowiedzenie i w sycowskim magistracie będzie pracował tylko
do końca marca. RED

1 marca na oddziale chirurgicznym oleśnickiego szpitala pracę rozpoczął
nowy zespół chirurgów. Kim są, jak pracują i co zaoferują mieszkańcom?

SZPITAL MA ZESPÓŁ

NOWYCH CHIRURGÓW
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z

robimy wszystko, by zapewnić pacjentom z powiatu oleśnickiego ciągłość leczenia i jak najlepszą
opiekę- zapewnia w Aleksandra Szpon z Zakładu Leczniczego Chirurdzy sp. z o.o.
- Jesteśmy zakładem leczniczym skupiającym chirurgów
różnych specjalizacji. Mamy
chirurgów ogólnych, naczyniowych i onkologicznych. Cały
zespół jest kadrą, która ukończyła II stopień specjalizacji
z zakresu chirurgii ogólnej w
trybie sześcioletnim – mówi
Aleksandra Szpon. – Lekarze,
którzy w nim pracują to zgrany zespół pracujący ze sobą
od lat, co w przypadku chirurgii ma duże znaczenie.
W takiej samej formule
i składzie zespół działał w
Brzeskim Centrum Medycznym od 2016 r. – Rozwijaliśmy oddział i nie zamierzaliśmy odchodzić. Co więcej,
miesiąc przed tym, jak otrzymaliśmy wypowiedzenie, nowy
dyrektor pan Kamil Dybizbański podpisał z nami umowę na
kolejne trzy lata współpracy
- podkreśla prezes. Ostatecznie to nowy szef Brzeskiego
Centrum Medycznego rozstał się z chirurgami (pracę
w Brzegu rozpoczęli chirurdzy, którzy w ostatnich latach
pracowali w Oleśnicy, red.). Rynek pracy dla lekarzy jest
dobry i o nasz zespół zabiegało kilka ośrodków, ale ostatecznie to dyrekcja oleśnickiego szpitala przekonała nas do
współpracy - mówi A.Szpon.
- Rzetelna, szczera rozmowa,
troska o pacjenta oraz otwartość na proponowany przez
nas plan rozwoju oddziału

KRÓTKO
Zsprawdź
MIASTA
na www.olesnicainfo.pl
Kto wynajmie lokal
przy ul. 3 Maja?
ZBK szuka najemcy lokalu
użytkowego przy ul. 3 Maja 25
w Oleśnicy. Lokal ma 47,50 m²
powierzchni użytkowej. Cena
wywoławcza za metr kwadratowy wynosi 18 zł netto. Lokal,
przeznaczony na działalność
handlową bądź usługową,
można oglądać 5 marca. Przetarg odbędzie się 17 marca.

FOT. MATERIAŁ CHIRURDZY
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Nowy zespół rozpoczął już działalność na oddziale oleśnickiej chirurgii

CZYM SIĘ ZAJMUJĄ?
Aleksandra Szpon przedstawia długą listę oferowanych
zabiegów chirurgicznych i
zwraca uwagę m.in. na chirurgię przepuklin. – To nas
wyróżniało nie tylko w województwie opolskim, ale i dolnośląskim - mówi.- Przyjmowaliśmy pacjentów z całej Polski
a metody leczenia laparoskopowego, jak i innowacyjne
techniki metodami otwartymi są wykonywane tylko w
kilku ośrodkach w kraju. Zabiegi wykonywane przez nowy
oleśnicki zespół chirurgów to
także chirurgia endokrynologiczna, a więc operacje w zakresie gruczołu tarczowego,
przytarczyc, nadnerczy; chirurgia naczyniowa; chirurgia
onkologiczna m.in.: operacje

w zakresie układu pokarmowego oraz niewykonywana
dotąd w oleśnickim ośrodku
kompleksowa diagnostyka i
operacyjne leczenie łagodnych oraz złośliwych nowotworów gruczołu piersiowego
w tym leczenie oszczędzające
– kwadrantectomie, operacyjne leczenie nowotworów skóry; chirurgia ogólna z pełnym
wachlarzem zabiegów laparoskopowych; chirurgia proktologiczna.
Przedstawicielka spółki wie,
że nowość może budzić kontrowersje. – Proszę jednak, by
mieszkańcy dali nam możliwość obronienia się pracą mówi. -Marzec będzie trudnym
miesiącem, ale cały personel
robi wszystko, aby sprostać tej
zmianie. Zmianie – co zaznaczam stanowczo – nie spowodowanej przez nas lecz przez
byłego dyrektora Kamila Dybizbańskiego.

