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st r. 3

Zakończyły się prace nad roz-
budową Stacji Uzdatniania 
Wody w Lubnowie. 

Celem inwestycji była rozbu-
dowa stacji polegająca na dobu-
dowaniu hali filtrów, w której zlo-
kalizowana została kaskada napo-

Prace przy SUW zakończone

wietrzająca z pompami między 
operacyjnymi oraz dwa filtry ci-
śnieniowe do zatrzymywania za-
nieczyszczeń z uzdatnianej wody. 
Dzięki realizacji inwestycji otrzy-
maliśmy zwiększenie ilości uzdat-
nianej wody z 58 m3/h do 100 
m3/h. Inwestycję wykonała firma: 

Inżynieria Środowiska ELGAJ Le-
szek Kondratowicz oraz Przedsię-
biorstwo Produkcyjno– Handlo-
wo Usługowe „AUTOMATYK” 
Barbara Kondratowicz.

W chwili obecnej trwają prace 
na etapie 2P związane z sie-
cią wodno-kanalizacyjną oraz 
przełożeniem kabla energetycz-
nego i teletechnicznego przy 
Urzędzie Miejskim. 

Wszelkie prace związane 
z uzbrojeniem terenu zostaną za-
kończone do końca listopada. 

Trwa przebudowa  
dróg wojewódzkich  
w naszym mieście 

Równolegle trwają prace wzdłuż 
ul. Wrocławskiej od ulicy Dąbrow-
skiego w stronę Wrocławia. Na 
przełomie listopada i grudnia zo-
stanie położona nowa nawierzch-
nia bitumiczna i zostaną zakoń-
czone roboty na tym etapie. 

st r. 3

Zakończyła się budowa drogi 
rowerowej na odcinku Zającz-
ków – Szewce w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 342. 

W ramach pierwszej części za-
dania powstało ponad 650 me-

trów drogi rowerowej o szeroko-
ści 2 metrów i nawierzchni asfal-
towej. 

Kolejne kilometry  
dróg rowerowych 

st r. 2

24 maja br. Gmina Oborniki Ślą-
skie przystąpiła do porozumienia 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (WFOŚiGW) we Wrocławiu, 
w ramach którego oferuje Mieszkań-

Kocioł, który nie spełnia sta-
dardów emisyjnych odpowiadają-
cych 5. klasie pod względem gra-
nicznych emisji pyłu według nor-
my PN-EN 303-5:2012. 

OchrOna pOwieTrza  
w naszej gminie – możliwości 
i obowiązki Mieszkańców

com pomoc w wypełnianiu wnio-
sków o dofinansowanie na wymia-
nę nieefektywnego źródła ogrzewa-
nia i termomodernizację (ocieplenie 
przegród budowlanych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej) w bu-
dynkach jednorodzinnych.

Jaki kocioł można wymienić 
w Programie „Czyste Powietrze”?

st r. 5
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W chwili obecnej trwają prace 
na etapie 2P związane z sie-
cią wodno-kanalizacyjną oraz 
przełożeniem kabla energe-
tycznego i teletechnicznego 
przy Urzędzie Miejskim. 

Wszelkie prace związane z uzbro-
jeniem terenu zostały zakończo-
ne w listopadzie. Równolegle trwa-
ją prace wzdłuż ul. Wrocławskiej 
od ulicy Dąbrowskiego w stronę 
Wrocławia. Na przełomie listopa-
da i grudnia zostanie położona no-
wa nawierzchnia bitumiczna i zosta-
ną zakończone roboty na tym eta-
pie. Zakończenie wszystkich robót 
planowane jest do końca tego roku. 
Łącznie zostanie przebudowane 2,56 
km ulic w naszym mieście, w tym: 
przebudowa jezdni, chodników, cią-
gów pieszo rowerowych, odwodnie-
nia drogi, oświetlenia uliczne, sieci 
elektroenergetyczne i telekomunika-
cyjne. Wartość robót przewidziana 
dla realizacji inwestycji opiewa na 
kwotę 16 082 179 zł. 

Za utrudnienia przeprasza-
my, ale robimy to z myślą o Pań-
stwa bezpieczeństwie oraz komfor-
cie jazdy.

Zakończyła się budowa drogi 
rowerowej na odcinku Zającz-
ków – Szewce w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 342. 

W ramach pierwszej części za-
dania powstało ponad 650 metrów 
drogi rowerowej o szerokości 2 me-
trów i nawierzchni asfaltowej. W ra-
mach projektu Partnerskiego Gmi-
na Wisznia Mała zrealizuje dal-
szą część ścieżki przez swoje tereny 
i dzięki temu uda się uzyskać bez-
pośrednie połączenie z Wrocła-
wiem. Inwestycja realizowana jest 
w trybie zaprojektuj i wybuduj 
przez firmę Decostar Development 
Sebastian Smolak.  Całkowita war-
tość tego odcinka drogi opiewa na 

kwotę 382 100 zł. Kolejnym eta-
pem tego samego projektu jest bu-
dowa dróg i ścieżek rowerowych na 
odcinku Siemianice – Kuraszków 
(ponad 4,5 km) do granicy z Gmi-
ną Prusice. 

Dzięki działaniom Burmistrza 
Arkadiusza Poprawy udało się uzy-
skać połączenie rowerowe przez na-
szą gminę z południa na północ. 

Zadanie realizowane jest 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 współfinan-
sowany ze środków Unii Europej-
skiej, Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Zakończyły się prace nad roz-
budową Stacji Uzdatniania 
Wody w Lubnowie. 

Celem inwestycji była rozbu-
dowa stacji polegająca na dobu-
dowaniu hali filtrów, w której zlo-
kalizowana została kaskada na-
powietrzająca z pompami między 
operacyjnymi oraz dwa filtry ci-
śnieniowe do zatrzymywania zanie-
czyszczeń z uzdatnianej wody. Dzię-
ki realizacji inwestycji otrzymali-
śmy zwiększenie ilości uzdatnianej 
wody z 58 m3/h do 100 m3/h. In-
westycję wykonała firma: Inżynie-
ria Środowiska ELGAJ Leszek Kon-
dratowicz oraz Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno– Handlowo Usługo-
we „AUTOMATYK” Barbara Kon-
dratowicz, które w trybie zaprojek-
tuj i wybuduj zrealizowała inwesty-
cję. Jej wartość to kwota 1,4 mln zł. 
Całe zadanie Gmina Oborniki Ślą-

skie sfinansowała ze środków Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 

SUW w Lubnowie zaopatruje 
mieszkańców wsi: Lubnów, Pęgów, 
Uraz, Niziny, Raków, Kotowice, Pa-
niowice oraz Nowosielce. Z uwagi 
na atrakcyjność terenów i bliskość 
aglomeracji wrocławskiej, zabudo-
wa na tym obszarze w ostatnich la-
tach zwiększyła się w porównywa-
niu do lat ubiegłych, a co za tym 
idzie konieczne jest zwiększone za-
potrzebowanie mieszkańców w wo-
dę. W chwili obecnej stacja w okre-
sach letnich pracuje na swojej mak-
symalnej wydajności. Aby zapewnić 
wszystkim mieszkańcom tego tere-
nu zaopatrzenie w wodę w sposób 
ciągły i w wymaganej jakości nie-
zbędne było zwiększenie wydajno-
ści SUW. Inwestycja została w cało-
ści sfinansowana z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Prace przy SUW zakończone
Trwa budowa drogi rowerowej 
Oborniki Śląskie – Siemianice – 
Kuraszków do granicy z Gminą 
Prusice. 

W ramach zadania powstanie 
około 4,6 km drogi rowerowej o na-
wierzchni asfaltowej. Inwestycja re-
alizowana jest przez firmę Decostar 
Development Sebastian Smolak. 

Całkowita wartość tego odcinka 
drogi opiewa na kwotę 4 390 700 zł. 
Zadanie realizowane jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020 współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej, Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Powstaje kolejna 
droga rowerowa!

Wykonano remont pokrycia da-
chu o konstrukcji drewnianej 
budynku wielorodzinnego przy 
ul, Podzamcze 7 w Obornikach 
Śląskich. 

Prace polegały na zerwaniu sta-
rej popękanej papy składającej się 

z dwóch warstw, rozebraniu obró-
bek blacharskich wraz z demon-
tażem haków rynnowych i rynien 
oraz demontażem wsporników od-
gromowych wraz z instalacją od-
gromową która zostanie ponownie 
wbudowana. Następnym etapem 
było ułożenie płyt OSB, na których 

Remont dachu na Podzamczu

Realizujemy pierwszy etap za-
dania „Modernizacja Układu 
Komunikacyjnego Centrum 
Obornik Śląskich”. 

W ramach robót na części dział-
ki przy ul. Dworcowej 39 zostaną 
wytyczone chodniki i parking z płyt 
i kostki granitowej. 

Powstanie teren rekreacyjny 
z ławkami i donicami, zostaną na-
sadzone drzewa i krzewy ozdobne. 
W części południowej placu budu-
je się systemowa toaleta publiczna 
oraz budynek gospodarczy. Obiekt 
oraz toaletę zaprojektowano w kon-
strukcji stalowej, wykończone ele-
wacją z drewnianych desek.

zostałyułożone dwie warstwy papy 
termozgrzewalnej. Koszt remontu 
dachu opiewa na kwotę blisko 

292 500 zł.
Zadanie w całości finansowane 

jest z budżetu gminy.

W związku z przebudową dróg 
wojewódzkich na terenie mia-
sta konieczne było przeniesie-
nie obelisku w inne miejsce. 

Lokalizacją do którego został 
przeniesiony pomnik jest teren 
w parku przy ul. Trzebnickiej na-
przeciwko byłego szpitala. Obelisk 
został posadowiony w nawierzch-
ni  z płyt kamiennych i  miału ka-
miennego tworzących koło o śred-
nicy 10,5 m i długą na 4 metry alej-
ką również z płyt kamiennych. 

Przy obelisku stanął dawny krzyż 
oraz nowy maszt flagowy. Dooko-
ła nowej nawierzchni pomnika zo-
stały posadzone krzewy liściaste, 
a w płytach zamontowano podświe-
tlenie LED. Istniejące alejki zostały 
poddane renowacji i naprawie. Wy-
mienione zostały oprawy oświetle-
nia parkowego. Podziękowania na-

Obelisk w nowym miejscu

Trwa przebudowa dróg wojewódzkich 
w naszym mieście 

Trwa przebudowa centrum miasta

leżą się uczniom Technikum Archi-
tektury Krajobrazu z Powiatowego 
Zespołu Szkół w Obornikach Ślą-

skich, którzy wykonali projekt za-
gospodarowania parku.

Kolejne kilometry  
dróg rowerowych 
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Mieszkańcy Osolina po wielu latach ocze-
kiwań doczekali się nowej nawierzchni na 
ul. Armii Krajowej. Gmina Oborniki Śląskie 
otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego w wysoko-

ści 65 200 zł., pozostała wartość została po-
kryta z budżetu Gminy Oborniki Śląskie. 
Długość wyremontowanej drogi to 652 me-
try, a całkowita wartość inwestycji opiewa na 
kwotę 262 000 zł.

Ulica Armii Krajowej 
w Osolinie ukończona

W październiku zakończył się remont bli-
sko 120 metrowego odcinka ulicy Ignace-
go Paderewskiego w Obornikach Śląskich. 
W ramach zadania została wykonana nowa 
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 me-
trów. Na skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej i Pa-

derewskiego po stronie lewej wyremontowa-
no chodnik, który zyskał nową kostkę be-
tonową. Całkowity koszt zadania wyniósł 
193 000 zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład 
Robót Budowlanych Wojciech Rapp z Obor-
nik Śląskich.

Fragment ulicy Paderewskiego 
został przebudowany

Jesień to czas na odbiory rozpoczętych la-
tem inwestycji. Również w październiku za-
kończył się remont odcinka ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich. W ramach zadania 
została wykonana nowa nawierzchnia bitu-
miczna o szerokości 5 metrów oraz zostały 
wymienione krawężniki wzdłuż remontowa-

nego odcinka jezdni. Po obu stronach ulicy 
chodniki zyskały nowy blask przez wyłożenie 
ich nową kostkę betonową. Wszystkie prace 
remontowe znacząco powyższą komfort i po-
prawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu 
drogowego.

Część ulicy Powstańców 
Wielkopolskich wyremontowana

Zakończył się remont ulicy Leśnej w miej-
scowości Osola. Planowany zakres prac obej-
mował wyremontowanie 160-metrowego od-
cinek drogi, na której została położona nowa 

Wyremontowaliśmy ulicę Leśną

nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 me-
trów. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 
kwotę blisko 150 000 zł. Zadanie w całości fi-
nansowane jest z budżetu gminy.

Mała Ogrodowa ukończona

W niedalekiej przyszłości rozpocznie się 
przebudowa części drogi gminnej ul. Polnej 
wraz z odwodnieniem w miejscowości Rości-
sławice. Zakres prac obejmuje opracowanie 
projektu budowlanego oraz wykonanie prze-

Przed nami przebudowa ulicy 
Polnej w Rościsławicach

Zabytkowy budynek przy ulicy 
Podzamcze w Obornikach Ślą-
skich przechodzi moderniza-
cję. 

Poza remontem dachu podda-
na modyfikacji została kotłownia. 
Prace polegały na wymianie do-
tychczasowego pieca na dwa ga-
zowe kotły kondensacyjne z za-
mkniętą komorą spalania, połączo-
ne ze sobą za pomocą kompletnych 
zestawów hydraulicznych. Oprócz 
tego w pomieszczeniu została wy-
konana nowa instalacja CO z rur 
stalowych. Całkowita kwota inwe-
stycji wyniosła 128  493,21 zł. Za-
danie zostało sfinansowane w cało-
ści z budżetu gminy. 

To nie jedyna taka przebudowa 
w naszych budynkach. W tym ro-
ku modernizację przeszła również 
kotłownia w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Obornikach Śląskich. Za-

Zmodernizowaliśmy kotłownie na Podzamczu i w SP 3

budowy części drogi gminnej. Projektowana 
jezdnia zyska 4,5 metra szerokości oraz zosta-
ną w jej pasie dobudowane pobocza, co zna-
cząco wpłynie na poprawę widoczności, a za-
razem bezpieczeństwa.

24 maja br. Gmina Oborniki Ślą-
skie przystąpiła do porozumie-
nia z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (WFOŚiGW) we 
Wrocławiu, w ramach które-
go oferuje Mieszkańcom po-
moc w wypełnianiu wniosków 
o dofinansowanie na wymianę 
nieefektywnego źródła ogrze-
wania i termomodernizację 
(ocieplenie przegród budowla-
nych, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej) w budynkach 
jednorodzinnych.

Jaki kocioł można wymienić 
w Programie „Czyste Powietrze”?

Kocioł, który nie spełnia stadar-
dów emisyjnych odpowiadających 
5. klasie pod względem granicznych 
emisji pyłu według normy PN-EN 
303-5:2012. 

Do kiedy można ogrzewać się 
„kopciuchem”?

Zgodnie z obowiązującą uchwa-
łą antysmogową dla województwa 
dolnośląskiego kocioł bezklasowy 
można eksploatować tylko do 1 lip-
ca 2024 roku, natomiast kocioł speł-
niający standardy emisyjne odpo-
wiadające klasie 3. lub 4. – do 1 lip-
ca 2028 roku. Kocioł, który spełnia 
standardy odpowiadające klasie 5. 
lub spełnia wymagania ekoprojektu 
będzie można użytkować bez ogra-
niczeń terminowych. 

Umowy o dotację na wymianę 
pieca w ramach rządowego Progra-
mu „Czyste Powietrze” będą podpi-
sywane do 31 grudnia 2027 r. Na-
bór wniosków o dofinansowanie 
w WFOŚiGW odbywa się w spo-
sób ciągły. 

Dlaczego warto wymienić ko-
cioł na nowy?

Ogrzewanie pomieszczeń prze-
starzałymi piecami i kotłami oraz 
paliwem niskiej jakości jest głów-
nym źródłem zanieczyszczeń po-
wietrza szkodliwym pyłem PM10 
oraz benzo-α-pirenem. To one 
przyczyniają się do śmierci 45 tysię-
cy Polaków rocznie.

Nowoczesne kotły emitują mniej 
zanieczyszczeń powietrza. Dzięki 
wyższej sprawności generują tak-
że niższe koszty za paliwo i energię. 
Bardziej zaawansowana technolo-
gia tych urządzeń wpływa na wygo-
dę użytkowania (zautomatyzowanie 
obsługi).

Gdzie można uzyskać więcej in-
formacji o Programie „Czyste Po-
wietrze”?

Strony internetowe:

→ czystepowietrze.gov.pl
→ wfosigw.wroclaw.pl
→ oborniki-slaskie.pl/ page/pro-

gram-czyste-powietrze

Infolinie:

→ ogólnopolska (Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej): (22) 340 40 80

→ WFOŚiGW we Wrocławiu: 
607 700 370 lub 603 669 670

Gminny Punkt Konsultacyjno-
-Informacyjny w Urzędzie Miej-
skim w Obornikach Śląskich, ul. 
Trzebnicka 1, tel. (71) 310 35 19, 
wew. 446

→ wtorki, godz. 8.00-12.00
→ środy i czwartki, godz. 12.00-

15.00.

Punkt Obsługi Klienta WFO-
ŚiGW ul. Racławicka 13, Wrocław

→ poniedziałek-piątek, godz. 
8.00-15.30

Czy właściciele lokali mieszkal-
nych w budynkach wielorodzin-
nych oraz wspólnotach mieszka-
niowych również mogą liczyć na 
dofinansowanie?

11 października 2021 r. WFO-
ŚiGW uruchomił nabór wniosków 
do pilotażowego programu prze-
znaczonego dla budynków wielo-
rodzinnych. Wnioski należy skła-
dać za pośrednictwem Generato-
ra Wniosków o Dofinansowanie 
(GWD): http://gwd.nfosigw.gov.
pl. Wypełniony i podpisany do-
kument składa się do WFOŚiGW 
w formie:

→ elektronicznej – na wyznaczo-
ną skrzynkę podawczą WFOŚiGW 
po uprzednim opatrzeniu wniosku 
kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym

→ papierowej (z własnoręcznym 
podpisem) – pocztą/kurierem/oso-
biście w WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Olga Kaczmarczyk – RiOŚ

OchrOna pOwieTrza  
w naszej gminie – możliwości 
i obowiązki Mieszkańców

Gmina Oborniki Śląskie po raz 
kolejny otrzymała dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu na 
realizację zadania pt.: „Zdrowa 
i bezpieczna Gmina Oborniki 
Śląskie” – Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest. 

Całkowita wartość zadania to 
62 833,37 zł, z czego 30 100,70 zł to 
wysokość otrzymanej dotacji. Chęć 
uczestnictwa w programie, w roku 
2021 zadeklarowało 26 podmiotów 
z terenu Gminy Oborniki Śląskie. 
Planowana do usunięcia i zutyli-
zowania ilość azbestu w 2021 roku 
to prawie 62 tony niebezpiecznych 
odpadów. Akcja usuwania wyro-

bów zawierających azbest prowa-
dzona na terenie Gminy Oborni-
ki Śląskie jest inicjatywą mającą na 
celu poprawę stanu środowiska na-
turalnego z zapewnieniem podczas 
realizacji zadania bezpieczeństwa 
mieszkańcom. Prace w ramach pro-
jektu zostały zrealizowane w okre-
sie wrzesień – październik 2021 ro-
ku. Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców naszej Gminy do udziału 
w programie usuwania azbestu 
w 2022 roku, bowiem zgodnie 
z prawem wszystkie produkty za-
wierające azbest można wykorzy-
stywać w sposób niestwarzający za-
grożenia dla środowiska i zdrowia 
ludzi w terminie do dnia 31 grud-
nia 2032 roku.

DOfinansOwanie  
na usunięcie azbestu

Szanowni mieszkańcy, 
Informujemy, że druki wpłat za 

odbiór odpadów komunalnych na 
kolejny rok 

nie będą wysyłane. 

Od stycznia 2022 roku wpłat 
należy dokonywać na dotychcza-
sowy indywidualny numer konta 
w tej samej kwocie, tj. obowiązują-
cej w 2021r. wysokości. W razie po-
trzeby druki wpłat będzie można 
pobrać od połowy stycznia 2022 ro-
ku bezpośrednio w Urzędzie Miej-
skim lub po uprzednim zgłosze-
niu telefonicznym zostaną przesła-

ne pocztą.
Przypominamy, że pojemni-

ki i worki z odpadami należy wy-
stawiać przed posesję w dniu po-
przedzającym wywóz, w miejscu 
widocznym i dostępnym dla firmy 
odbierającej odpady. Ponadto ape-
lujemy do mieszkańców o segrega-
cję bioodpadów zgodnie z obowią-
zującym regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
Gminy Oborniki Śląskie. Odpady te 
powinny być wrzucane luzem, bez 
dodatkowych opakowań. Zakazuje 
się również umieszczania w worku/
pojemniku przetworzonej żywności 
(m.in. odpadów płynnych).

kres prac polegał na przebudowie 
kotłowni olejowej na kotłownię ga-
zową oraz montaż wewnętrznej in-
stalacji gazowej. Całkowita war-

tość tego zadania wyniosła 235 494 
złote. Wykonane prace zostały sfi-
nansowane w całości z budżetu 
własnego gminy. 

Zakończył się remont ulicy Małej Ogro-
dowej w Obornikach Śląskich. W ramach za-
dania została zmodernizowana blisko 200 
metrowa ulica, która zyskała nawierzchnię 
z kostki betonowej o szerokości 5 metrów. 
Dodatkowo w ramach prac została zabezpie-

czona skarpa ze ścianami prefabrykowany-
mi o wysokości 1-1,5 m oraz zostało wykona-
ne ogrodzenia panelowe o wysokości 1,5 m na 
długości 500 metrów. Wartość całkowita in-
westycji wyniosła ok 300 000 zł. Zadanie zo-
stało sfinansowane w całości z budżetu gminy.  
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W dniu 23 września 2021 r. 
w Obornickim Ośrodku Kultury 
odbyło się spotkanie dotyczą-
ce rozwoju potencjału energe-
tycznego społeczności lokal-
nej, którego celem jest wzrost 
stopnia wykorzystania bioma-
sy (energii odnawialnej) w sys-
temach ogrzewania – w ramach 
projektu BECoop. 

Spotkanie miało na celu przybli-
żenie tematyki wykorzystania bio-
masy jako przyszłościowego, eko-
logicznego i odnawialnego źródła 
energii cieplnej, wymianę poglą-
dów, wiedzy i doświadczeń dotyczą-
cych wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, a także określenie 
potencjału gminy pod względem 
właściwego wykorzystania bioma-
sy  do celów energetycznych. 

Podczas spotkania była okazja 
przedstawić założenia projektu BE-
Coop, omówić aspekty niezależno-
ści energetycznej w regionie oraz 
jak wzmocnić pozycję mieszkań-

Projekt Becoop
ców w tworzeniu spółdzielni ener-
getycznych.

Dziękujemy Panu profesoro-
wi Przemysławowi Bukowskiemu 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu za przeprowadzanie pa-
nelu dyskusyjnego z uczestnikami 
spotkania oraz za przekazanie spe-
cjalistycznej  wiedzy w zakresie wy-
korzystywania najlepszych techno-
logii grzewczych.

Podziękowanie przekazujemy 
również dla uczestników spotka-
nia za zaangażowanie i pozytywną 
energię. Do zobaczenia na następ-
nych spotkaniach!

Cykl prelekcji związanych 
z przyrodą odbyły się na tere-
nie kilku miejscowości w naszej 
gminie. 

Ostatnie takie spotkanie mia-
ło miejsce 21 września w świetlicy 
wiejskiej w Pęgowie. Spotkania cie-
szyły się sporym zainteresowaniem 
ze strony najmłodszych mieszkań-
ców, którzy po przybyciu na miej-
sce mogli się dowiedzieć m.in.: jak 

rozpoznawać wybrane chronio-
ne gatunki gadów spotykanych na 
terenie naszej gminy, jakie są za-
grożenia i przyczyny zanikania ga-
dów w Polsce, jakie jest znaczenie 
i ochrona populacji gadów oraz ja-
ka jest charakterystyka wybranych 
gatunków zwierząt i wiele innych. 
Serię wykładów poprowadził zna-
ny obornicki fotograf i przyrodnik 
– Rafał Dudek.

Cykl spotkań 
z przyrodą za nami...

Szanowni Państwo, od 1 lipca 
2021 r. każdy właściciel/zarząd-
ca budynku, w którym znajduje 
się źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW (np. piec, miej-
ska sieć ciepłownicza itp.), jest 
zobowiązany do zadeklarowa-
nia, jakie źródło ciepła jest uży-
wane w budynku mieszkalnym 
i niemieszkalnym (w tym letni-
skowym).

Deklarację można złożyć:
A. elektronicznie – z użyciem 

profilu zaufanego/dowodu elektro-
nicznego poprzez stronę interneto-
wą: www.zone.gunb.gov.pl;

B. w wersji papierowej – listow-

nie lub osobiście w Urzędzie Mia-
sta (druk jest dostępny na miejscu).

W przypadku źródeł ciepła uru-
chomionych przed 1 lipca 2021 r. 
czas na złożenie deklaracji wyno-
si 12 miesięcy, natomiast dla źródeł 
nowych  – 14 dni. Celem zbierania 
danych jest utworzenie Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB), na podstawie której będzie 
możliwe planowanie działań zwią-
zanych z poprawą jakości powie-
trza. Więcej informacji znajdą Pań-
stwo w dołączonym informatorze. 
W razie pytań zapraszamy do kon-
taktu z Wydziałem Ochrony Środo-
wiska UM Oborniki Śląskie.

Obowiązkowa 
deklaracja

 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH 
ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2022r.

Data Teren Miasta Oborniki Śląskie

PONIEDZIAŁEK 
10.01; 24.01; 7.02; 21.02; 7.03; 21.03; 4.04; 15.04*; 2.05; 
16.05; 30.05; 13.06; 27.06; 11.07; 25.07; 8.08; 22.08; 
5.09; 19.09; 3.10; 17.10; 31.10; 14.11; 28.11; 12.12; 
23.12*

Boya Żeleńskiego, Broniewskiego, Dębowa, Dunikow-
skiego, Jagiełły, Krótka, Lipowa, Mieszka I, Montwiłła, 
Poniatowskiego, Powstańców Warszawy, Powstańców 
Wielkopolskich, Prusa, Sikorskiego, Sobieskiego, Tuwi-
ma, Wołowska, Zagórskiego, Zawiszy Czarnego, Zielona, 
Zygmunta Augusta, Żeromskiego, Żwirki i Wigury

WTOREK
11.01; 25.01; 8.02; 22.02; 08.03; 22.03; 5.04; 19.04; 
2.05*; 17.05; 31.05; 14.06; 28.06; 12.07; 26.07; 9.08; 
23.08; 6.09; 20.09; 4.10; 18.10; 31.10*; 15.11; 29.11; 
13.12; 27.12

Batorego, Dworcowa do ronda, Kochanowskiego, Konop-
nickiej, Kopernika, Kraszewskiego, Licealna, Miła, Ofiar 
Katynia, Orzeszkowej, Parkowa, Reja, Rycerska, Siemia-
nicka, Wolności, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego

ŚRODA 
12.01; 26.01; 9.02; 23.02; 9.03; 23.03; 6.04; 20.04; 4.05; 
18.05; 1.06; 15.06; 29.06; 13.07; 27.07; 10.08; 24.08; 
7.09; 21.09; 5.10; 19.10; 2.11; 16.11; 30.11; 14.12; 28.12

Dworcowa od ronda do PKP, Dwóch Mieczy, Golędzi-
nowska, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagiellończyka, Jago-
dowa, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony, Królowej 
Jadwigi, Królowej Marysieńki, Księcia Witolda, Kurkowa, 
Łokietka, Mała Ogrodowa, Niecała, Opieńkowa, Piękna, 
Podgrzybkowa, Słowackiego, Sienkiewicza, Spółdzielcza, 
Wieniawskiego, Włodkowica, Wrocławska, Zielonego 
Wzgórza, Zygmunta Starego

CZWARTEK 
13.01; 27.01; 10.02; 24.02; 10.03; 24.03; 7.04; 21.04; 
5.05; 19.05; 2.06; 15.06*; 30.06; 14.07; 28.07; 11.08; 
25.08; 8.09; 22.09; 6.10; 20.10; 3.11; 17.11; 1.12; 15.12; 
29.12

Brodatego, Chopina, Chrobrego, Dąbrowskiego, Energe-
tyczna nr. 68-73, Kasztanowa, Krzywoustego, Mickiewi-
cza, Moniuszki, Orkana, Paderewskiego, Piastów Śląskich, 
Pobożnego, Powstańców Śląskich, Probusa, Ptasia, 
Reymonta, Skargi, Witosa

PONIEDZIAŁEK 
3.01; 17.01; 31.01; 14.02; 28.02; 14.03; 28.03; 11.04; 
25.04; 9.05; 23.05; 6.06; 20.06; 4.07; 18.07; 1.08; 12.08*; 
29.08; 12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 7.11; 21.11; 5.12; 
19.12

Asnyka, Baczyńskiego, Bukowa, Chełmońskiego, Energe-
tyczna, Fredry od Energetycznej, Gajcego, Gen. St. Macz-
ka, Górna, Herberta, Kownackiego, Łąkowa, Matejki, 
Miłosza, Na Przejściu, Norwida, Plac Zwycięstwa, Polna, 
Prusicka, Słoneczna, Staszica, Wąska, Wita Stwosza

WTOREK 
4.01; 18.01; 1.02; 15.02; 1.03; 15.03; 29.03; 12.04; 26.04; 
10.05; 24.05; 7.06; 21.06; 5.07; 19.07; 2.08; 16.08; 30.08; 
13.09; 27.09; 11.10; 25.10; 8.11; 22.11; 6.12; 20.12

Cicha, Gierymskiego, Fredry do Energetycznej, Komuny 
Paryskiej, Kossaka, Kościuszki, Korzeniowskiego, Mal-
czewskiego, Mała, Makuszyńskiego, Piłsudskiego, Pod-
zamcze, Skłodowskiej-Curie, Styki, Trzebnicka, Zapolskiej

ŚRODA 
5.01; 19.01; 2.02; 16.02; 2.03; 16.03; 30.03; 13.04; 27.04; 
11.05; 25.05; 8.06; 22.06; 6.07; 20.07; 3.08; 17.08; 31.08; 
14.09; 28.09; 12.10; 26.10; 9.11; 23.11; 7.12; 21.12

Jodłowa, Modrzewiowa, Nowowiejska, Wzgórze Magdale-
ny, Wzgórze Partyzantów, Leśna

CZWARTEK 
5.01*; 20.01; 3.02; 17.02; 3.03; 17.03; 31.03; 14.04; 
28.04; 12.05; 26.05; 9.06; 23.06; 7.07; 21.07; 4.08; 18.08; 
1.09; 15.09; 29.09; 13.10; 27.10; 10.11; 24.11; 8.12; 
22.12

Ciecholowicka, Tulipanowa, Ułańska

*odbiory przesunięte ze względu na święta

UWAGA !
01.03. – 30.11. Odpady biodegradowalne będą odbierane co dwa tygodnie według harmonogramu wywozu 

nieczystości stałych .
01.12. – 28.02. Odpady biodegradowalne będą odbierane raz w miesiącu według harmonogramu wywozu nie-

czystości stałych w pierwszej połowie miesiąca
Pamiętaj, że pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesję na 1 dzień przed planowanym ter-

minem odbioru, w miejscu widocznym i dostępnym dla firmy odbierającej odpady.

Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu 
przyznał dotacje dla dolnoślą-
skich jednostek OSP. 

Z terenu Gminy Oborni-
ki Śląskie sześć jednostek otrzy-
mało dotacje na zakup sprzę-

Dofinansowanie  
dla jednostek OSP

tu, ubrań bojowych i hełmów: 
–  OSP Bagno, OSP Pęgów, OSP 
Uraz, OSP Lubnów, OSP Oborniki 
Śląskie, OSP Rościsławice.

Całkowita wartość projektów to 
blisko 60 000 zł, z czego 30 000 zł 
na wkład własny zapewnia Gmina 
Oborniki Śląskie.