Ruszają bezpłatne
szkolenia dla pań

ROD mogą się starać
o dotacje

To będzie trzecia
odsłona Biegu Życia

Akademia Sztuk Walki Dosan
zaprasza na kolejną edycję
bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu,
we wtorki, przez okres trzech
miesięcy.
Zajęcia rozpoczną się
10 marca o godz. 19; miejsce:
Hala Sportowa MOKiS w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 2..
Zajęcia odbywać się będą raz
w tygodniu, we wtorki, przez
okres 3 miesięcy.

Pieniądze, o które mogą starać
się ogrody, będą przeznaczane
na budowę lub modernizację
infrastruktury, jeśli wpłynie to
na poprawę warunków korzystania z Rodzinnego Ogrodu
Działkowego przez działkowców lub zwiększy dostęp społeczności lokalnej do Ogrodu.
– Celem uchwały jest wsparcie
stowarzyszeń ogrodowych,
które zaspokajają socjalne,
wypoczynkowe i rekreacyjne
potrzeby społeczności.

22 marca w Oleśnicy odbędzie się po raz trzeci Bieg
Życia - Śladem oleśnickich
defibrylatorów. Trasa biegu to
około 12 km, ale z przerwami w
miejscach lokalizacji AED, gdzie
organizatorzy pokażą, jak je
otwierać, wyciągać i przede
wszystkim jak używać. Start
o godz. 11 spod siedziby Służb
Ratowniczych przy ul. Kolejowej 2. To właśnie stowarzyszenie SR jest organizatorem
Biegu. RED

CI CHIRURDZY
ROZPOCZĘLI PRACĘ
W OLEŚNICY
Kierownikiem oddziału
jest dr n.med Łukasz
Szpon (specjalista chirurgii
ogólnej).
Nowi lekarze oleśnickiego
oddziału to: dr n. med.
Jacek Winowski (specjalista
chirurgii ogólnej i chirurgii
naczyniowej, konsultant),
dr n. med. Mariusz Krawczyk (specjalista chirurgii
ogólnej i chirurgii onkologicznej), lekarz Grzegorz
Szmigielski (specjalista
chirurgii ogólnej), lekarz
Kacper Janiszewski (specjalista chirurgii ogólnej),
lekarz Hubert Zawalski
(specjalista chirurgii ogólnej) oraz lekarz Piotr Kaim
(chirurgia ogólna – rezydent).

ostatecznie przesądziły o rozpoczęci współpracy ze szpitalem w Oleśnicy.

NIE BĘDZIE ŁATANIA DZIUR
PO ZIMIE, BO NIE BYŁO ZIMY

Z

powodu braku ujemnych
temperatur nawet najgorsze nawierzchnie bitumiczne
nie wymagają tzw. remontów
pozimowych, na jezdniach bitumicznych w zarządzie Sekcji Dróg Miejskich nie odnotowano ubytków, poza kilkoma
niewielkimi, które były remontowane na bieżąco – mówi dyrektor SDM Krzysztof Fink.
Podkreśla on, że w miesiącach marzec-kwiecień
planowane są remonty wielkopowierzchniowe jezdni bitumicznych , m.in. fragment

ulicy Matejki na wysokości
szkoły muzycznej oraz nieco mniejsze w różnych częściach miasta.
- W chwili obecnej trwają
prace przy profilowaniu dróg
gruntowych o nawierzchni z
kruszywa kamiennego oraz
przy bieżącym utrzymaniu
nawierzchni chodnikowych
i oznakowania pionowego podkreśla dyrektor.
Pieniądze zarezerwowane
na zimowe utrzymanie dróg
zostaną wydane na ich modernizacje. RED

Dwa oleśnickie ronda
zostaną przebudowane

O

ba ronda (chodzi o ronprzy
ul. 3 Maja oraz Sinapiusa i Matejki) ze względu na
wzmożony ruch pojazdów,
zwłaszcza w godzinach szczytu, korkują się na wlotach,
powodując duże utrudnienia w ruchu.
Zaplanowano więc budowę
bypassów tak, by samochody
planujące wyjazd na najbliż-

szym wylocie z ronda mogły
przejechać bez konieczności
wjazdu na tarczę samego ronda.
– Rozwiązanie takie pozwoli na rozładowanie kolejek na wlotach i upłynnienie ruchu pojazdów, a tym
samym poprawę warunków
ruchu – wyjaśniają urzędnicy, którzy przygotowują się
do zmiany. RED

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

NOWY POMNIK W PARKU?
PIŁSUDSKI ZAMIAST ŻOŁNIERZY

Tam gdzie znajdował się pomnik Przyjaźni- Polsko-Radzieckiej
ma stanąć pomnik marszała Józefa Piłsudskiego. To najnowszy
pomysł miejskich urzędników. Pomnik ma stanąć w Parku Sienkiewicza, z którego w 2018 roku zdemontowano figurę żołnierza
polskiego i radzieckiego oraz zniszczono istniejący obelisk. RED
REKLAMA
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FOT. GMINA TWARDOGÓRA