W połowie czerwca w obornic-
kim magistracie na ręce Burmi-
strza Obornik Śląskich  Arkadiu-
sza Poprawy  trafiło podziękowa-
nie od Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Trzebnicy bryg. 
mgr inż. Rafała Przybylok za udział 
w projekcie zakupu nowego pojaz-

Podziękowanie  
za zakup średniego 
wozu ratowniczo-

gaśniczego
du ratowniczo-gaśniczego. Nowy 
Samochód z funkcją ograniczenia 
stref skażeń chemicznych i ekolo-
gicznych znacząco wpłynie na pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy, a także 
całego Powiatu Trzebnickiego.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE NA ROK 2022

MIEJSCOWOŚĆ frakcja styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

P
O

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K plastik 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

makulatura 24 21 21 19* 16 13 11 8 5 3, 31 28 27*

szkło 10 7 7 4 27 25 22 19 17 14 12

W
T

O
R

E
K

plastik 4, 18 1, 15 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

makulatura 25 22 22 19 17 14 12 9 6 4 5*, 29 27

szkło 11 8 8 5 28 26 23 20 18 15 13

Ś
R

O
D

A

plastik 5, 19 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

makulatura 26 23 23 20 18 15 13 10 7 5 2, 30 28

szkło 12 9 9 6 4 27 24 21 19 16 14

Pęgów, Zajączków

C
Z

W
A

R
T

E
K

plastik 8*, 20 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 13, 27 10, 24 8, 22

makulatura 27 24 24 21 19 18* 14 11 8 6 3 1, 29

szkło 13 10 10 7 5 28 25 22 20 17 15

P
IĄ

T
E

K

plastik 7, 21 4, 18 4, 18 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 14, 28 12*, 25 9, 23

makulatura 28 25 25 22 20 17 15 12 9 7 4 2, 30

szkło 14 11 11 8 6 3 26 23 21 18 16

Borkowice, Kuraszków, Kowale, 
Morzęcin Wielki, Piekary, 

Przecławice, Siemianice, Wilczyn 
Oborniki Śląskie: Wolności, 

Rycerska

1, 13*, 29

2, 30

Jary, Kotowice, Lubnów, Niziny, 
Nowosielce,  Golędzinów, 

Paniowice, Raków, Rościsławice, 
Uraz, Oborniki Śl.: Ciecholowicka, 

Komuny Paryskiej, Ułańska, 
Cicha,Tulipanowa

1, 15, 29 2, 16,30

7*, 31

Bagno, Brzezno Małe, Morzęcin 
Mały, Osola, Osolin, Wielka Lipa

2, 16, 30 3, 17, 31

1, 29

3, 17, 31 1, 15, 29

2, 30

Oborniki Śląśkie  oprócz ulic: 
Ciecholowickiej, Komuny Paryskiej, 

Ulańskiej, Cichej, Tulipanowej, 
Wolności, Rycerskiej

1, 15, 29 2, 16,30

1, 29
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH 
ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2022r.

Data Teren Wiejski
PONIEDZIAŁEK 
10.01; 24.01; 7.02; 21.02; 7.03; 21.03; 4.04; 19.04*; 2.05; 16.05; 30.05; 
13.06; 27.06; 11.07; 25.07; 8.08; 22.08; 5.09; 19.09; 3.10; 17.10; 31.10; 
14.11; 28.11; 12.12; 27.12*

Bagno, Osolin

WTOREK
11.01; 25.01; 8.02; 22.02; 08.03; 22.03; 5.04; 19.04; 4.05*; 17.05; 31.05; 
14.06; 28.06; 12.07; 26.07; 9.08; 23.08; 6.09; 20.09; 4.10; 18.10; 2.11*; 
15.11; 29.11, 13.12; 27.12

Brzezno Małe, Morzęcin Mały, Kuraszków 
za stadionem (ul. Lazurowa), Osola, Wielka 
Lipa

ŚRODA
12.01; 26.01; 9.02; 23.02; 9.03; 23.03; 6.04; 20.04; 4.05; 18.05; 1.06; 
15.06; 29.06; 13.07; 27.07; 10.08; 24.08; 7.09; 21.09; 5.10; 19.10; 2.11; 
16.11; 30.11; 14.12; 28.12

Jary, Morzęcin Wielki, Rościsławice

CZWARTEK
13.01; 27.01; 10.02; 24.02; 10.03; 24.03; 7.04; 21.04; 5.05; 19.05; 2.06; 
17.06*; 30.06; 14.07; 28.07; 11.08; 25.08; 8.09; 22.09; 6.10; 20.10; 3.11; 
17.11; 1.12; 15.12; 29.12

Kuraszków, Siemianice, Wilczyn Osiedle

PIĄTEK
14.01; 28.01; 11.02; 25.02; 11.03; 25.03; 8.04; 22.04; 6.05; 20.05; 3.06; 
17.06; 1.07; 15.07; 29.07; 12.08; 26.08; 9.09; 23.09; 7.10; 21.10; 4.11; 
18.11; 2.12; 16.12; 30.12

Borkowice, Golędzinów A– lewa strona 
jadąc ul. Obornicką do Wrocławia, Kowale, 
Piekary, Przecławice, Wilczyn

PONIEDZIAŁEK
3.01; 17.01; 31.01; 14.02; 28.02; 14.03; 28.03; 11.04; 25.04; 9.05; 23.05; 
6.06; 20.06; 4.07; 18.07; 1.08; 16.08*; 29.08; 12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 
7.11; 21.11; 5.12; 19.12

Pęgów A – prawa strona jadąc ul. Główną do 
Wrocławia
Golędzinów B – prawa strona jadąc ul. Obornic-
ką do Wrocławia

WTOREK
4.01; 18.01; 1.02; 15.02; 1.03; 15.03; 29.03; 12.04; 26.04; 10.05; 24.05; 
7.06; 21.06; 5.07; 19.07; 2.08; 16.08; 30.08; 13.09; 27.09; 11.10; 25.10; 
8.11; 22.11; 6.12; 20.12

Pęgów B – lewa strona jadąc ul. Główną do 
Wrocławia

ŚRODA
5.01; 19.01; 2.02; 16.02; 2.03; 16.03; 30.03; 13.04; 27.04; 11.05; 25.05; 
8.06; 22.06; 6.07; 20.07; 3.08; 17.08; 31.08; 14.09; 28.09; 12.10; 26.10; 
9.11; 23.11; 7.12; 21.12

Kotowice, Paniowice, Zajączków

CZWARTEK
7.01*; 20.01; 3.02; 17.02; 3.03; 17.03; 31.03; 14.04; 28.04; 12.05; 26.05; 
9.06; 23.06; 7.07; 21.07; 4.08; 18.08; 1.09; 15.09; 29.09; 13.10; 27.10; 
10.11; 24.11; 8.12; 22.12

Kolonia Golędzinów, Lubnów, Niziny, No-
wosielce, Raków

PIĄTEK
7.01; 21.01; 4.02; 18.02; 4.03; 18.03; 1.04; 15.04; 29.04; 13.05; 27.05; 
10.06; 24.06; 8.07; 22.07; 5.08; 19.08; 2.09; 16.09; 30.09; 14.10; 28.10; 
10.11*; 25.11; 9.12; 23.12

Uraz

*odbiory przesunięte ze względu na święta

UWAGA !
01.03. – 30.11. Odpady biodegradowalne będą odbierane co dwa tygodnie według harmonogramu wywozu 

nieczystości stałych .
01.12. – 28.02. Odpady biodegradowalne będą odbierane raz w miesiącu według harmonogramu wywozu nie-

czystości stałych w pierwszej połowie miesiąca
Pamiętaj, że pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesję na 1 dzień przed planowanym ter-

minem odbioru, w miejscu widocznym i dostępnym dla firmy odbierającej odpady.

Do Obornickiego Ośrodka Kul-
tury w Obornikach Śląskich 
trafi ponad 120 tys. złotych na 
realizację projektu grantowego 
pt. „Z Kulturą do Sieci”, w ra-
mach rozstrzygniętego konkur-
su pn. „Konwersja cyfrowa 
Domów Kultury”, ogłoszonego 
przez Narodowe Centrum Kul-
tury. 

Pozyskane środki umożliwią 
Obornickiemu Ośrodkowi Kultu-
ry zakup streamingu, sprzętu do 
studia nagrań, strony internetowej, 
jak również wyposażenie sali wido-
wiskowej i punktu kasowego w pę-
tlę indukcyjną, która ułatwi odbior-
com niedosłyszącym uczestnicze-
nie w wydarzeniach kulturalnych. 
Kadra instruktorska OOK weźmie 
też udział w cyklu szkoleń NCK 
podnoszących kompetencje cyfro-
we w zakresie edukacji i animacji 
kulturalnej. 

Projekt finansowany jest ze środ-
ków Funduszy Europejskich w ra-
mach działania 3.2 „Innowacyjne 

Z Kulturą do Sieci!

Gmina Oborniki Śląskie kolejny 
raz otrzymała dofinansowa-
nie z resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH+” 2021.

W poniedziałek 28 czerwca zo-
stała podpisana umowa na kwotę 
149 760 zł dofinansowania dla za-
dania z modułu 2. na zapewnie-
nie funkcjonowania miejsc opieki 
tworzonych przez gminę z udzia-
łem programu opieki nad dzieć-

mi w wieku do lat 3 „Maluch Plus” 
2021.

Jest to już trzecie tego typu do-
finansowanie dla naszego Żłob-
ka. Celem programu jest zwiększe-
nie dostępności terytorialnej i fi-
nansowej miejsc opieki w żłobkach, 
klubach dziecięcych i dziennych 
opiekunów dla wszystkich dzieci. 
W tym dzieci niepełnosprawnych 
oraz wymagających szczególnej tro-
ski, a także podwyższenie standar-
dów opieki.

Dofinansowanie 
z programu „Maluch+”

Dzięki projektowi „Przedszko-
laki w gminie Oborniki Śląskie” 
30 dzieci z oddziałów przed-
szkolnych w Szkole Podstawo-
wej nr 2 może korzystać z zajęć 
gimnastyki korekcyjnej prowa-
dzonych przez fizjoterapeutę. 

Podsumowanie programu 
gimnastyki korekcyjnej

mi podczas gier i rywalizacji zespo-
łowych.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
w przedszkolu pozwalają oddziały-
wać  nie tylko na motorykę przed-
szkolaków, a także na zdolności za-
pamiętywania, koncentracji uwa-

cji sensorycznej. Prowadząca zajęcia 
– Pani Justyna Świerczek ma bar-
dzo dobre podejście do dzieci, wsłu-
chuje się w ich potrzeby oraz dosto-
sowuje przebieg zajęć do możliwo-
ści dzieci. Mój syn bardzo chętnie 
uczęszcza na zajęcia do Pani Justyny, 

bardzo często opowiada o przebiegu 
zajęć. Dotychczasowa terapia przy-
niosła bardzo pozytywne skutki. 
Mój syn jest spokojniejszy, wykazu-
je postępy w czynnościach samoob-
sługowych, w rozwoju umiejętności 
motorycznych, percepcji wzrokowej 
i słuchowej. Zajęcia z integracji sen-
sorycznej w dużej mierze wspomo-
gły mojego syna w umiejętności słu-
chania ze zrozumieniem oraz kon-
centracji uwagi.

Mama Anielki: Jestem zadowo-
lona z zajęć z integracji sensorycz-
nej ponieważ moje dziecko chętnie 
w nich uczestniczy a poza tym uła-
twiły jej kontrolę nad niekontrolo-
wanymi ruchami ciała. Lepiej za-
częła odbierać bodźce, wzmocniło 
się napięcie mięśniowe, nawiązała 
kontakt wzrokowy, którego wcze-
śniej nie miała, zaczęła lepiej i wy-
raźniej mówić. O wiele lepiej funk-
cjonuje w przedszkolu ze względu 
na naukę wyżej wymienionych ele-
mentów .Obecnie również uczęsz-
cza w zabawach typu: skakanie huś-
tanie czy rzucanie piłeczką. Popra-
wiła się tez u dziecka motoryka 
oraz chęć poznawania i odkrywa-
nia świata.

Podsumowując powyższy pro-
gram i jego ewaluację należy stwier-
dzić, że jest on potrzebny i skutecz-
ny. Każda dodatkowa aktywność 
fizyczna dzieci jest korzystna i bar-
dzo potrzebna dla dzieci w trosce 
o ich zdrowie, radość i integrację.

Gmina Oborniki Śląskie pozy-
skała kolejne dofinansowanie 
z RPO WD na lata 2014-2020. 
Projekt Aktywny Oborniczanin 
– czas na zmiany uzyskał po-
nad 760 000 zł dofinansowania. 

Główny cel projektu zakłada re-
alizację działań o charakterze spo-
łecznym, zawodowym, edukacyj-
nym i zdrowotnym dla 33 uczest-
ników projektu oraz 39 osób z ich 
otoczenia. Projekt jest realizowany 
w okresie  01.09.2021 – 30.06.2023 
r. i będzie realizowany na rzecz ak-
tywnej integracji osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecz-

nym poprzez poprawę i wzmoc-
nienie ich zdolności do zatrudnie-
nia na terenie Gminy Oborniki Ślą-
skie. Jednostką odpowiedzialną za 
wdrażanie projektu jest Miejsko-
-Gminy Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Obornikach Śląskich. Part-
nerami zaś: FUNDACJA IMAGO, 
Jasinowska-Czarny Anna Unika 
Doradztwo Unijne i Public Rela-
tions oraz Powiatowy Urząd Pracy 
w Trzebnicy.

Całkowita wartość projektu: 903 
292,86 zł. Kwota dofinansowania: 

767 437,61 zł

Ponad 760 tys. zł  
na kolejny projekt

W połowie października 
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztu-
ki w Oleśnicy Gmina Oborniki Ślą-
skie otrzymała grant w ramach kon-
kursu Cyfrowa Gmina. Otrzymana 
dotacja w wysokości 360 686,95 zł 
z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 zostanie prze-
znaczona na zakup sprzętu i opro-
gramowania IT (komputerowego).

Cyfrowa gmina

Gmina Oborniki Śląskie otrzy-
mała Certyfikat i Tytuł Laureata 
w II edycji konkursu organizowa-

rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej” III Osi Programu Ope-

racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Przed podjęciem zajęć dzieci zo-
stały poddane badaniom przesie-
wowym w kierunku wykrycia wad 
postawy wykonanych przez specja-
listę i zakwalifikowane do projektu. 

Celem ćwiczeń jest nabywanie 
przez przedszkolaki umiejętność 
samodzielnego korygowania wła-
snej sylwetki. Gimnastyka ma za 
zadanie także kształtowanie wśród 
uczestników projektu rozumienia 
potrzeby dbania o własną sylwet-
kę i sprawność fizyczną, umacnia-
nie wiary we własne siły i zdolność 
osiągania trudnych celów korekcyj-
nych, a także rozwijanie umiejętno-
ści panowania nad swoimi emocja-

gi i spostrzegawczości. Rozbudzają 
zamiłowanie do wszechstronnej ak-
tywności, co może przyczynić się do 
lepszego startu w szkole Wykorzy-
stanie otrzymanego sprzętu przy-
czyniło się do uatrakcyjnienia za-
jęć oraz zwiększenia motywacji 
do pokonywania swoich ograni-
czeń wynikających z niewłaściwe-
go przetwarzania informacji senso-
rycznych. Specjalistyczne oddzia-
ływania zostały bardzo pozytywnie 
odebrane przez rodziców naszych 
wychowanków.

Mama Natana: Jako rodzic jestem 
bardzo zadowolona z prowadzonej 
z moim dzieckiem terapii z integra-

nego przez Quality Institute „Samo-
rząd Promujący Zdrowie”.

W październiku zakończyła się 
realizacja projektu pn. „Zago-
spodarowanie przestrzeni pu-
blicznych w Gminie Oborniki 
Śląskie”. 

Dzięki otrzymanej dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego w ramach 
programu Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi zagospodarowane zostały prze-
strzenie publiczne w miejscowo-
ściach: Paniowice, Lubnów, Prze-
cławice, Rościsławice oraz Wilczyn. 
W Lubnowie i Paniowicach uło-

Odnowa Wsi w Gminie 
Oborniki Śląskie

żona został kostka brukowa przy 
boiskach sportowych. W Prze-
cławicach wybudowana została 
drewniana altanka w parku, a w Ro-
ścisławicach ogrodzony został czę-
ściowo plac zabaw. Dodatkowo za-
kupione zostały krzewy i drze-
wa, które posadzone zostały przez 
mieszkańców w w/w wsiach. 

Całkowita wartość projektu to 
81  706,20 zł, z czego 29 000 zł to 
kwota otrzymanej dotacji. Dzię-
ki środkom zewnętrznym Gmina 
Oborniki Śląskie pięknieje.

Samorząd Promujący 
Zdrowie
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W dniu 28.08.2021 r. w naszej 
gminie odbyły się Dożynki. 

Jak nakazuje tradycja delega-
cje dożynkowe na ręce Burmistrza 
Obornik Śląskich  Arkadiusza Po-

F O T O R e L A C j A 
z Dożynek Gminnych

prawy  i Przewodniczącej Rady 
Gminy Oborniki Śląskie Agniesz-
ki Zakęś złożyły kosze dożynkowe 
zrobione z polnych kwiatów i zbo-
ża. Po oficjalnym rozpoczęciu Do-
żynek na scenie prezentowały się 

zaproszone zespoły, a po gwieździe 
wieczoru zespole Trubadurzy roz-
poczęła się zabawa taneczna, która 
trwała do białego rana. Zapraszamy 
do oglądnięcia fotorelacji. 

Kolejny sukces Gminy Oborniki 
Śląskie!

W sobotę 6 listopada 2021 roku 
przedstawiciele Sołectwa Uraz, Soł-
tys Natalia Kwasek – Elsebaey oraz 
Burmistrz Obornik Śląskich Arka-

Uraz – „Piękna Wieś 
Dolnośląska”

W przeddzień Dnia Edukacji 
Narodowej, 13.10.2021 r., w sali 
widowiskowej Kina Astra od-
było się uroczyste spotkanie 
nauczycieli oraz dyrektorów 
szkół, przedszkoli i żłobka. 