INFORMACJE

Czy dron pozwoliłby na lepszą kontrolę tego, czym palą oleśniczanie w piecach? Zdanie na ten temat są podzielone

82 KONTROLE PIECÓW,
ale mandat tylko jeden
Co wrzucają do pieców oleśniczanie, żeby ogrzać dom?
Kto najczęściej dzwoni z donosem do służb i co zastają kontrolujący?
KATARZYNA KIJAKOWSKA

O

leśnica od kilkuastu lat
przekazuje mieszkańcom dotacje na wymianę systemów ogrzewania. Najpierw była ona przyznawana
mieszkańcom tylko w obrębie starówki, teraz obejmuje
całe miasto i dotyczy zabudowy wielorodzinnej.
– Dlatego, że program Czyste
Powietrze, który ruszył niedawno obejmuje zabudowę jednorodzinną, co daje wszystkim
możliwość korzystania z programów wszystkim zainteresowanym – wyjaśnia Adam
Heliński, naczelnik wydziału geodezji, gospodarki gruntami i ochrony środowiska w
Urzędzie Miasta Oleśnicy.
W 2019 roku miasto miało
na to 150 tys. zł, ale nie wydano całej kwoty, bo nie było

tylu chętnych.
Smog i jego wpływ na stan
oleśnickiego powietrza to jeden z najbardziej palących
problemów w gminach, w tym
także w Oleśnicy. Czarny, duszący dym powoduje, że oleśniczanie często informują o
tym, że ich sąsiedzi palą w piecach niedozwolonymi paliwami lub wrzucają do pieców
np. plastikowe butelki. Jakie
kroki podejmują służby?
KTO I KOGO KONTROLUJE?
Urzędnicy z policją przeprowadzają kontrole u oleśniczan,
oceniając to, czym mieszkańcy faktycznie palą w piecach.
W kończącym się właśnie sezonie grzewczym przeprowadzono 82 takie kontrole.
– Nie było drastycznych sytuacji – mówi Adam Heliński.
– Źle było dosłownie w jed-

nym przypadku, w pozostałych nie mieliśmy żadnych
uwag, a w naszym zainteresowaniu było przede wszystkim to, czym ogrzewane jest
mieszkanie lub dom. - Czasem sposób zapalania w pieciu powoduje, że z komina
unosi się czarny dym - dodaje urzędnik. - Mieszkańcy
wprawdzie nie przyjmują takich naszych uwag do wiadomości, ale nie ma watpliwości, że tak jest.
Na wszystkie przeprowadzone kontrole przyznano
tylko jeden mandat. – Część
wskazanych adresów pochodziła od mieszkańców, inne
są typowane przez nas – mówi
Adam Heliński.
CZY DRON ROZWIĄŻE PROBLEM
Czy miasto zamierza zakupić drona, który badałby ja-

kość powietrza na poszczególnych posesjach? Ostatecznej
decyzji w tej sprawie jeszcze
nie ma. – Badania z drona nie
mają wartości dowodowej –
twierdzi urzędnik. – To tylko
wskazówka, ale dowód, więc
są wątpliwości, czy powinniśmy wykorzystywać takie
urządzenie.
Ale właśnie taki dron bada
jakość powietrza w Twardogórze. Urządzenie zakupiono w tym sezonie. - Bieżący
monitoring to upomnienia,
spisane protokoły i prowadzenie rejestru lokalizacji - informuje tamtejszy magistrat.
- Dana lokalizacja jest sprawdzana przez nas kilkukrotnie️.
Jeśli wyniki pomiarów okażą
się niewłaściwe mimo wcześniejszego upomnienia, formułowany jest wniosek o wystawienie mandatu.
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Są dowodem na to,
że warto łamać bariery T

o stanowisko władz miasta i dyrektora Sekcji Dróg
Miejskich w Oleśnicy będące
odpowiedzią na wniosek Moniki Romanowicz. Przedstawicielka oleśnickiego przedsiębiorcy postulowała o to na
styczniowym posiedzeniu komisji budżetu i infrastruktury.
Chodziło o realizację dwóch
przejazdów przez oleśnicki Rynek oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych.
Przedstawiając wniosek Monika Romanowicz odnosiła się
do programu wyborczego komitetu Jana Bronsia. Przedstawiający stanowisko władz
miasta radny Marek Kamaszyło przyznał, że ten punkt programu spotkał się z protestem
licznej grupy oleśniczan.
– Mowa przede wszystkim
o organizatorów różnych wydarzeń mających miejsce właśnie na płycie Rynku – mówił.
– Ten punkt programu poddano szczegółowej analizie,
a ta wykazała, że największe
utrudnienia z dostępnością komunikacyjną do Rynku występowały w ciągu ulic Kościelna-Sejmowa. Natomiast analiza
istniejących miejsc parkingowych wykazała, że na udrożnionej części Rynku nie ma
deficytu miejsc parkingowych,