Wiceburmistrz Obornik Śląskich 
Henryk Cymerman w imieniu Bur-
mistrza Arkadiusza Poprawy złożył 
wszystkim pracownikom oświaty 
życzenia powodzenia w życiu zawo-
dowym i prywatnym, a najlepszym 
nauczycielom ze szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Obor-
niki Śląskie oraz opiekunce z Miej-
skiego Żłobka Integracyjnego wrę-
czył Nagrody Burmistrza Obor-
nik Śląskich. Nauczyciele, którzy 
w sierpniu przystąpili do egzaminu 
na nauczyciela mianowanego zło-
żyli w obecności zaproszonych go-
ści uroczyste ślubowanie rozpoczy-
nając tym samym kolejny etap swo-
jej kariery zawodowej.  Gratulując 
wyróżnionym sukcesów i dzięku-
jąc im za zaangażowanie w trud-
ną pracę wychowawcy i nauczy-

Dzień edukacji Narodowej

ciela, Henryk Cymerman mówił 
o wyzwaniach stojących przed pra-
cownikami oświaty w obecnych 
czasach. Podkreślił, że wpływ pra-
cowników oświaty na swoich wy-
chowanków zaczyna się już w żłob-
ku, choć formalnie żłobki nie są 
częścią polskiego systemu oświato-
wego, a zgodnie z aforyzmem au-
torstwa amerykańskiego historyka 
Henry’ego B. Adamsa „Nauczyciel 
ociera się o wieczność.  Nigdy nie 
może stwierdzić, gdzie kończy się 
jego wpływ”.

Uśmiech, radość i ekscytacja 
najmłodszych. Tak w skrócie 
można opisać przeżycia jakie 
towarzyszyły uczestnikom wy-
cieczki pociągiem specjalnym 
do Wrocławia. 

W niedzielę 26 września razem 
z firmą TurKol – turystyka kolejo-
wa oraz Klubem Sympatyków Kolei 
we Wrocławiu został zorganizowa-
ny pociąg specjalny retro SZAROT-
KA, który kursował w relacji Obor-
niki Śląskie – Wrocław Osobowice 
– Oborniki Śląskie. Niezapomnia-
nych wrażeń pasażerom dostarczy-
ła przejażdżka na pokładzie zabyt-
kowego pociągu, w którego składzie 
znajdowały się wagony z lat 20. i 30 
XX wieku. Podróżujący dzięki temu 
odbyli fascynującą i niezapomnianą 
podróż w czasie. 

Szarotka odjechała 
w sentymentalną podróż

„Obornickie sanatoria” pod ta-
kim hasłem w dniu 25.08.2021 
r. odbył się kolejny spacer po 
Obornikach Śląskich. 

Historię sanatoriów w bardzo cie-
kawy i interesujący sposób przedsta-
wili Katarzyna Żuk, Bogusław Wró-
bel, Artur Przystarz i Tomasz Osiński. 

Zainteresowanie oraz frekwen-
cja mieszkańców pokazuje, że war-
to organizować tego typu wydarze-
nia częściej. 

O kolejnych spacarach histo-
rycznych z mieszkańcami będzie-
my informować za pośrednictwem 
gminnego facebooka.

Spacer historyczny

diusz Poprawa odebrali nagrodę za 
zajęcie drugiego miejsca w Kon-
kursie Piękna Wieś Dolnośląska, 
w kategorii Najpiękniejsza Wieś. 
Tytuł Najpiękniejszej Wsi 2021 ro-
ku zdobyła miejscowość Sulistrowi-
ce w Gminie Sobótka.
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W czwartek 7 października 2021 
r. Studenci Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Atena” w Obornikach Śląskich 
uroczyście rozpoczęli 18-ty rok 
akademicki 2021/2022.

Było to pierwsze tak liczne spo-
tkanie, po półtorarocznej izolacji, 
która niewątpliwie negatywnie od-
biła się na samopoczuciu seniorów. 
Obecnie UTW liczy 435 członków, 
w tym 23 osoby to nowi Studenci.

Uroczystość tradycyjnie rozpo-
czął Chór „Atena”, który pod kie-
runkiem Ewy Skubisz wykonał stu-
dencką pieśń hymniczną „Gaude-
amus igitur…” oraz hymn SUTW 
„Atena”, skomponowany przez Pa-
na Radosława Kota i ze słowami Pa-

Inauguracja roku akademickiego 
2021/2022 w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku „Atena” 

Zmęczeni trwającymi wiele 
miesięcy ograniczeniami, wy-
nikającymi z konieczności za-
chowania tzw. „dystansu spo-
łecznego” i słusznej skądinąd 
„ochrony seniorów”, natych-
miast skorzystaliśmy z nieco 
poluzowanych latem restrykcji 
zdrowotnych. Z zapałem włą-
czyliśmy się do oferowanych, 
wakacyjnych aktywności bo 
przecież to nasz, senioralny 
czas i lekkomyślnie go nie 
trwonimy! 

Krokiem tanecznym ruszyliśmy 
na trawnik Campingu „Pod Topolą”, 

werowej, łączącej powiaty trzeb-
nicki i milicki w lipcu br. A już na 
początku sierpnia 15-osobowa gru-
pa wyjechała na 6-dniowy Rajd Ro-
werowy „Seniorek”, pokonując łącz-
nie ok.200 km trasami rowerowymi 
Doliny Baryczy. Koszty tej wyprawy 
zostały częściowo dofinansowane 
z budżetu Gminy Oborniki Śląskie.

Jesienna pogoda nie zatrzymała 
aktywności członków Sekcji Rowe-
rowej, w dniach 22-24 październi-
ka br. ponownie wyjechali na dłuż-
szą trasę „Doliną Odry”, by przez 3 
dni pokonać ponad 150 km i zwie-
dzić m.in. Klasztor w Lubiążu, Pro-
chowice, Brzeg Dolny i inne miej-

O NAS, czyli jak minęły wakacje w Stowarzyszeniu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATeNA”

cych: Noworudzki UTW z Nowej 
Rudy (23 osoby), Oleśnicki UTW 
z Oleśnicy(30 osób), Sudecki UTW 
z Wałbrzycha (19 osób), UTW 
w Uniwersytecie Wrocławskim 
z Wrocławia (7 osób) oraz 56-oso-
bowa grupa uczestników, reprezen-
tująca Gospodarzy.

Zgodnie z tradycją, członkowie 
tej Sekcji, wspierają Organizatorów 
„Biegu Oborygena” i tak było rów-
nież w sierpniu tego roku. „Wo-
dzianki” i „Wodzianie” uzupełniali 
na trasie biegaczom utraconą wodę.

Chór „Atena”, od 16 lat związany 
ze Stowarzyszeniem UTW „ATE-
NA”, wreszcie – ku radości Chórzy-

ni Danuty Rozkosznej. Następnie 
Chór zaprezentował cztery nowe 
radosne utwory o miłości.

Licznie przybyłych Studentów 
oraz zaproszonych gości przywitała 
Prezes Stowarzyszenia – Ewa Mater-
ny. Zaproszenie na uroczystość przy-
jęli i zaszczycili swoją obecnością: 
Poseł na Sejm RP – Sławomir Pie-
chota, Burmistrz Obornik Śląskich – 
Arkadiusz Poprawa, Starosta Trzeb-
nicki – Małgorzata Matusiak, Dyrek-

tor Obornickiego Ośrodka Kultury 
– Halina Muszak, a także dyrekto-
rzy wszystkich placówek oświato-
wych Miasta i Gminy Oborniki Ślą-
skie z Inspektorem Oświaty – Sławo-
mirem Szypulskim na czele.

Miło było gościć także przedsta-
wicielkę SUTW „Tęcza” z Trzebnicy 
– Małgorzatę Pyttel-Osińską.

Wykład inauguracyjny, pt. „Lon-
dyn – stolica Europy, czy samotna 

wyspa…?”, wygłosił Poseł Sławomir 
Piechota.

Po wykładzie zaproszeni Goście 
złożyli Studentom „Ateny” serdecz-
ne życzenia realizacji planów i za-
mierzeń oraz radości ze wspólnych 
spotkań.

W części artystycznej wystąpi-
ła Grupa Taneczna „Seniorita”, pod 
kierunkiem Wandy Górnej, wyko-
nując walca angielskiego oraz dyna-
micznego kankana.

Na zakończenie uroczystości wy-
stąpili artyści Kabaretu „To i Owo”, 
pod kierownictwem artystycznym 
Piotra Gajdy-Susa, prezentując za-
bawne, ale nie pozbawione ironii 
i refleksji scenki z wybranych wier-
szy Andrzeja Waligórskiego.

Prezes SUTW „Atena” zaprosiła 
zebranych na kolejny wykład i za-
chęcała do uczestnictwa w zajęciach 
licznych Sekcji, które działały także 
w czasie wakacji.

Relację przygotowała:  
Ewa Materny 

Fotografie:  
Halina Kazimierska  

należącego do życzliwego, Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, prowadzeni 
przez żywiołową instruktorkę tań-
ca Dorotę Kamecką, która wyzwa-
la w nas niesamowitą energię i skła-
nia do kreatywności. „Taniec w krę-
gu” integruje i zbliża do nowych 
kultur. Nasze radosne pląsy plene-
rowe, jesienią przenieśliśmy do sa-
li fitness gościnnego OSiR-u. Ale 
wrócimy „pod chmurkę”, gdy pogo-
da pozwoli.

Nasi wytrwali rowerzyści, od po-
czątku wakacji, liczną grupą poko-
nywali co tydzień dziesiątki kilo-
metrów, wciąż odkrywając nowe 
ścieżki i piękne miejsca. Zostali za-
proszeni przez Starostę Trzebnic-
kiego na otwarcie nowej ścieżki ro-

scowości. Część kosztów wycieczki 
rowerowej pokryło Starostwo Po-
wiatowe w Trzebnicy.

Niezmiennie podziwiamy zapał 
i kondycję naszych Koleżanek i Ko-
legów, członków tej Sekcji!

Sekcja Nordic Walking pozosta-
je wierna obornickim leśnym duk-
tom. Nasze Koleżanki nieustannie, 
niezależnie od pogody i innych, na-
wet niesprzyjających okoliczności, 
wędrują z kijkami, lub bez i zawsze 
ochoczo.

W połowie sierpnia 2021 r. Sek-
cja wraz z Zarządem Stowarzysze-
nia zorganizowali VI Marsz Nordic 
Walking Studentów UTW „Poznaj 
Ziemię Obornicką”, w którym wzię-
ło ogółem 135 osób, reprezentują-

Podobnie Grupa Taneczna „Se-
niorita”, po długiej przerwie, spo-
wodowanej pandemią, z radością 
wróciła do treningów i w krótkim 
czasie przygotowała się do entuzja-
stycznie przyjętego występu pod-
czas Inauguracji Roku Akademic-
kiego. Niecierpliwie czekać będzie-
my na kolejne spektakle i występy!

Coraz większym zaintereso-
waniem cieszą się spotkania Sek-
cji Piosenki Biesiadnej „Czerwony 
Kwiatek”, której członkowie wyszu-
kiwali ciekawe miejsca, gdzie mo-
gliby wyśpiewać piosenki z lżej-
szego repertuaru, przy akompa-
niamencie akordeonów. Aktualnie 
spotykają się w sali konferencyjnej 
Kina „Astra”, przygotowując się do 
udziału w zapowiadanych Przeglą-
dach Piosenki Biesiadnej.

Od ponad roku nie mieliśmy wy-
kładów. Brakowało nam ich i tych 
celebrowanych spotkań przed salą 
wykładową.

Zastąpiliśmy je edukacją filmo-
wą, podjętą we współpracy z Kie-
rownikiem reaktywowanego kina 
„Astra”, panią Elżbietą Huculak, 
która zadbała o właściwy dobór re-
pertuaru, sprowadzając dla nas wy-
brane, nowe, a nawet oscarowe ty-
tuły. Mieliśmy możliwość obejrzeć 
takie filmy jak „Ojciec”, „Mina-
ri”, „Zupa nic” i inne. Od począt-
ku wakacji, w ramach cyklu „Astra 
dla Seniora”, raz w miesiącu salę ki-

stów i swoich fanów – rozpoczął re-
gularne próby. Przygotowują nowy 
repertuar. 11 listopada br. uświetnili 
swoim śpiewem uroczystą Mszę św. 
w intencji Ojczyzny. Wcześniej, bo 
9 listopada byli obecni w Świdnicy 
na Jubileuszowy X Przegląd Piosen-
ki Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
pt. „Wyśpiewajmy miłość”. Brako-
wało nam Ich pięknych głosów!

Kabaret „TO I OWO” także roz-
począł prace nad nowymi spekta-
klami. Z pewnością znowu nas za-
skoczy talentem i humorem. Z wy-
branymi, zabawnymi, ale także nie 
pozbawionymi refleksji, wiersza-
mi Andrzeja Waligórskiego, arty-
ści Kabaretu wystąpili na uroczystej 
Inauguracji Roku Akademickiego 
2021/2022 (o czym w odrębnym ar-
tykule).

nową licznie wypełniają Słuchacze 
SUTW „ATENA” i chętni obornic-
cy Seniorzy. A lista kinomanów na-
dal rośnie, odkąd seanse filmowe 
poprzedzają ciekawe prelekcje.

Szczęściarze zaliczyli kąpiele 
morskie i słoneczne w czasie zorga-
nizowanych wczasów w Niechorzu, 
Dźwirzynie i Świnoujściu, miejsco-
wościach dobrze znanych naszym 
Słuchaczom z poprzednich, uda-
nych pobytów. Pogoda im sprzyja-
ła, humory też. Wrócili opaleni, wy-
poczęci i zadowoleni. Ogółem z tej 
oferty skorzystało 173 seniorów.

Amatorzy turystyki jeździli na 
wycieczki: jednodniowe do Do-
brzycy, Ostrowa Wielkopolskiego, 
Śmigla i Miękini oraz czterodnio-
wą, długo oczekiwaną w Bieszcza-
dy. Długo, czy krótko, zawsze pięk-
nie i wesoło!

Koniec wakacji! Przed nami no-
wy rok akademicki, nowe wykłady, 
nowe filmy. Kolejne wycieczki i im-
prezy kulturalne. Nowe wyzwania 
i oczekiwania. DAMY RADĘ!

Ale o tym dopiero opowiemy…

Oborniki Śląskie październik 
2021r.

Tekst: Bożenna Kazakow-Gó-
rzyńska, Ewa Materny 

Foto: ze zbiorów SUTW „Atena”
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To już obornicka tradycja.  
1 sierpnia przedstawiciele Związ-
ku Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych oraz Władz Sa-
morządowych złożyli kwiaty pod 

Obeliskiem w Obornikach Śląskich. 
Zgromadzeni uczcili w ten sposób 
77. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Godzina „W”

W tym roku Święto Niepod-
ległości dla oborniczan było 
szczególne. Uroczyste obcho-
dy 103. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości odbyły się 
w nowej lokalizacji, gdzie zo-
stał przeniesiony obelisk.

Uroczystości, tradycyjnie roz-
poczęły się od Mszy Św. za ojczy-
znę w Sanktuarium Św. Antoniego 
Padewskiego „Husiatyńskiego”, po 
czym zebrani przeszli do parku przy 

Święto Niepodległości 
w naszym mieście

ulicy Trzebnickiej, gdzie odśpiewa-
ny został hymn państwowy, a dele-
gacje złożyły kwiaty.

Po głównych uroczystościach ze-
brani mogli wsłuchać się w piękny 
koncert „Ku chwale Legionów Pił-
sudskiego”. Dodatkowo na zebra-
nych czekała wystawa prac patrio-
tycznych wykonana przez uczniów 
z obornickich szkół, a w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji cała paleta dar-
mowych zajęć sportowych.

15 sierpnia w kalendarzu wypa-
da Święto Wojska Polskiego. 

Z tej okazji przedstawiciele 
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych oraz 
Władz Samorządowych złoży-
li kwiaty pod obeliskiem. Była 
to ostatnia uroczystość w tej lo-
kalizacji. Obecnie obelisk został 
przeniesiony do parku przy ulicy 
Trzebnickiej, gdzie będa odbywał 
się uroczystości gminne.

Święto Wojska Polskiego  
za nami...

„Nie wystarczy pokochać, trzeba 
jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce 
i przenieść ją przez całe życie” 

– K. I. Gałczyński

50-lecie pożycia małżeńskiego 
to wspaniała rocznica. W tym roku 

Złote Gody 
burmistrzów

przekonali się o tym nasi byli bur-
mistrzowie wraz ze swoimi mał-
żonkami: Państwo Krystyna i Je-
rzy Wiśniewscy oraz Halina i Pa-
weł Misiorek. Obie te pary zostały 
odznaczone medalami za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie przez Bur-
mistrza Obornik Śląskich Arkadiu-
sza Poprawę. 

Państwu Wiśniewskim oraz Mi-
siorkom życzymy ciepła rodzinne-
go i wzajemnego poszanowania na 
dalsze lata życia!

Pary małżeńskie, które w 2022 
roku będą obchodziły Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego 
i są zainteresowane zorganizowa-
niem uroczystości wręczenia me-
dali od Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, proszone są o kon-

takt z Urzędem Stanu Cywilnego 
w Obornikach Śląskich osobiście 
lub telefonicznie pod nr 71 310 35 
19 wewnętrzny 432 w godzinach 
pracy Urzędu tj. od poniedziałku 
do piątku od 7.30 do 15.30.

50-lecie pożycia 
małżeńskiego

„Święto Białej Laski” obcho-
dzone jest w październiku ale 
Polski Związek Niewidomych 
okręgu Trzebnica zorganizował 
uroczyste obchody swojego 
święta chwilę wcześniej. 

W spotkaniu wzięli udział Za-
stępca Burmistrza Henryk Cymer-
man, Dyrektor OOK Halina Mu-

widzące są obecne w naszym spo-
łeczeństwie oraz uczestniczą w nim 
na równi z osobami pełnosprawny-
mi. Osoby z wadami wzroku w tym 
właśnie dniu podkreślają swoją po-
zycję w społeczeństwie oraz starają 
się przedstawiać opinii publicznej 
tematykę związaną z ich niepełno-
sprawnością.

„Święto Białej Laski”

Czy cmentarz może umrzeć? 
To pytanie zadaje pani Graży-
na Orłowska-Sondej prezes 
Fundacji Studia Wschód we 
wstępie do wydanego albumu” 
Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia”. 

Nie, nie umrze dopóki są lu-
dzie dobrej woli.

W ramach akcji „Mogiłę pra-
dziada ocal od zapomnienia” ko-
lejny już raz nasi wolontariusze ze 
szkoły Podstawowej w Osolinie, 
Urazie, Pęgowie, Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i 2 w Obornikach Ślą-
skich wraz ze swoimi opiekuna-
mi w okolicach Wszystkich Świę-
tych na cmentarzu w Obornikach 
Śląskich, Bagnie, Pęgowie i Urazie 
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy 
do puszek na ratowanie polskich 
cmentarzy na Kresach, transport 
darów mikołajkowych i świątecz-

Mogiłę pradziada  
ocal od zapomnienia

nych dla Rodaków na Ukrainie 
i Litwie oraz na transport zniczy 
na kresowe cmentarze porządko-
wane latem przez wolontariuszy 
na Ukrainie .

Nr zbiórki: 2021/2681/OR

Wszystkim ofiarodawcom dzię-
kujemy za wsparcie i okazaną życz-
liwość. Zebraliśmy łącznie kwotę: 

5432,90 i 8 euro

B. Magnowska

Przed Świętem Zmarłych wszy-
scy sprzątają groby swoich bli-
skich. 

Wolontariusze w akcji

Dzięki dobrej współpracy 
z Gminy Oborniki Śląskie z Urzę-
dem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w listopadzie 
br. doszło do podpisania umo-
wy dotyczącej zwiększenia ilo-
ści połączeń kolejowych na linii 
D29-271 przebiegającej przez na-
sze miasto. W ramach podpisanej 
umowy zwiększyła się liczba po-
łączeń kolejowych obsługiwanych 
przez  Koleje Dolnośląskie S.A. 
oraz PolRegio. Z dodatkowych 

Dodatkowe połączenia 
kolejowe

W tym roku w sobotę 23 paź-
dziernika grupa wolontariuszy ze 
Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3 

w Obornikach Śląskich pod opieką 
pani dyrektor Marty Michalkiewicz 
i pani Bożeny Magnowskiej uda-
ła się na cmentarz parafialny, gdzie 
porządkowała samotne, opuszczo-
ne i często zaniedbane groby. Wy-
posażeni w rękawiczki, worki fo-
liowe, grabie oraz mnóstwo energii 
oczyściliśmy pomniki, powyrywali-
śmy trawy i zgrabiliśmy liście.

Celem akcji, jak co roku nie 
było tylko zastąpienie tych, któ-
rzy nie mogą przyjść osobiście na 
cmentarz, ale także chwila zadu-
my oraz kształtowanie postaw pa-
triotycznych, szacunku i wdrażanie 
do odpowiedniego zachowania się 
w miejscach publicznych. 

Po skończonej pracy miło było 
popatrzeć na uporządkowane gro-
by, płonące znicze i teren rozciąga-
jący się wokół nich. 

Wolontariusze i opiekunowie 
dziękują Pani Teresie Ołdziejew-
skiej za przekazanie nieodpłatnie 
wiązanki i znicze. 

szak, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Maciej Borowski, Prezes 
PZN okręgu dolnośląskiego Bar-
bara Bryja ale przede wszystkim 
członkowie koła. 

Wydarzenie uświetnił przepięk-
ny koncert podopiecznej koła Jo-
anny Zdobylak. Święto uświadamia 
nam, że osoby niewidome i słabo-

połączeń najbardziej ucieszyli się 
uczniowie, którzy w szczycie ko-
munikacyjnym dojeżdżają na za-
jęcia do wrocławskich szkół. Zde-
cydowaliśmy się na partycypo-
wanie w kosztach, aby uruchomić 
dodatkowe pociągi, by naszym 
mieszkańcom udogodnić dojazd 
do i z Wrocławia – mówi Bur-
mistrz Arkadiusz Poprawa. Nowy 
rozkład jazdy wejdzie w życie już 
w grudniu.

Paweł i Halina Misiorek.

Jerzy i Krystyna Wiśniewscy.
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21 października 2021 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury Pru-
sicach odbyło się w ramach 
projektu „ Mój głos się liczy” 
odbyło się Młodzieżowe Forum 
Powiatu Trzebnickiego, które-
go organizatorem była funda-
cja „Brawo Ty” we współpracy 
z Młodzieżową Rada Powiatu 
Trzebnickiego.

Naszą gminę pod opieką pa-
ni Bożeny Magnowskiej repre-
zentowali: Emilka Grekulińska 
z SZP w Obornikach Śląskich, Zo-
sia Jakacka i Marta Dudek z SP nr 
2 w Obornikach Śląskich, Szymon 
Rogala i Miłosz Stefanowski z SP 
Osolin.

Podczas forum młodzież wy-
słuchała wykładu „Młoda Polska 
Przedsiębiorcza” oraz obejrzała pre-
zentację pn. „Szkolna Giełda Pracy”.

Ciekawym wydarzeniem te-
go spotkania był panel dyskusyjny 

Młodzieżowe Forum  
Powiatu Trzebnickiego

Na zaproszenie grupy niefor-
malnej „Młody powiat trzebnicki” 
przedstawiciele uczniów ze Szkoły 

Nasz głos się liczy

Widzisz, że Twoje dziecko ma 
kłopoty? Starasz się mu po-
móc, jednak nie przynosi to 
efektów? Być może czujesz 
bezradność, frustrację, niepo-
koisz się o dziecko. 

Konsultacje dla rodziców są 
wsparciem dla Ciebie, jako rodzica, 
w trudnościach związanych z wy-
chowywaniem dziecka.

Zdarzają się sytuacje, kiedy wi-
dzimy, że nasze dziecko ma trudno-
ści. Mogą to być trudności w szkole, 
często niezrozumiałe dla nas – ro-
dziców, ponieważ widzimy, że na-
sze dziecko w szkole zachowuje się 

zupełnie inaczej niż w domu. Nie 
wiemy, jak mu pomóc i sprawić, by 
odnalazło się wśród rówieśników. 
W trakcie konsultacji dla rodzi-
ców możemy wspólnie: ustalić czy 
pomoc psychologiczna może być 
dziecku potrzebna, zyskać wsparcie 
w Twoich procesach wychowaw-
czych, możemy też polecić Ci miej-
sca udzielające fachowej, potrzebnej 
pomocy. 

Zapraszamy w każdy poniedzia-
łek, wtorek, piątek od godziny 8.00 
do 13.00 – ul. Parkowa 9 w Oborni-
kach Śląskich lub prosimy o kontakt 
telefoniczny: 508 560 864

Konsultacje  
dla rodziców

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
08.00-13:00
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Zapobiegania  
Uzależnieniom
Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnionych 
i ich rodzin
Punk konsultacyjny  
dla rodziców

11.00 – 15.00
Konsultacje  
psychologiczne
(umawianie spotkania  
telefonicznie)

08.00-13:00
Pełnomocnik Burmi-
strza ds. Zapobiega-
nia Uzależnieniom
Punkt konsultacyjny  
dla osób uzależnio-
nych i ich rodzin
Punk konsultacyjny 
dla rodziców

16.00-18.00
Porady prawne

18:00
Grupa AA

8:00-13:00
Pełnomocnik Burmi-
strza ds. Zapobiegania 
Uzależnieniom.
Punkt konsultacyjny 
dla osób uzależnionych 
i ich rodzin

17:00-18:00
Konsultacje dla osób 
uzależnionych
od alkoholu

18:00
Grupa wsparcia dla 
osób uzależnionych  
od alkoholu

09.00– 12.00
Porady prawne

10:00 -15:00
Konsultacje  
psychologiczne 
(umawianie spotkania 
telefonicznie)

17:00
grupa wsparcia dla 
osób współuzależnio-
nych

18:00
Grupa AA

8:00-13:00
Pełnomocnik Burmi-
strza ds. Zapobiegania 
Uzależnieniom
Punkt konsultacyjny 
dla osób uzależnionych 
i ich rodzin
Punkt konsultacyjny  
dla rodziców

15:45
Konsultacje i grupa 
wsparcia dla osób 
z problemem w sytuacji 
przemocy domowej
(umawianie spotkania 
telefonicznie )
503 633 655

w debacie oksfordzkiej „Czy skaza-
ni jesteśmy na rezygnację z paliw 
kopalnych” oraz w grze o budżet – 
czyli jak zaangażować młodzież do 
współdecydowania o swojej gminie.

Forum to ciekawa lekcja dla 
młodych ludzi o samorządności. 
Zdobytą wiedzę na pewno wyko-
rzystają w swojej działalności na 
rzecz społeczności szkolnej. Zada-

się w czynie społecznym mieszkań-
cy Kowal. Brawo dla Nich!

I wracamy do informacji doty-
czącej pomysłu na założenie Koła 
Gospodyń Wiejskich. Otóż KGW 
zostało założone. Na tę chwilę li-

czy 15 osób, ale już kolejne się za-
pisują. Otrzymaliśmy pomoc fi-
nansową z ARiMR na rozpoczę-
cie swojej działalności. Oprócz 
niezbędnych zakupów, przezna-
czymy ją na warsztaty i spotka-
nia integracyjne dla mieszkańców 
Kowal. Warsztaty z tworzenia je-
siennych wianków i stroików od-
były się w sobotę 23 października 
w świetlicy środowiskowej w Ko-
walach. 

W planach rozwoju Kowal jest 
również budowa boisk: do piłki 
nożnej, ręcznej i siatkowej. Teren 
taki jest nam potrzebny, ponieważ 
nasze dzieci nie mają gdzie spożyt-
kować nadmiaru energii a w dobie 
komputeryzacji ruch na świeżym 
powietrzu jest bardzo wskazany. Po-
za tym, na tak przystosowanym te-
renie będziemy mogli organizować 
wspólne inicjatywy na rzecz Kowal. 
Wierzymy, że przy pomocy Gminy 
Oborniki Śląskie, jak również spon-
sorów i darczyńców, łatwiej będzie 
nam stworzyć takie miejsce. Zapra-
szamy chętne osoby i organizacje 
do odwiedzania naszej miejscowo-
ści. Im więcej spotkań i pomysłów, 
tym lepsze działania będziemy po-
dejmować.

Dziękujemy również za wsparcie 
naszemu Samorządowi Gminnemu, 
pracownikom Wydziału Promocji 
i Organizacji Pozarządowych Gmi-
ny Oborniki Śląskie, sponsorowi 
upominków dla dzieci PSB Mrów-
ka Oborniki Śląskie oraz wszystkim 
niewidocznym, a zaangażowanym. 
Bez Was nie mielibyśmy tylu wspa-
niałych przeżyć i wydarzeń! Dzię-
kujemy!

Dzieje się w Kowalach 

Stowarzyszenie Cztery Owoce 
działające w Kowalach pozy-
skało dotację z Lokalnej Grupy 
Działania Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich w ramach projektu pn. 
„Kowale integrują! Uczą, bawią 
i wychowują!” 

się ogromnym zainteresowaniem. 
Wśród mieszkanek Kowal narodził 
się wówczas pomysł, aby założyć Ko-
ło Gospodyń Wiejskich. Ale o tym 
w dalszej części artykułu.

We wrześniu integrowaliśmy 
się podczas wycieczki do Twierdzy 

kich, nasze Stowarzyszenie pozy-
skało środki finansowe z Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i programu Działaj Lokalnie, w ra-
mach których realizowany jest pro-
jekt pn.”Zagospodarowanie altany 
służącej integracji lokalnej społecz-
ności Kowal”. Środki zostały prze-
znaczone na zakup kostki betono-
wej, która została wyłożona we-
wnątrz altany, znajdującej się przy 
wjeździe do Kowal. Altana ta bę-
dzie służyć spotkaniom integracyj-
nym, warsztatom, koncertom, które 
gromadzą dużą rzeszę zaintereso-
wanych. W przygotowanie podłoża 
oraz ułożenie bruku zaangażowali 
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Podstawowej nr 1 i 2 w Obornikach 
Śląskich oraz Szkoły Podstawowej 
w Osolinie wraz z opiekunem Pa-

nią Bożeną Magnowską 3 i 4 listo-
pada 2021 r. wzięli udział w dwu-
dniowym szkoleniu w ramach pro-
jektu „Nasz głos się liczy”.

Celem projektu było podniesie-
nie wiedzy i kompetencji na temat 
partnerskiej współpracy młodzieży 
i administracji publicznej.

Projekt ten był realizowany 
w ramach Dolnośląskiego Fun-
duszu Młodych Inicjatyw i finan-
sowany przez Narodowy Instytut 
Wolności Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego ze środ-
ków programu FIO na lata 2021-
2030.

To był bardzo dobrze spędzony 
czas, który pozytywie wpłynął na 
naszą młodzież. 

„Głos młodzieży w lokalnym samo-
rządzie”. Na zakończenie podzielo-
na na grupy młodzież wzięła udział 

nie współfinansowane było ze środ-
ków budżetu Województwa Dolno-
śląskiego i Powiatu Trzebnickiego

Pozyskane środki zostały spo-
żytkowane na szereg wydarzeń in-
tegracyjnych, w których mieszkań-
cy bardzo chętnie brali udział. 

Rozpoczęło się od wyjazdu do 
Małego Muzeum u Kowalskich 
w Marcinowie. Pan Marian przy-
jął nas bardzo serdecznie i z uśmie-
chem na twarzy oprowadzał po mu-
zeum, które skrywa tajemnice ży-
cia na wsi sięgające swoją historią 
nawet ponad 2 tysiące lat! Każda 
z przedstawianych sal ma swój nie-
powtarzalny klimat. U niektórych 
starszych osób widać było wzru-
szenie, bo wróciły ich wspomnienia 
z dzieciństwa. Po zwiedzeniu mu-
zeum uczestniczyliśmy w ognisku, 
a Pan Marian przygrywał nam na 
swoim ukochanym akordeonie. 

Kolejnym wydarzeniem była or-
ganizacja festynu dla dzieci na za-
kończenie wakacji. Milusińscy mie-
li do dyspozycji darmowe dmu-
chańce na których bawili się do 
woli. Uczestniczyli w grach i zaba-
wach prowadzonych przez anima-
torów. Korzystali z darmowej waty 
cukrowej i popcornu, balonów z he-
lem oraz otrzymali bogate upomin-
ki. Podczas tego wydarzenia zosta-
ły również przeprowadzone warsz-
taty recyklingowe, które cieszyły 

w Kłodzku i Srebrnej Górze. Prze-
wodnicy obydwu twierdz w bardzo 
ciekawy sposób opowiadali o historii 
tych pięknych fortyfikacji. Podczas 
drogi powrotnej nasz autokar tętnił 
od wesołych piosenek i śmiechów, 
które świadczą o tym, że takie wyjaz-
dy w niebywale pozytywny sposób 
wpływają na relacje międzyludzkie.

Październik rozpoczęliśmy od 
wyjazdu w Góry Stołowe. Pogoda, 
jak na każdej z naszych wycieczek, 
była piękna. Góry Stołowe są pięk-
nym i trochę wymagającym miej-
scem do spędzenia aktywnie czasu. 
Podziwialiśmy piękne formy skalne, 
jak również przeciskaliśmy się przez 
wąskie szczeliny, co niejednokrot-
nie kończyło się salwami śmiechu, 
gdy co po niektóre osoby delikat-
nie się w nich klinowały. Z wyciecz-
ki wróciliśmy uśmiechnięci i pozy-
tywnie umęczeni.