W

Are i Östersund w
Szwecji odbywały
się Igrzyska Testowe przed Światowymi Zimowymi Igrzyskami Olimpiad
Specjalnych. Brali w nich
udział mieszkańcy powiatu
oleśnickiego.
Uroczystość powitania zawodników odbyła się w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Dobroszycach. Jego podopiecznym jest
Kuba Kołodziński, na co dzień
mieszkaniec Oleśnicy. Agata
Raczyńska uczęszcza na zajęcia do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Caritas w Dobroszycach. Pochodzi z Sycowa. Były gratulacje,
upominki, tort i wspomnienia.
Bo Agata i Kuba przygodę z
nartami biegowymi zaczynali wiele lat temu. Ich trenerką jest Ilona Trzciańska-Sen-

Wyjątkowe
dziewięć dni

Niepełnosprawni olimpijczycy spędzili w Szwecji
9 dni. W tym czasie mieli
możliwość zwiedzenia
ciekawych miejsc, zintegrować się z zawodnikami
z innych krajów podczas
warsztatów oraz stanąć z
nimi do rywalizacji. Zanim
jednak rozpoczęły się zawody, miało miejsce otwarcie imprezy w ceremoniale
olimpijskim - była defilada
oraz zapalono znicz.
Agata, Kuba i ich trenerka Ilona Trzciańska-Senger

ger, która mówiła o treningach
w Jakuszycach i wyjeździe do
Szwecji. Podkreślała znakomite przygotowanie Kuby i Agaty oraz relacjonowała starty
podczas igrzyska. Zawodnicy
Sekcji Olimpiad Specjalnych

„Radośni Dobroszyce” startowali w biegach narciarskich.
Agata zdobyła złoto, a Kuba
wywalczył srebrny medal
– Jestem dumny, że mamy
tak zdolnych reprezentantów – mówił burmistrz Syco-

REPERTUAR KINA MOKIS NA MARZEC
Publikujemy najnowszy
repertuar kina cyfrowego,
które działa w Miejskim
Ośrodku Kultury i Sztuki .
W marcu zobaczymy m.in.
Zenka oraz Salę Samobójców.
Hejter.
06.03.2020 (piątek)
» 16.00 – Gang zwierzaków
» 18.00 – Swingersi
» 20.00 – Dżentelmeni
07.03.2020 (sobota)
» 16.00 – Gang zwierzaków
» 18.00 – Swingersi
» 20.00 – Dżentelmeni
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE

08.03.2020 (niedziela)
DZIEŃ KOBIET
» 18.00 – Swingersi
» 20.00 – Zenek
20.03.2020 (piątek)
» 15.30 – Zew krwi
» 17.45 – Swingersi
» 19.45 – Sala Samobójców.
Hejter
21.03.2020 (sobota)
» 15.30 – Zew krwi
» 17.45 – Swingersi
» 19.45 – Sala Samobójców.
Hejter

22.03.2020 (niedziela)
» 15.30 – Zew krwi
» 17.45 – Swingersi
» 19.45 – Sala Samobójców.
Hejter
28.03.2020 (sobota)
» 15.30 – Bayala i ostatni smok
» 17.30 – Ocaleni
» 19.45 – Bad Boy
29.03.2020 (niedziela)
» 17.45 – Bayala i ostatni smok
» 19.45 – Bad Boy
Bilety w kasie do nabycia
gotówką w dniu senasu. Kasa
jest otwierana na godzinę
wcześniej. Bilety są również do
nabycia w serwisie BILETY24

wa Dariusz Maniak. Zastępca burmistrza Oleśnicy Edyta
Małys-Niczypor podkreślała
wkład trenerów w rozwój młodych sportowców, a wójt Dobroszyc Artur Ciosek wyraził
uznanie za walkę.

WARTO
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Doświetlenie przejść
to konieczność
Poprawa bezpieczeństwa na
drogach, w szczególności w
pobliżu przejść dla pieszych,
była tematem spotkania
władz miasta z policją
i drogowcami. To spotkania
i rozmowy to efekt m.in. tragicznych zdarzeń, do których
doszło w ostatnim czasie w
Oleśnicy. - Miasto podjęło
starania o środki na poprawę
bezpieczeństwa wokół przejść
dla pieszych w centrum Oleśnicy. RED

a w bliskim sąsiedztwie, czyli
przy ul. Wrocławskiej i Sejmowej występują liczne miejsca
parkingowe, które nie są wykorzystywane przez kierowców na sto procent.
Radny podkreślił również,
że w tej sytuacji przyjęto więc
optymalne rozwiązanie.
– W efekcie powstał projekt
stałej organizacji ruchu drogowego, który zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, od ulicy Kościelnej do
Sejmowej oraz wprowadzenie
kontrpasa rowerowego – przypomniał Marek Kamaszyło. RED

Nowy klub na mapie
Oleśnicy. Maska zaprosiła
pierwszych gości

Będą zbierać
na leczenie Emilki
Biegacze z Oleśnicyzachęcają
do wsparcia Emilki Lamperskiej cierpiącej na autyzm. 8
marca organizują oni III trening
i "Dzień kobiet z Lupusem dla
Emilki Lamperskiej". – Zainicjowaliśmy zbiórkę dla Emilki
na naszych koleżeńskich treningach – mówi Edyta Biłogan.
– Kolejna akcja odbędzie się
w niedzielę, 8 marca na pętli w
Bartkowie. Zapraszamy biegaczy i osoby chętne do potruchtania po pięknych leśnych
sceneriach. Podczas spotkania
będzie można wesprzeć małą
oleśniczankę – podkreśla.

Stanowisko władz miasta przedstawił radny Marek Kamaszyło

FOT. MASKA

KATARZYNA KIJAKOWSKA

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Kuba Kołodziński i Agata Raczyńska wrócili z igrzysk ze Szwecji
z medalami i przekonaniem, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych

FOT. GRZEGORZ KIJAKOWSKI

Nie będzie dodatkowego
przejazdu przez Rynek

W lutym nowy oleśnicki klub rozpoczął swoją działalność

K

ochani, czekaliśmy na ten
moment. Kilkaset dni, kilkadziesiąt tygodni oraz kilkanaście miesięcy. Teraz śmiało
możemy powiedzieć, że mamy
to! Udało się! – taki wpis pojawił się 15 lutego na fanpage Maski.
Właśnie w sobotę klub zainaugurował swoją działalność.
Gości przyciągnęła ciekawość
tego, jak wygląda nowe miejsce na klubowej mapie powiatu i jego okolic, ale także
szereg atrakcji zaproponowanych przez właścicieli. Występowały tancerki z grupy
Sabayon, był koncert Maleo

Conga Conga oraz Led Show.
Maska to nowa odsłona Euphorii. Nowy oleśnicki lokal
będzie zapraszał nie tylko na
dyskoteki, będzie też organizatorem urodzin i przyjęć dla
dzieci i młodzieży.
– Wiemy, że takiego miejsca
brakuje, więc wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom oleśniczan – mówią Paulina i Jacek Milewscy. - Jego częścią
będzie scena, są garderoby
dla artystów. – Chcemy, by w
tygodniu w Masce panowały
klimaty bliskie teatralnym –
mówią nasi rozmówcy.
RED

DO POCZYTANIA

Oleśnicka Biblioteka Publiczna
zaprasza na kolejny wieczór
autorski. Tym razem gościem
będzie Jan Węglowski. Jan
Węglowski to były oleśniczanin, a poza tym satyryk,
tłumacz i aktor. Jest emerytowanym bibliotekarzem. Przez
lata był związany z Teatrem
KALAMBUR. Obecnie zajmuje
się tłumaczeniem z języka
czeskiego, głównie współczesnych komedii scenicznych.
Spotkanie z nim odbędzie się
27 marca o godz. 18 przy ul.
Reja.

Food Trucki kolejny
raz w Oleśnicy

Food Truck Show to świetna
okazja do skosztowania kuchni z różnych zakątków świata.
W tym roku w oleśnickim
Rynku 18 i 19 kwietnia stanie
kilkanaście food trucków z
najróżniejszymi przysmakami.
- Food Truck Show to nie tylko
jedzenie, ale również sposób
na spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną.
Organizatorzy zadbają o to,
aby czas oczekiwania na jedzenie umilić różnego rodzaju
atrakcjami m.in. muzyką na
żywo. – Znajdzie się również
coś dla najmłodszych, stworzona zostanie strefa kids –
zapewniają.