W październiku odbyły się 
warsztaty ceramiczne, które prze-
prowadziła Pani Lidia Szkwerko 
z pracowni Mój Konik w Oborni-
kach Śląskich. Na zajęciach dowie-
dzieliśmy się, jakie są rodzaje gliny, 
jak się ją pozyskuje i jak przetwa-
rza. Formowaliśmy kafle z moty-
wem żywej natury a na zakończenie 
puściliśmy wodze fantazji i każdy 

z uczestników mógł stworzyć z gli-
ny to, na co tylko miał ochotę. Po-
wstały więc podkładki pod kubki, 
kubki i miseczki oraz wiele innych 
ciekawych form.

Oprócz dotacji pozyskanej 
z LGD Kraina Wzgórz Trzebnic-
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W ostatnim czasie sporo inwe-
stycji i przedsięwzięć zostało 
zrealizowanych na terenie Sie-
mianic:

14 sierpniu odbył się kolejny Fe-
stiwal w Siemianicach. Do tradycyj-

nego już konkursu na najlepszą szar-
lotkę zgłoszono 22 ciasta, które na-
stępnie zostały sprzedane, a zebraną 
kwotę (3490 zł) przekazano pogo-
rzelcom i Natalce z Siemianic. Pod-
czas imprezy organizatorzy zapewni-
li wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

Były konkursy, gry, zabawy, dmucha-
ne zamki, darmowe lody, wata cu-
krowa, gofry i pyszne jedzenie.

W trakcie okresu wakacyjne-
go w świetlicy wiejskiej odbywa-
ły się zajęcia edukacyjne dla naj-
młodszych mieszkańców zakończo-
ne wspólną wycieczką. Półkolonie 
sfinansowane zostały przez Gminę 
Oborniki Śląskie ze środków Pro-
filaktyki. Podziękowania dla Pa-
ni Bożeny Magnowskiej za organi-
zację zajęć wakacyjnych dla dzieci 
z Siemianic. 

Wiele inwestycji zostało również 
zrealizowanych na terenie naszego 
sołectwa m.in.:
– Wykonanie projektu oświetle-

nia na ul. Poznańskiej – całko-
wity koszt 9000 zł (6000 zł zo-
stało pokryte z Funduszu Sołec-
kiego).

–  Naprawa dróg gminnych (ul. 
Sosnowa i Stawowa)

–  Remont świetlicy wiejskiej 
(koszt 3000 zł). 

–  Dekoracja i posprzątanie tere-
nu koło krzyża. Podziękowania 
dla Pań Marii Kuczek, Weroni-
ki Szlęk i Beaty Kowalkowskiej 
za udekorowanie krzyża w Sie-
mianicach.

–  Ułożenie kostki 100m2 i wyrów-
nanie powierzchni na terenie re-
kreacyjnym (koszt 16 500 zł po-
kryty z Funduszu Sołeckiego).

Prezes Stowarzyszenia dla Sie-
mianic Dawid Stawiak w partner-
stwie z Gminą Oborniki Śląskie po-
zyskał 75 000 zł z Lokalnej Grupy 

Działania Kraina Wzgórz Trzebnic-
kich z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
W ramach projektu planowane jest 
ogrodzenie terenu sportowo – re-
kreacyjnego, budowa innowacyjne-
go pit-stopu oraz wytyczenie szla-
ku turystycznego na trasie budowa-
nej ścieżki rowerowej z Siemianic 
do Kuraszkowa. Podziękowania dla 
zarząd stowarzyszenia w osobach 
Przemek Kurzepa, Damian Mróz, 
Przemek Bałuc, a także dla Pana 
Burmistrza Arkadiusza Poprawy, 
Katarzyny Jarczewskiej, Marka Ra-
kowskiego za wsparcie przy pozy-

Działania podjęte 
w Siemianicach

skaniu dotacji.
W październiku Zakład Gospo-

darki Komunalnej wykonał przyłą-
cze na ul. Szybowcowej do terenu 
sołeckiego. Podziękowania dla Pa-
ni Ewy Pasek za pomoc. Rozpoczę-
ła się długo oczekiwana budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Siemianicach. 
W najbliższym czasie przyłącza zo-
staną wykonane na ul. Spokojnej. 
Miejmy nadzieję, że w kolejnych la-
tach będą sukcesywnie kanalizowa-
ne kolejne ulice w Siemianicach. 

Sołtys Siemianic  
Dawid Stawiak

Sprzątanie Wsi
Sercem naszej miejscowości 

jest Centrum Rekreacyjno-Spor-
towe. Jako mieszkańcy staramy się 
dbać o nie w należyty sposób. Dla-
tego kilka razy do roku, jeśli ist-
nieje taka możliwość, sprzątamy 
teren w centrum i dookoła nie-
go. Dziękuję wszystkim tym, któ-
rzy znajdą chwilę czasu, w swo-
im napiętym grafiki i pomogą 
w utrzymani czystości na cen-
trum sportowym oraz przy tabli-
cach informacyjnych, dbając rów-
nież o koszenie traw. Wielkie po-
dziękowania dla mieszkańców za 
utrzymywanie porządku nie tyl-
ko na swoich posesjach, ale i na 
chodnikach. To w dużej mierze, 
dzięki Wam nasza miejscowość 
jest czysta i zadbana. 

Inwestycje
W ostatnim czasie zakończo-

no zadaszenie nad ławami na te-
renie centrum sportowego. Wiata 
pozwoli w gorące dni na schowa-

nie się przed słońcem, w deszczo-
we ukryć się pod dachem przed 
padającym deszczem. 

Planujemy zakupić stół do ping 
ponga, żeby urozmaicić spędzanie 
czasu wolnego. W śród naszych 
mieszkańców są dzieci, młodzież, 
a także starsi, którzy chętnie sko-
rzystają z takiej formy aktywności.

Z tego miejsca pragnę podzię-
kować mieszkańcom wsi, którzy 
aktywnie włączyli się w działa-
nie przez uczestnictwo w pracach, 
a także poprzez merytoryczne 
wsparcie  i konstruktywną kryty-
kę.

Wiem, że nie wszystko zosta-
ło zrobione i jeszcze wiele rzeczy 
jest   do zrealizowania. Jednakże 
każdemu z nas leży na sercu do-
bro naszej małej ojczyzny, dlate-
go jedynie dzięki współpracy i za-
angażowaniu wielu ludzi uda się 
nam pokonać wszelkie trudności 
i dojść do zamierzonego celu.

Sołtys Wielkiej Lipy 
Jolanta Pietrowicz

Co słychać  
w Wielkiej Lipie?

Czas leci nieubłaganie…. minę-
ła ponad połowa kadencji obec-
nych sołtysów z terenu naszej 
gminy. Postanowiliśmy spraw-
dzić jak wygląda praca sołtysa 
z bliska w jednym z naszych 
sołectw. 

Czy startując na stanowi-
sko sołtysa w miejscowości Oso-
la miał Pan jakiekolwiek wątpli-
wości aby obejmować tą funkcję?

Sam dzień wyborów będę pa-
miętał chyba do końca życia. Takich 
dni się nie zapomina. Są to szczęśli-
we momenty, a życie nabiera sen-
su i pojawiają się chęci do działania. 
Wiedziałem i zdawałem sobie spra-
wę po co obejmuje ten urząd. Może 
to najmniejszy w hierarchii szczebli 
w samorządzie, chociaż nie doce-
niany, to według mnie jeden z naj-
ważniejszych.

To sołtys napędza machinę wsze-
lakich zdarzeń, od spotkań z pra-
cownikami gminy, burmistrzem czy 
radnymi. Sołtys pracuje z ludźmi 
i to dla nich jest głównie powołany. 
Dlatego też obejmując to stanowi-
sko nie miałem żadnych wątpliwo-
ści, aby to zrobić, głównie dla dobra 
mieszkańców, potrzeby wprowa-
dzania zmian i chociażby nowego 
zagospodarowania miejscowości 
pod kątem zmodernizowania infra-
struktury, jednoczenia ludzi, spo-
łeczności i zaproszenia do wspól-
nych działań. Teraz z perspektywy 
czasu uważam, że to się udało.

Przede wszystkim startowałem 
na sołtysa z uwagi na nowe potrze-
by naszej miejscowości i ich miesz-
kańców oraz potrzeby zmian, zmia-
ny nastawienia, bo taka zaistnia-
ła wówczas potrzeba chwili. Nigdy 
nie miałem żadnych wątpliwości, że 
to była dobra decyzja. I do dziś tak 
uważam. 

Co do tej pory udało się Panu 
osiągnąć na półmetku swojej pra-
cy i co Pan uważa za swój naj-
większy sukces?

Niewątpliwie praca dla lu-
dzi już sama w sobie jest czymś 
ważnym i intrygującym. Mam 
tu głównie na myśli spotkania 
z mieszkańcami, organizację wy-
darzeń, cykl festynów poświęco-
nych Nording Walking, czy im-
prez okolicznościowych takich 
jak m.in. Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka czy wreszcie spotkania 
z mieszkańcami tj. zebrania so-
łeckie, czy zebrania w ramach 
funduszu sołeckiego na kolejny 
rok. To bardzo mnie podbudo-
wało. Ważne jest dla mnie zainte-
resowanie mieszkańców miejsco-
wością, dialog i dyskusje nad jej 
kształtem oraz wizerunkiem. Na 
początku zastanawiałem się jaki 
obrać kierunek, aby był on słusz-
ny i dobry. Co udało się zrobić? 
Z namacalnych rzeczy, które uda-
ło się zrobić dla mieszkańców to 
po pierwsze zwiększenie bezpie-
czeństwa na drogach w naszej 
miejscowości poprzez zamon-
towanie progów zwalniających 
m.in. na ul. Polnej w kierunku 
Morzęcina Małego, na ul. Kole-
jowej za sklepem zjazd w kierun-
ku miejscowości Osolin, na ul. 
Głównej przy stacji PKP i przy 
świetlicy wiejskiej w Osoli. Prze-
prowadzono naprawę zestawów 
ławek i stołów przy placu biesiad-
nym w Osoli. Wykonano oświe-
tlenie uliczne i tutaj udało się sfi-
nalizować projekt na ul. Słonecz-
nej po obu jej stronach. Wartość 
tej inwestycji to ok. 41 tys. zł. 
Przeprowadzono uporządkowa-
nie miejscowości pod kątem sys-
tematycznym nazw ulic tj. wy-
miana tabliczek z nazwami ulic 
oraz dostawienie nowych tablic 
informacyjnych tak, aby łatwiej 
można było dotrzeć do poszcze-
gólnych miejsc. Dołożyć do te-
go należy czyszczenie studzienek 
kanalizacyjnych, uporządkowa-
nie terenów zielonych, co by-
ło wcześniej mankamentem na-
szej wsi. Dziś wygląda to zupeł-
nie inaczej. Wioska po ulewnych 
deszczach nie jest teraz tak zale-
wana, jak kiedyś. Chodzi mi m. 
in. o ulicę Główną w kierunku na 
Wielką Lipę. Corocznie robiono 
przegląd potrzeb i odcinkowo, ale 
solidnie, wykonano remont uli-
cy Wczasowej w znacznej części 
oraz ulicę Letniskową. Ponadto 
doprowadziłem do doposażenia 
i upiększenia placu zabaw przy 
parku w Osoli ENERGYOSOLA. 
Z fundacji którą prowadzę wspól-
nie z Panią Iwoną Siekierzyńską-
-Oleksiuk wystąpiłem o środki 
unijne i z LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich otrzymaliśmy dofi-
nansowanie w kwocie ok. 25 tys. 

zł na budowę altany oraz ławek na 
palcu zabaw. Nasadzono też kil-
kadziesiąt krzewów wokół placu 
zabaw, co niewątpliwie przyczy-
niło się do poprawy wizerunku 
tego miejsca. Potem postawiono 
dzięki mojemu zaangażowaniu 
barierki ochronne od strony ul. 
Wczasowej przy placu zabaw. To 
są na pewno jedne z większych 
sukcesów, jakie zrealizowałem 
podczas mojej dotychczasowej 
kadencji. Przypomnę Państwu, 
że początki były trudne. Jeszcze 
przed objęciem stanowiska soł-
tysa otrzymałem dofinansowanie 
na plac zabaw w Osoli i wokół te-
go miejsca chcę nadal budować 
wspólne miejsce spotkań i inte-
gracji, zarówno osób starszych, 
dzieci oraz rodzin. To efekt także 
dobrej współpracy z ludźmi, Bur-
mistrzem Gminy Obornik Ślą-
skie Arkadiuszem Poprawą, Kie-
rownikiem Wydziału Inwestycji 
i Remontów Andrzejem Małkie-
wiczem, czy Kierownik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Moniką 
Wiszniowską, a także Radą Sołec-
ką Osoli. To podstawa do budo-
wania sukcesu i polepszania wa-
runków życia mieszkańców. 

Jakie plany na przyszłość 
i co chciałby Pan zrealizować dla 
mieszkańców w dalszej kolejno-
ści?

Bardzo ważną i istotną spra-
wą dla mnie jest doprowadze-
nie w końcu do połączenia asfal-
tem odcinka drogi ulicy Leśnej tuż 
przed skrzyżowaniem, prowadzą-
cym w kierunku miejscowości Oso-
lin. Cześć środków zabezpieczy-
łem z funduszu sołeckiego, a resz-
tę pokryła Gmina Oborniki Śląskie. 
Długo za tym chodziłem, a doszło 
to do skutku dzięki mojej bardzo 
dobrej współpracy z Burmistrzem. 
Dalej myślę również o poprawie 
i bezpieczeństwie mieszkańców. 
Taką istotną sprawą jest wybu-
dowanie chodnika ze stacji PKP 
w kierunku Morzęcina Małego. Te-
mat był już niejednokrotnie prze-
ze mnie omawiany zarówno z Bur-
mistrzem Obornik Śląskich jak 
i Wicestarostą Powiatu Trzebnic-
kiego Grzegorzem Terebunem 
z racji faktu, że droga ta jest dro-
gą powiatową. Mam nadzieje, że 
Zarząd Powiatu pochyli się nad 

tym problemem i wspólnymi si-
łami doprowadzimy do budowy 
chodnika w tym miejscu. Pande-
mia koronawirusa spowodowa-
ła opóźnienia w wielu sprawach, 
uniemożliwiając, a wręcz czasami 
wstrzymując efektywniejszy i szyb-
szy rozwój miejscowości. W nad-
chodzącym roku mam zamiar sku-
pić się na remoncie świetlicy wiej-
skiej. Muszę wspomnieć o fakcie, 
że obejmując stanowisko sołtysa, 
zastałem miejscowość w dość mi-
zernym stanie po moim poprzed-
niku. Dzisiaj chcę wyremontować 
i unowocześnić świetlicę, a kil-
ka ruchów w tym kierunku zosta-
ło już wykonanych. Wspólnie z Ra-
dą Sołecką zakupiliśmy lodówkę, 
kuchenkę elektryczną, mikrowelę, 
odkurzacz, nowe zestawy porcela-
ny. Sprzęt będzie służył mieszkań-
com i gościom, którzy zechcą nas 
odwiedzić. W planach jest połą-
czenie dwóch sal po nieistniejącym 
już przedszkolu, wyrównanie ścian, 
uzupełnienie widocznych pęknięć 
i bruzd oraz wymalowanie obiektu, 
czy wstawienie klimatyzacji. Zaku-
piony sprzęt już teraz służy miesz-
kańcom, którzy chcą się integro-
wać i często wynajmują salę na ko-
munie, urodziny, czy chrzciny oraz 
imprezy okolicznościowe. Obecnie 
wznowione zostały zajęcia z gim-
nastyki prowadzone nie jak było 
wcześniej raz w tygodniu, a dwa ra-
zy w tygodniu. Panie z naszej miej-
scowości dbają o kondycję fizycz-

ną i chcą rozwijać swoje umiejęt-
ności pod okiem profesjonalnego 
instruktora fitness. Wznowiliśmy 
również działalność świetlicy śro-
dowiskowej, która skupia wokół 
wszystkie dzieci z naszej miejsco-
wości. Tak zaplanowany czas po-
zwoli naszym najmłodszym rozwi-
jać umysł i da dużo radości podczas 
gier i zabaw. Myślę także o jedno-
czeniu społeczności tak, aby zawią-
zało się silne i modelowe Koło Go-
spodyń Wiejskich. Z taką inicjaty-
wą wyszedł Pan Grzegorz Kubicki, 
przewodniczący Rady Sołeckiej 
Osola i mam nadzieję, że dojdzie to 
wkrótce do skutku. Obecnie braku-
je takich inicjatyw spontanicznych 
tu i teraz, aby się spotykać i dzia-
łać pod wspólnym szyldem. Myślę, 
że gra jest warta świeczki i my to 
wspólnie z mieszkańcami zrobimy.

Czego Panu życzyć w dalszej 
kadencji sołtysa?

Głównie zdrowia, bo to teraz 
bezcenne i najważniejsze. W dal-
szej kolejności zrozumienia, że nie 
zawsze wszystko da się zrobić i po-
godzić. Zależy mi na dobrej współ-
pracy, do której zachęcam wszyst-
kich mieszkańców, zarówno moich 
przeciwników jak i moich zwolen-
ników oraz osoby mi przychylne. 
Warto budować i jednoczyć siły dla 
dobra ogółu. Będzie to sprzyjać lep-
szemu rozwojowi Osoli i niewątpli-
wie wpłynie na poprawę warunków 
życia naszych mieszkańców.