Gwiazdy w Bierutowie
i Dobroszycach

Ośrodek Kultury i Sportu w
Bierutowie zdradza pierwsze szczegóły dotyczące
tegorocznej edycji Jarmarku
Bierutowskiego. Już wiadomo,
że 13 czerwca w Bierutowie
pojawi się Sylwia Grzeszczak.
Wokalistka będzie gwiazdą
tegorocznej edycji imprezy.
Kto wystąpi w Dobroszycach?
Organizatorzy gminnego
święta zaprosili Sarsę .
- Na jej koncert zapraszamy 23
sierpnia o godz. 21 – informuje
Gminne Centrum Kultury. RED

magiczne miejsce pod Oleśnicą
Łowisko Turkusowy Zalew znajduje się w Strzelcach. Zbiornik powstał w wyrobisku
pokopalnianym, w wyniku napływających wód gruntowych oraz podziemnych źródeł
KATARZYNA KIJAKOWSKA

P

owierzchnia wody zajmuje obecnie 30 ha, część
zagospodarowana jest
pod łowisko, które niebawem
się powiększy, ze względu na
kończące się prace wydobywcze. Zbiornik powstawał na
przestrzeni ostatnich 20 lat i
od tego czasu jest stale zarybiany. -Nasze łowisko charakteryzuje się niezwykle czystą
i przejrzystą wodą o pięknym
turkusowym kolorze. Jest to
zasługa piaszczysto – żwirowego dna, zawartości składników mineralnych oraz głębokości, sięgającej miejscami
do 18 metrów – mówi Robert
Włusek, który wraz z rodziną stworzył to miejsce. Wiele osób przyjeżdżających do
nas po raz pierwszy jest zaskoczonych faktem, że woda
ma faktycznie tak turkusowy
kolor. Na przestrzeni ponad
20 lat funkcjonowania kopalni, miejsce to przyciągało wiele osób, które zachwycały się
jego urokami, całkowicie nie
biorąc pod uwagę, że jest to
wyrobisko piasku i żwiru. Dodatkową atrakcją stawały się
coraz większe ryby pływające w zbiorniku. Decyzja o powstaniu łowiska w tym miejscu była wręcz naturalna, co
nie oznacza, że spontaniczna, bo cały proces przygotowywania tego miejsca trwał
latami, w trakcie których właściciele posadzili tam ponad
tysiąc drzew i krzewów.
ZŁÓW I WYPUŚĆ
Łowisko Turkusowy Zalew
funkcjonuje na zasadzie „złów

tura. Wędkarskie stanowiska
wyposażone są w oryginalne
domki w kształcie beczek, stojące na pomostach przy samej wodzie. Domki są kompleksowo wyposażone. Goście
z domków mają do dyspozycji rybaczówkę, w której znajduje się w pełni wyposażona
kuchnia z jadalnią.

Goście, którzy pojawiają się tutaj po raz pierwszy, są zaskoczeni niezwykłym kolorowem wody

i wypuść”. Wszystkie ryby, po
wyholowaniu, sprawdzeniu ich
kondycji, odkażeniu ewentualnych ran, zważeniu i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, wracają z powrotem do
wody. Dominującą rybą na
łowisku jest karp, który występuje tu we wszystkich odmianach. To golec, lustrzeń
w tym; pełnołuski, lampasowy oraz rozrzucony, a także
koi. Wśród nich znajduje się
m.in. 26-kilogramowy Bursztynek, znany wędkarzom, ponieważ nie raz gościł na wędkarskiej macie. – Mamy również
piękne amury, których waga
sięga 20 kg. Występują również ryby drapieżne tj, bolenie, okonie, węgorze, sumy,
a także szczupaki, które potrafią u nas mierzyć ponad 1
metr. Sporą atrakcją dla naj-

FOT. TURKUSOWY ZALEW

Spotkanie z Janem
Węglowskim
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Łowisko powstało w miejscu dawnej kopalni piasku

młodszych wędkarzy nawet
kilkuletnich, jest możliwość
łowienia na spławik leszczy,
płoci i innych – wyliczają właściciele. – A dlaczego Bursztynek nazywa się Bursztynek? Bo
w zbiorniku występują bursztyny mleczne, niektóre ze zna-

lezionych okazów są większe
od męskiej pięści.
WYJĄTKOWE POD KAŻDY
WZGLĘDEM
Łowisko Turkusowy Zalew wyróżniają nie tylko wyjątkowe
ryby, a również cała infrastruk-

WYJĄTKOWO I KOMFORTOWO
DLA PAŃ
-Chcieliśmy stworzyć łowisko, różniące się od miejsc,
które można było odwiedzić
do tej pory. Jednym z naszych
głównych celów było, to aby
panie czuły się u nas komfortowo – wyjaśnia Katarzyna
Włusek, córka pana Roberta. –
Jest wiele kobiet, które podzielają wędkarską pasję swoich
partnerów, jednak wizja pobytu przez kilka dni w miejscu bez dostępu do łazienki
i prysznica nie jest zbyt przyjemna. W tym momencie połowa rezerwacji jest robiona
przez panie, a bardzo często
zdarza się, że kiedy już dzwonią panowie, mówią nam, że
to żony wybrały nasze łowisko.
W nadchodzącym sezonie właściciele Turkusowego Zalewu
planują jeszcze bardziej wyjść
naprzeciw potrzebom gości.
– Na ten rok przygotowaliśmy
sporo nowości, które z pewnością ucieszą odwiedzające
nas osoby. Basen z podgrzewaną wodą, jacuzzi, sauna w
pięknej drewnianej beczce z
olbrzymim oknem oraz w pełni wyposażona siłownia, a to
wszystko z cudownym widokiem na turkusową wodę – wyliczają nasi rozmówcy.