Podsumowanie  
na półmetku

Jarmark Wiejski w Bagnie
W sobotę 30 października 

w świetlicy wiejskiej w Bagnie od-
był się pierwszy Jarmark Wiejski.

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Sołtysa Bagna Katarzy-
nę Jarczewską, Klub Sportowy 4Ball 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bagnie ze środków z pozyskanej 
dotacji ze Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania Kraina Wzgórz 
Trzebnickich z programu Działaj 
Lokalnie.

Podczas wydarzenia wystawiło 
się pięciu wystawców: KGW w Ba-
gnie Okolice, KGW w Kuraszkowie, 
pszczelarze z Borkowic, producent 
chryzantem z Pęgowa, Kozie Sery 
„Honoraty”. Kolejny Jarmark zapla-
nowaliśmy już na 19 grudnia. Za-
praszamy do Bagna.

Nowy sprzęt dla OSP 
w Bagnie

Strażacy z OSP Bagno otrzymali 
nowy sprzęt strażacki.

Z dotacji pozyskanych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu oraz z Gminy Oborni-
ki Śląskie zakupiono: latarkę, kąto-
wą, wodery, kombinezon ochronny 
na owady, tłumice, detektor prądu 
przemiennego, detektor do pomia-
ru stężeń tlenu i dwutlenku węgla, 
sprzęt do oznakowania terenu akcji, 
smok ssawny.

Wartość projektu to blisko 

9000 zł
Podziękowania dla zarządu OSP 

Bagno za zaangażowanie w reali-
zację projektu, Pani Sołtys za na-
pisanie wniosku, a Burmistrzowi 

dziecięcych buziach. Podziękowa-
nia dla Katarzyna Halczuk, Eweli-
na Kowalik, które wymyśliły i zor-
ganizowały imprezę przy pomo-
cy Pani Joasi ze świetlicy. Impreza 
została sfinansowana ze środków 
zarobionych ze sprzedaży ciast 
podczas Święta Chleba i Ziół.

Bagieńskie incjatywy

Dnia 15 września 2021 r. w Klu-
bie Rolnika w Kuraszkowie od-
było się pierwsze, założyciel-
skie spotkanie Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Zainteresowanie mieszkań-
ców przerosło nasze oczekiwania. 
W tym dniu do KGW zapisały 
się 33 osoby zarówno kobiety jak 
i mężczyźni. Jako cel postawiliśmy 
sobie polepszenie życia mieszkań-
ców wsi oraz zwiększenie dostęp-
ności do różnych form kultural-

czymy na Państwa wsparcie i da-
rowizny od lokalnych przedsię-
biorców i osób prywatnych, któ-
rym leży na sercu kultywowanie 
tradycji ludowych na naszym te-
renie. Zapraszamy do kontak-
tu mailowego: kgwkuraszkow@
wp.pl

Zarząd Koła Gospodyń  
Wiejskich w Kuraszkowie:  

Przewodniczący Beta Ługowska 
Zastępca Andrzej Dzięgielewski 

Skarbnik Kamila Zasada.

nych poprzez szkolenia, kursy, 
warsztaty, wycieczki czy koncer-
ty. W ramach naszej działalności 
chcemy integrować społeczność 
we wspólnych działaniach, orga-
nizować zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, dorosłych i osób starszych 
opartych na tradycjach ludowych. 
Nasze koło zasiliły doświadczone 
gospodynie i członkowie zespołu 
ludowego „Malwy”. Ich doświad-
czenie i wiedza na temat pokoleń 
i potraw regionalnych jest dla nas 
bardzo ważna, wręcz bezcenna. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuraszkowie

Dotacje dla Bagna
Klub Sportowy 4Ball wspólnie 

z Sołtysem Bagna w partnerstwie 
z Gminą Oborniki Śląskie pozyskał 
dotację ze Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania Kraina Wzgórz 
Trzebnickich na zagospodarowanie 
turystyczne terenu boiska sporto-
wego w Bagnie.

W ramach projektu planowane 
jest wybudowanie altany rekreacyj-
nej z funkcją edukacyjną, zamonto-
wanie dwóch torów do gry w kręgle 
oraz wytyczenie szlaku turystyczne-

Jesteśmy otwarci na nowe wy-
zwania, pozyskiwanie funduszy 
na rzecz rozwoju wsi oraz miesz-
kańców. Uczymy się, szkolimy, 
korzystamy z porad i doświad-
czenia naszych kolegów i kole-
żanek z zaprzyjaźnionych kół. 
W ramach działalności chętnie 
przygotowujemy dla Was potra-
wy regionalne na różnego rodza-
ju okazje. Uzyskane fundusze in-
westujemy w sprzęt potrzebny do 
dalszych działań jak również na 
koszulki dla członków koła. Li-

Obornik Śląskich Arkadiuszowi Po-
prawie za zapewnienie wkładu wła-
snego w wysokości 5000 zł.

Bal dla dzieci w Bagnie
W  ś r o d ę  2 7  p a ź d z i e r n i k a 

w świetlicy w Bagnie odbył się bal 
dla dzieci. Były tańce, konkursy, 
pyszności i wiele uśmiechów na 

go na trasie lokalnych atrakcji. Po-
dziękowania dla Burmistrza Arka-
diusza Poprawy, Pana Marka Ra-
kowskiego z Wydziału Inwestycji 
oraz Tomasza Osińskiego Preze-
sa KS 4Ball za wsparcie i pomoc 
w przygotowaniu wniosku.
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Pamięć i świadomość histo-
ryczna to jedne z ważniejszych 
elementów kształtowania tożsa-
mości człowieka, jego kultury, ale 
także kształtowania wizji świa-
ta, która bardziej zależna wydaje 
się być współcześnie od koniunk-
tury i stereotypów myślenia spo-

ści, uwrażliwiać na piękno, folk-
lor i tradycje. 

W bieżącym roku szkolnym 
w Przedszkolu nr 2 i w Szkole 
Podstawowej nr 1 zaplanowali-
śmy szereg zintegrowanych dzia-
łań mających na celu wprowa-
dzenie naszych przedszkolaków 
i uczniów w żywą lekcję historii, 
która zapewni im poznawczy, es-
tetyczny i emocjonalny odbiór te-
go wszystkiego, co wiąże się z roz-
wijaniem świadomości kim by-
liśmy, kim jesteśmy i kim się 
stajemy. 

Wydarzeń będzie wiele! W na-
szej placówce odbędzie się m.in. 
Przegląd piosenki patriotycznej; 
Akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości; Warszta-
ty historyczne z przedstawicielem 
IPN; Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Niezłomnych – warsz-
taty upamiętniające bohaterów 
podziemia niepodległościowe-
go; Przedszkolny przegląd tańców 
narodowych; Konkurs plastyczny 
„Kocham Polskę”. Uczniowie naj-
starszych klas wezmą udział w VII 
edycji ogólnopolskiego konkur-
su recytatorskiego  „W kręgu po-
ezji i prozy lagrowej więźniarek 
KL Ravensbrück”. Dodatkowo dla 
przedszkolaków odbywać się bę-

Historia est magistra vitae 
– czyli jak rozwijamy wiedzę... i pamięć historyczną wśród dzieci i młodzieży 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obornikach Śląskich

Edukacja powszechnie trakto-
wana jest jako zadanie społecz-
ne. 

Instytucje oświatowe stawia-
ją sobie za cel „wyprodukowanie” 
jednostek przystosowanych do ży-
cia w określonej rzeczywistości, 
o dobrze rozwiniętych umiejętno-
ściach adaptacyjnych i zdefiniowa-
nym systemie wartości. Koncentru-
ją uwagę na wychowaniu do bycia 
„kimś dookreślonym”, a więc podą-
żaniu poza a nie w głąb siebie. 

Prawdziwa edukacja to jednak 
nie tylko odgórne dyrektywy, lecz 
przede wszystkim działania podej-
mowane bezpośrednio przez na-
uczycieli. Grono pedagogiczne Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego, 
dzięki doświadczeniu zawodowe-
mu i własnej refleksji, świadomie 
rezygnuje z kształcenia wyłącznie 
ujmowanego w kategoriach realiza-
cji założeń programowych na rzecz 
działań edukacyjnych urzeczywist-
niających emancypacyjną wizję 
człowieka. Starają się dostrzec i pie-
lęgnować to, co stanowi niepowta-
rzalną i największą zarazem war-
tość swoich wychowanków. Sprzyja 
temu metoda projektu, stanowiąca 
wspaniałą sytuację edukacyjną, słu-
żącą angażowaniu dzieci i uczniów 
w proces uczenia się. Jest ona cieka-
wą alternatywą dla zajęć szkolnych, 
umożliwia realizację treści kształce-
nia bliżej środowiska, bliżej życia, 
bliżej innych ludzi. 

Lista projektów w naszej pla-
cówce wydłuża się każdego roku. 
Przewodzą w tym nasi nauczyciele 
przedszkola i kl. 1-3. Wraz z ucznia-
mi biorą udział w międzynarodo-
wych, ogólnopolskich i lokalnych 
projektach. Sami również są ich 
twórcami. Aktualnie realizują „Ki-

no Szkoła” oraz „Z kulturą mi do 
twarzy” – projekty, których celem 
jest wzrost świadomości oraz kom-
petencji medialnych i społecznych. 
Promują one kulturę i zaprawiają do 
świadomego w niej uczestnictwa, 
umożliwiają poznanie wartościo-
wych produkcji kina europejskiego 
i światowego. „Czytam z klasą. Lek-
turki spod chmurki” to międzyna-
rodowy projekt edukacyjny mają-
cy na celu wspieranie rozwoju czy-
telnictwa wśród uczniów. Projekt 
„Umiem pływać” zachęca dzieci do 
podejmowania aktywności fizycz-
nej, umożliwia nabywanie umie-
jętność pływania i bezpiecznego 
korzystania z akwenów wodnych, 
a także czerpania radości z rozum-
nego obcowania z żywiołem. „Kre-
atywne prace plastyczne” to projekt 
edukacyjny sprzyjający zaspokaja-
niu naturalnej potrzeby tworzenia 
sztuki, wyzwalania ekspresji twór-
czej, wspierania harmonijnego roz-
woju oraz kreatywności dzieci po-

krycia i dawne zwyczaje wpływają 
na nasze życie obecnie, przekonać 
się czy nadal można być królem/
królową, zajrzeć w swoje marzenia 
i odkryć, co może im pomóc w ich 
spełnieniu. „Drzewa” oraz „Tajem-
nice przyrody” to z kolei dwa pro-
jekty edukacyjne służące wprowa-
dzeniu dzieci w niezwykły świat 
roślin i zwierząt, uwrażliwienie na 
jego piękno, rozbudzenie przyjem-
ności obcowania z naturą i radowa-
nia się jej dobrodziejstwem. Z kolei 
„Gramy Zmysłami” to projekt, któ-
rego ideą jest wielozmysłowe po-
strzeganie świata, rozwijanie kre-
atywności i umiejętności pracy ze-
społowej. 

Wiele z projektów stanowi kon-
tynuację zeszłorocznych, polubio-
nych przez dzieci. Mały miś nadal 
podbijać będzie serca dzieci, wpro-
wadzając je w świat literatury. Dzie-
ci wędrować będą przez świat, po-
znając muzykę regionów i odby-
wać podróże kulinarne, pamiętając 

o zdrowej diecie, a także dobrych 
higienicznych nawykach. Projekty 
„Mamo, tato, wolę wodę!” i „Czy-
ściochowa Akademia” na pewno 
im w tym pomogą. Formą podsu-
mowania działań projektowych bę-
dą w tym roku „Wyzwania Teodora”. 
Dzieci zdobędą siedem najbardziej 
przydatnych sprawności. Będą one 
związane ze sprawnością fizyczną, 
przygotowywaniem posiłku, okazy-
waniem pomocy, wyrażaniem emo-
cji i uczuć oraz dbaniem o przyrodę. 
Znajdzie się także zadanie sprawno-
ściowe dla małych artystów.

Dzięki metodzie projektów, edu-
kacja to fragment życia, które to-
czy się „tu i teraz”, to rzeczywistość, 
w której najpełniej ujawnia się oso-
bista historia każdego dziecka, spo-
sób jego percepcji i odbioru świata. 
Czynny udział w projektach przy-
nosi naprawdę znakomite rozwo-
jowe efekty. Doceniamy starania 
naszych nauczycieli i dziękujemy! 
(ekł)

przez działania plastyczne. Jednym 
z ciekawszych jest projekt „Mali 
Odkrywcy. Jak zapisać się w historii 
świata?”, dzięki któremu uczniowie 
mogą sprawdzić, w jaki sposób od-

edukacja to fragment życia, które toczy się „tu i teraz”

W Szkole Podstawowej nr 1 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Obornikach Śląskich 
na wielu zajęciach edukacyj-
nych toczą się rozmowy o tym 
jak trudnym czasem były dla 
wszystkich miesiące izolacji 
społecznej, jak powrócić do 
normalności, jak zarządzać 
sobą w czasie, jak się otworzyć, 
rozmawiać, pomagać wzajem-
nie, jak ważne jest wsparcie 
społeczne i jakie znaczenie 
ma w tym kontekście życie 
codzienne szkoły pod hasłem 
„uczeń dla ucznia”.

Młodzież zgodnie potwier-
dza, że czas pandemii ich od sie-
bie oddalił. Chcą, by szkoła sta-
ła się miejscem przyjaznym, ich 
miejscem, bo w takiej szkole ła-
twiej zachodzą procesy integra-
cyjne. Idei tej wtórują inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego, któ-
rego przedstawiciele mają wie-
le pomysłów na to, jak zbliżyć się 
do siebie na nowo, lepiej rozu-
mieć, razem pracować, bawić się 
i nieść wzajemną pomoc. Zdają 
sobie sprawę, że największym wy-
zwaniem i trudnością będzie od-
budowanie poczucia sensu bycia 
blisko siebie, wskrzeszenia przy-

ła” czy „Rusz się” są doskonałym 
sposobem, by uczniowie czerpa-
li radość z bycia razem, ale rów-
nież na to, by utożsamiali się 
z miejscem i lubili szkołę. W po-
mysłach i ich realizacji wspiera-
ją SU jego opiekunowie, wycho-

się nam wszystkim. Jest również 
wyrazem odpowiedzialności za to 
jak będzie i co będzie z nimi. Ra-
zem z nauczycielami i rodzicami 
są w stanie zaradzić społecznym 
i emocjonalnym skutkom pande-
mii w ich szkole. 

Czas pandemii oddalił  
nas od siebie…

Jednym z najczęstszych bodaj 
pytań, jakie zadaje sobie na-
uczyciel w trakcie kariery zawo-
dowej, to pytanie jak rozwijać 
ciekawość poznawczą ucznia, 
w jaki sposób z nim współpra-
cować, by był uważny, aktywny, 
krytyczny. 

Pytanie to w sposób niejako 
naturalny odwraca uwagę od kwe-
stii „czego uczymy” na rzecz tego, 
„jak uczymy”. 

Edukacja szkolna dla wie-
lu dzieci jest przykrym obowiąz-
kiem i przymusem. Takie do-
świadczenie potrafi trwale znie-
chęcić je do uczenia się, dlatego 
jednym z  podstawowych zadań, 
jakie stawiają sobie nauczycie-
le Przedszkola nr 2 i Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Obornikach 
Śląskich jest rozwijanie potencja-
łu dzieci, wykorzystywanie go do 
rozwiązywania problemów i za-
spokajania ich potrzeb. Sprzyja te-
mu rozwijanie wyobraźni, twór-
czości, logicznego myślenia, sa-
modzielności poznawczej oraz 
podsycanie autokreacji. 

W ramach zajęć dydaktycz-
nych organizujemy różne zajęcia, 
które pozwalają dzieciom przed-
szkolnym oraz uczniom w sposób 
najpełniejszy eksplorować świat, 
doświadczać siebie w rolach, two-
rzyć, a tworząc cieszyć się zarów-
no samym procesem, jak i jego 
wytworem. 

Dla maluchów zorganizowali-
śmy sensoplastykę, która na ba-
zie stymulacji zmysłów i ekspe-
rymentów wspiera rozwój po-

znawczy, samodzielność, uczy 
wychodzenia ze schematów, 
utwierdza w przekonaniu, że 
wszystko można zmieniać i ulep-
szać. To technika która nie stwa-
rza ograniczeń w absolutnie ża-
den sposób! Prowadząca te warsz-
taty nauczycielka wychowania 
przedszkolnego – Liliana Kozioł 
tworzy taką przestrzeń, aby dzie-
ci mogły rozwijać wiele kompe-
tencji, samoświadomość, decyzyj-
ność, kreatywność, konsekwen-

cję, by budowały wiarę we własne 
możliwości i uczyły się współpra-
cować. 