Balanga łakatanka, czyli Dżentelmeni, którym w duszy gra disco polo
lutym swoją premierę
miał nowy teledysk zespołu Dżentelmeni. Krzysztof Wichuła i Michał Wielosik,
którzy go tworzą, to mieszkańcy gminy Oleśnica.
ZAKOCHANI W DISCO POLO
Muzyka disco polo to ich wielka pasja. – Ta muzyka grała
nam od dzieciństwa. Jesteśmy
pokoleniem disco polo. No i
my bardzo lubimy się przy
tej muzyce bawić – mówi Michał. Zanim powstała formacja
Dżentelmeni (wcześniej Gentleman’s, red.) Krzysiek miał

zespół weselny. – Ale czegoś
mi brakowało – uśmiecha się.
Wtedy pojawił się pomysł nagrania pierwszego, wspólnego utworu.
– To miała być taka piosenka dla nas, do samochodu, ale
okazało się, że „Balanga łakatanka” wpadła też w ucho naszym znajomym – opowiadają.
– Potem był „Aniołek i diablica” i tak to ruszyło. Teraz niektóre nasze piosenki mają na
kanale Youtube nawet ponad
milion odsłon.
Michał i Krzysiek mają za
sobą występy w radio i tele-

wizji oraz na największym festiwalu muzyki disco polo w
Ostródzie. – Jednego roku byłem tam ze znajomymi – wspomina Krzysztof. – Pamiętam,
że niektórzy nie wierzyli, gdy
mówiłem, że za rok też wystąpię na ostródzkiej scenie.
Udało się. I to dwukrotnie. To
było mega przeżycie i spełnienie naszych marzeń.

FOT. SALEM DESIGN STUDIO
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Dżentelmeni na planie jednego ze swoich teledysków

KTO ICH WSPIERA?
W przygotowaniu scenicznych
kreacji pomagają im ich drugie połówki. – Zdarza się też,
że pytamy o zdanie naszych fa-

nów. Tak się dzieje, gdy mamy
coś nowego – opowiadają muzycy. – Generalnie zawsze staramy się wyglądać, jak dżentelmeni – uśmiechają się.
Zespół Dżentelmeni nawiązał
ostatnio współpracę z dużą,
profesjonalną agencją Lemon
Rekords.
– Wiążemy z tą współpracą wielkie nadzieje i wierzymy, że kiedyś będziemy mogli
zajmować się tylko muzyką –
nie ukrywają, dziękując swoim
fanom za bardzo ciepłe przyjęcie i zapraszając na kolejne
koncerty. RED
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Jak zacząć przygodę
Z TRIATHLONEM?

czyli dwóch treningów jednego dnia, które łączą 2 etapy z
triathlonu, np. najpierw rower,
a po rowerze trening biegowy.
W okresie zimowym warto także dbać o ta jednostkę treningową, albo jeżdżąc na rowerze
na siłowni lub w domu na trenażerze.

»Biegasz? Umiesz pływać? Na rowerze na pewno umiesz jeździć! To na co czekasz?
Wypróbuj swoich sił w triathlonie! Jak to zrobić? Odpowiedź w naszym artykule.
JULIA WODARA
Decathlon Korona

O

statnio coraz więcej
biegaczy, mających na
swoim koncie zawody
na piątkę, półmaratony i nierzadko też maratony zastanawia się nad wystartowaniem
w triathlonie. Dlaczego tak
się dzieje?
Myślę, że z prostej przyczyny
podwyższania sobie poprzeczki. To jest tak samo jak z bieganiem. Zaczynasz od małych
imprez biegowych, startujesz
na piątkę, potem chcesz czegoś
więcej, trenujesz, sprawia Ci to
radość, Twoje medale zdobią
ściany w Twoim domu, pokonujesz własne słabości, aż
w końcu osiągasz wszystko, o
czym marzyłeś , a że jesteś sportowcem i masz w sobie dużo
woli walki to zabierasz się za
coś bardziej ekstremalnego.
Triathlon to sport ekstremalny i bardzo wymagający. Połączenie trzech trudnych dyscyplin jest nie lada wyzwaniem.
Jednak odkrywanie ich to coś
niesamowitego.
Triathlon daje możliwość dużego rozwoju. Treningi idące w parze z pasją mogą rozwijać Cię nie
tylko pod względem fizycznym,
ale także mentalnym.
MOJA HISTORIA
Nie pamiętam kiedy zaczęłam biegać, mama mówi, że

ja nie chodziłam tylko od zawsze biegałam. W dzieciństwie
miałam nawet przezwisko Forrest Gump.
W szkole podstawowej startowałam w zawodach biegowych, najczęściej na krótkich,
sprinterskich dystansach. Nie
lubiłam długich dystansów, aż
do momentu zajęcia 3-ciego
miejsca w cyklicznie organizowanych zawodach w całej Polsce pt. „Polska Biega”. Stało
się jednak tak, że porzuciłam
ten sport, a nawet zarzekałam
się, że nie lubię biegać. Aż do
2016 roku, kiedy to zobaczyłam plakat reklamujący bieg
w mojej miejscowości. Miałam
miesiąc, żeby przygotować się
na zawody na 5 km. Stwierdziłam, że warto spróbować, najwyżej będę żałować.
Nie żałowałam! Na nowo zakochałam się w bieganiu! I tak
po kolei brałam udział w różnych biegach, na różnych dystansach, pokonując własne słabości i robiąc kolejne życiówki.
I w pewnym momencie poczułam wypalenie, od miesięcy nie
poprawiałam swoich czasów,
nudziło mnie już to. I wtedy padła decyzja! Duathlon! W swoim pierwszym duathlonie stanęłam na drugim miejscu …
Nie wierzyłam w to, co się
tam wydarzyło. Byłam z siebie
bardzo dumna, że udało mi się
przebiec 5km, przejechać na
rowerze 22,5 i na koniec znowu przebiec 2,25km. Wiedzia-

PRZYGOTOWANIE
DO TRIATHLONU
Pływanie
Dla wielu triathlonistów etap
pływacki jest najbardziej stresujący. Łatwo zepsuć ten etap
złą techniką. Dlatego tu z pomocą przychodzi nam trener,
który zweryfikuje nasza technikę, ustali priorytety, a także
pokaże jak sprawnie i szybko
nawigować w wodzie, bo przecież w otwartym akwenie nie
mamy wyznaczonych dla nas
torów. Ale spokojnie wszystko jest to wyćwiczenia!
Pamiętajmy, żeby nie zaniedbać tego etapu i przygotowań do niego. Najlepszy
okres jest zimą kiedy biegamy
trochę mniej i nie startujemy
w zawodach, wtedy zacznijmy
swoją przygodę z basenem. Na
początek raz w tygodniu wystarczy, przygotowując się do
dłuższych dystansów warto odwiedzać pływalnię częściej.

Julia Wodara doradca Decathlon Korona na dziale Woda

łam już co chcę trenować. Ale
przyszła myśl o triathlonie… I

ten rozdział mojego życia właśnie zaczynam.

Kolarstwo
Etap, w którym można ponadrabiać. Na swoje pierwsze zawody nie musisz mieć od razu
profesjonalnej kolarzówki, wystarczy dobry rower. Na części
takich zawodów nie wymagają od Ciebie profesjonalnego
sprzętu, ma być bezpieczny i
sprawny. Obowiązkowo kask!
Jak się przygotować do tego
etapu? Dobrą propozycją na
to jest robienie tzw. zakładki,

Bieganie
To ostatni etap na triathlonie,
paradoksalnie najprostszy. Po
dwóch wcześniejszych etapach jesteś już jednak zmęczony. Twoje nogi po zejściu
z rowera są jak z waty… nie
żartuję… Musisz na ten etap
być przygotowany kondycyjnie i wydolnościowo.
W Twoich planach treningowych uwzględnij przynajmniej
trzy biegowe jednostki treningowe. Staraj się robić dłuższe
wybiegania w wolniejszym tempie, jak i krótkie biegi utrzymując docelowe tempo startowe.
Na szczęście biegać można cały
rok, pogoda to żadna wymówka.
Jako, że jestem pracownikiem
Decathlonu na dziale WODA,
a także triathlonistką mogę polecić wszystkim Okularki Pływackie 500 B-FIT NABAIJI.
Okularki te świetnie sprawdzą się podczas treningów jak
i na Twoich pierwszych startach. Zapewniają maksymalną
stabilność i dopasowanie. Posiadają trzy wymienne noski,
dzięki temu ich rozmiar dopasujesz idealnie do kształtu
swojej twarzy. Jest to bardzo
duża zaleta, gdyż unikniemy
nalewania się wody .
Mała rada. Przy zakupie okularków zalecane jest zrobienie
testu „przyssawki” bez gumki. Jeśli okularki trzymają się
same na twarzy, oznacza to,
że będą szczelne.
Wszystkich zachęcam do stawiania sobie wysokich wymagań i
realizowania swoich sportowych
celów. Może tylko wspomnę, że
po ukończeniu zawodów triathlonowych możesz o sobie śmiało
mówić IRONMAN.