Ruch to ważny czynnik stymu-
lujący rozwój społeczny, emocjo-
nalny i poznawczy, dlatego nasze 
dzieci przedszkolne uczestniczą 
w zajęciach rytmiczno-rucho-
wych, prowadzonych przez na-
uczycielki wychowania przed-
szkolnego Elżbietę Czepik i Anetę 
Bernadek. W szkole podobne za-
jęcia prowadzi Małgorzata Alek-
sander-Tęcza. Poprzez śpiew, ta-
niec oraz grę na instrumentach, 
ćwiczenia ruchowe i zabawy przy 
muzyce, dzieci i uczniowie ćwiczą 
pamięć, wzbogacają słownictwo, 
wiedzę o otaczającym ich świecie. 
Uczą się prawidłowo oddychać, 
poruszać, doskonalą dykcję i wy-
mawianie głosek.  Przygotowany 
przez nich repertuar taneczno-
-wokalny uświetnia wiele imprez 
szkolnych. 

Dla uczniów wykazujących 
zainteresowanie rozwijaniem 
swoich plastycznych umiejętno-
ści, otworzyliśmy pracownię ce-
ramiczną. Na zajęciach pozna-
ją oni techniki pracy z gliną oraz 
różne sposoby formowania oraz 
ozdabiania wyrobów ceramicz-
nych. Dzieci podczas zajęć dają 
upust swojej kreatywności. Rów-
nie ciekawe zajęcia prowadzi An-
na Marchwicka. Prace dzieci, wy-
konywane na zajęciach plastycz-
nych, zadziwiają różnorodnością 
technik, pomysłowością wyko-
nania i stanowią swoiste dzieła 
sztuki, zdobiące szkolne koryta-
rze. Efekty pracy są zdumiewają-
co piękne!

Mamy też doskonałe zaję-
cia z matematyki z wykorzysta-
niem różnorodnych gier logicz-
nych. Poprzez zabawę, nasza ma-
tematyczka – Joanna Błażejewska 

Uczymy z głową

dą cykliczne warsztaty pt. „Wielcy 
Polacy”. Natomiast dzieci i mło-
dzież szkolna będzie uczestniczyć 
w dwóch projektach edukacyj-
nych: klasy I-IV „Każda rzecz ma 
swoją historię – czyli wielka histo-
ria małej rzeczy”, a klasy V-VIII 
„Pamiętajcie o korzeniach, czy-
li skąd się wzięli Oborniczanie?”. 

Koordynatorem tych działań 
jest nasza nauczycielka wychowa-
nia przedszkolnego – Joanna Żuk. 
Aktywnie włączyły się w nie: hi-
storyk – Joanna Domerecka, ka-
techeta – Marta Zybała, psycho-
log – Blanka Jakubowska. Są one 
pomysłodawczyniami i organiza-
torkami wielu w/w inicjatyw. Aby 

łeczeństwa ponowoczesnego niż 
od postrzegania historii. Dlatego 
chcemy w naszym zespole rozwi-
jać zainteresowania dzieci i mło-
dzieży historią, dziedzictwem na-
rodowym, rozwijać ich zaintere-
sowanie przeszłością i kulturą, 
wzmacniać poczucie tożsamo-

nadać rangę wydarzeniom, wokół 
których organizować będziemy 
projekt, do współpracy zaprosili-
śmy Instytut Pamięci Narodowej 
we Wrocławiu. Jego przedstawi-
ciel – Marek Gadowicz zorgani-
zuje dla nas warsztaty historycz-
ne, opowiadać będzie o naszym 
dziedzictwie, śpiewać i akompa-
niować naszym dzieciom przy 
biesiadzie patriotycznej. 

Mamy nadzieję, że historia do-
świadczana w ten sposób dostar-
czy naszym dzieciom i młodzieży 
pozytywnych wzorców, przyczy-
ni się do wzmacniania poczucia 
więzi narodowej i wspólnotowo-
ści. (ekł)

 

rozwija logiczne myślenie, pla-
nowanie, koncentrację, pamięć 
i kreatywność swoich uczniów. 
Stymuluje poznawczą i społecz-
no-emocjonalną ich aktywność, 
wyzwala ciekawość i zaintereso-
wanie matematyką, wzbudza mo-
tywację do wykonywania zadań 
szkolnych. Zajęcia te od wielu lat 
cieszą się dużym powodzeniem 
wśród uczniów.

Nasi nauczyciele są zdania, że 
we wszystkich wspomnianych ak-

tywnościach ujawnia się aspekt 
inteligencji dziecka, jego po-
trzeb psychicznych, swoista au-
tonomia wobec otoczenia, umie-
jętność wykorzystania własnych 
możliwości i samodzielność utoż-
samiana z niezależnością. Dlate-
go chcielibyśmy dać naszym wy-
chowankom więcej! Zapraszamy 
w związku z tym do współpracy 
osoby, które chciałyby prowadzić 
dla naszych dzieci, uczniów i mło-
dzieży rozmaite warsztaty i zajęcia 
rozwijające. (ekł)

jemności ze spotkań face to face, 
przenikania się myślą i podejmo-
wania wspólnych działań. Dlatego 
też wiele ich pomysłów prowoku-
je do spotkań i wykazania się za-
angażowaniem. Pomysły na akcje 
pod hasłem „Uczniowie uczniom”, 
„Bawimy się”, „Szarobura szko-

wawcy klas i specjaliści, ale tak-
że rodzice. Inicjatywy młodzieży 
dyskutowane są wspólnie na fo-
rach z rodzicami i nauczyciela-
mi. Dorośli chętnie dzielą się do-
świadczeniem, służą radą i pomo-
cą finansową. Młodzież uczy się 
od nich jak być „wspólnotą”, jak 
rozmawiać i razem tworzyć. Do-
rośli zaś mają satysfakcję i mo-
gą czuć się z nich naprawdę dum-
ni! Samorządność uczniów SP nr 
1 jest wszakże oznaką ich dojrza-
łości, rozumienia aktualnych pro-
blemów, a zarazem autentycznego 
przeżywania tego, co przydarzyło 
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Ubiegłoroczny projekt pt.: „Na-
noDay” został podsumowany 
konkursem uczniowskich pro-
jektów badawczych, w którym 
nasz projekt, jako jeden z pię-
ciu, przeszedł pozytywnie re-
krutację, a zgłoszone przez nas 
zespoły uczniowskie zostały 
zakwalifikowane do udziału 
w zajęciach kół naukowych, 
które odbywały się w dniach 
od 11 do 13 października 2021 
roku na Uniwersytecie Wro-
cławskim. 

Zespół uczniowski z SP2 Obor-
niki Śląskie w składzie: Aleksandra 
Zdaniak i  Julia Szymańska z klasy 
8a oraz Patryk Klementowski i Hu-
bert Prędota z klasy 8b wraz z opie-
kunem Jolantą Olejniczak, dziel-
nie realizował trzydniowy program 
zajęć. Mieliśmy niebywałą okazję 
wcielić się w rolę studentów Wy-
działu Fizyki i Astronomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego.

Program był bardzo bogaty 
i obejmował m. in.: zwiedzanie la-
boratoriów – badania mikroskopii 
powierzchni w próżni, jak i w pły-
nach, a także odwiedziny w pracow-
ni jądrowej; uczestnictwo w intere-
sujących wykładach naukowych, m. 
in. dotyczących: Wody – jako naj-
bardziej niezwykłej substancji na 
Ziemi czy Kryminalistyki – Fizy-

ka na tropie przestępców; warszta-
ty i pokazy m. in.: mikroskopii ska-
ningowej, pracowaliśmy z panelami 
słonecznymi, budowaliśmy własny 
układ pomiarowy, obserwowaliśmy 
i wykonywaliśmy doświadczenia 
z  ciekłym azotem, czy też sztucz-
nym śniegiem, a także tworzyliśmy 
swoje dzieła związane z  tematyką 
naszego projektu przy użyciu dłu-
gopisu 3D i wiele innych... 

Czas, którym dysponowaliśmy 
nie spędziliśmy tylko na Uniwer-
sytecie. Codziennie odkrywaliśmy 
nowe smaki i potrawy w Restau-
racji  Vega znajdującej się  na wro-
cławskim rynku.  Dwukrotnie od-
wiedziliśmy kino, co stanowiło mi-
łe podsumowanie pracowitych 
dni  z nanotechnologią i nanotech-
niką. Zwiedzaliśmy także Muzeum 
Uniwersytetu  Wrocławskiego wraz 

z wieżą matematyczną, sprawdza-
liśmy działanie soczewek akustycz-
nych znajdujących się na zewnątrz 
budynku Uniwersytetu. Na koniec 
warsztatów otrzymaliśmy wiele pre-
zentów i gadżetów reklamowych. 
Koszty całego przedsięwzięcia zo-
stały pokryte ze środków unijnych 
w ramach projektu pn.: „NanoDay”.

Dziękujemy organizato-
rom za dobrze zagospodarowa-
ny i spędzony czas oraz bardzo cie-
kawe i budujące doświadczenia.  
Szczególne podziękowania kieru-
jemy do: p. dr Tomasza  Greczyło 
– kierownika projektu, a także do 
prowadzących wykłady i warsztaty: 
p. dr Bartosza Strzelczyka  i p. mgr 
Artura Rokosa.

Zespół Uczniowski z SP2 wraz 
z Opiekunem

Obornicka Dwójka na UWr!!!

W dniach 18-22 październi-
ka obornicka Dwójka przyłączy-
ła się do ogólnopolskiego projektu 
Tydzień Uczniowskiej SuperMocy. 
Motywem przewodnim była dro-
ga na szczyt, bo jak stwierdziły au-
torki projektu każdy, wędrując swo-
ją drogą, może dotrzeć gdzie chce 
i osiągnąć życiowe szczyty możli-

taty, gry i zabawy, podczas których 
uczniowie mieli szansę poznać sie-
bie oraz swoje mocne strony, m.in.: 
Poznaję siebie, Sukces w mojej dło-
ni, Słoik mojej motywacji, Skrzyn-
ka SuperMocy, Kamień moich moc-
nych stron, Słońce moich mocnych 
stron czy Moje imię ma moc.

Na pewno w murach naszej 
szkoły będziemy kontynuować 
działania pomagające uczniom od-
najdywanie cech własnego charak-
teru, na które można liczyć, umie-
jętności, na które można postawić 
podczas mierzenia się z nowymi sy-
tuacjami i zadaniami. Chcemy czę-
ściej o nich mówić, aby umożliwić 
ich doskonalenie i rozwijanie. Wie-
rzymy, że będzie to trampoliną dla 
naszych uczniów do osiągnięcia ży-
ciowego sukcesu.

Beata Rybaczuk, Anna Imalska 
– szkolne koordynatorki projektu

SP2 odkrywa uczniowskie SuperMoce

wości, a im mocniejszy będzie fun-
dament naszej drogi, w oparciu 
o nasze mocne strony, tym szybciej 
na szczyt dotrzemy. 

Szkolne korytarze zapełniły się 
kolorowymi kartkami, np. Uwierz 
w swoje możliwości! Jesteś wspa-
niała! Tak trzymaj! Nie poddawaj 
się! Zorganizowano zajęcia, warsz-

1 października 2021 roku 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Obor-
nikach Śląskich odbyły się obcho-
dy XI Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia. Tego dnia patrole egza-
minacyjne odwiedzały uczniów na 
lekcjach, aby chętne osoby mogły 
przystąpić do egzaminu z tabliczki 
mnożenia. Każdy uczeń mierzył się 
z pięcioma przykładami:

• klasy II z działania do 30,
• klasy III z działania do 50,
• klasy IV– VI z działania do 100,
• klasy VII – VIII z działania do 

500.
W zmaganiach uczestniczyło 

łącznie 125 dzieci.
Certyfikat Eksperta Tabliczki 

Mnożenia oraz drobny upominek 
otrzymało 54 uczniów.

Katarzyna Mackiewicz

Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia

Uczniowie SP2 w Obornikach 
Śląskich byli również obecni 
w polskiej edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Informatycz-
nego Pix Programming Chal-
lenge.

To międzynarodowy konkurs 
programistyczny dla dzieci i mło-
dzieży, który jest w pełni przepro-
wadzany za pośrednictwem aplika-
cji  PixBlocks. Głównym organiza-
torem i  opiekunem konkursu jest 
Wydział Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu im. Adam Mickiewi-
cza w Poznaniu. Konkurs jest orga-
nizowany w 5 krajach europejskich, 
Indiach oraz Nigerii.

Uczestnicy konkursu muszą roz-
wiązywać zadania z zakresu progra-
mowania, które dostosowane są do 
różnych grup wiekowych. Dla naj-
młodszych są to zadania z  zakre-
su programowania blokowego, a dla 
starszych uczestników konkursu – 
zadania z  zakresu  programowania 
tekstowego w języku Python.

W I etapie, czyli elimina-
cjach uczestniczyło razem w dwóch 
kategoriach wiekowych 17 uczniów 
z naszej szkoły:

ROOKIE (najmłodsza gru-
pa:  roczniki 2014  – 2010): Kacper 
Kwiatek kl. 1a, Jakub Raduchow-
ski kl. 1a, Alan Zieliński kl. 1a (naj-

młodsi uczestnicy), Aleksander 
Kieler kl. 4a, Oliwia Stopa kl. 4a, 
Kajetan Raduchowski kl. 4a, Karol 
Zarzycki kl. 4a (najbardziej liczna 
grupa) oraz Jakub Stopa kl. 5b.

SKILLD (średnia grupa: rocz-
niki 2009 – 2005): Maciej Bagiński 
kl. 6a, Liliana Biedroń kl. 6b, Mate-
usz Olejniczak kl. 6a, Piotr Watras 
kl. 6b, Patryk Klementowski kl. 7b, 
Alicja Rychter kl. 7b, Julia Szymań-
ska kl. 7a, Adam Altman kl. 8a, Kac-
per Witkoski kl. 8a.

Do półfinałów zakwalifikowało 
się 8 uczniów z naszej szkoły:

ROOKIE – Oliwia Stopa  klasa 
4b, Jakub Stopa klasa 5b oraz Kac-
per Kwiatek klasa 1a.

SKILLED – Alicja Rychter klasa 
7b, Julia Szymańska klasa 7a, Adam 
Altman klasa 8a, Maciej Bagiń-
ski klasa 6a oraz Kacper Witkowski 
klasa 8a.

Byliśmy także obecni jako Szko-
ła Podstawowa nr 2, na ogólnopol-
skim konkursie „Wyzwanie – pro-
gramowanie, czyli konkurs dla su-
perbohaterów”, składającym się 
z czterech etapów oraz wielkie-
go finału w oparciu o program Pi-
xBlocks. Konkurs był przeznaczony 
dla uczniów od 6 do 11 roku życia. 
Przedmiotem Konkursu było roz-
wiązanie zadań konkursowych z za-
kresu programowania. 

Uczniowie SP nr 3 w Oborni-
kach Śl. tak bardzo lubią swoją 
szkołę, że postanowili w niej 
zanocować. Po raz pierwszy 
nasza szkoła wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji Noc Bi-
bliotek, która w tym roku prze-
biegała pod hasłem „Czytanie 
wzmacnia”.

Ósmego października nocne 
marki przybyły wczesnym wie-
czorem do szkoły. Przytargały ze 
sobą karimaty, kocyki i podusie, 
aby było miło i wygodnie. Jednak 
nie był to czas zupełnego relaksu. 
Przed uczniami stały poważne za-
dania. Pierwsze z nich polegało 
na losowaniu rekwizytów, które 
należało powiązać z jak najwięk-
szą liczbą tytułów. Okazało się, 

że młodzi ludzie nie są „mugo-
lami” i czytają książki. Uczestni-
cy maratonu czytelniczego musie-
li również odczytać zaszyfrowane 
hasło – tytuł książki i odnaleźć ją 
w bibliotece. Następnie w grupach 
wykonywali plakaty reklamujące 
daną pozycję. Nie zbrakło seansu 
filmowego i smakowitej kolacji. 
Oczywiście królowała pizza. Aby 
spotkanie przebiegało zgodnie 
z hasłem: „Czytanie wzmacnia” to 
ćwiczyliśmy nie tylko mózg, ale 
i mięśnie. Spacer z książką na gło-
wie to jedno z naszych nielicznych 
ćwiczeń.

Pomimo późnych godzin noc-
nych uczniowie wykazali się wiel-
ką kreatywnością. Było wesoło, 
sympatycznie i smacznie. 

M. Dworniczak

Nocowanie  
przez czytanie 7 października uczniowie 

i nauczyciele ze szkół im. Jana 
Pawła II z całej Polski po raz 
kolejny spotkali się na Jasnej 
Górze. 

Była to już XXI Pielgrzymka Ro-
dziny Szkół Jana Pawła II do Czę-
stochowy. W takim wydarzeniu nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Oborni-
kach Śl. im Jana Pawła II. 

spotkanie pod hasłem: „Nie lękaj-
cie się” było hołdem złożonym kar-
dynałowi Stefanowi Wyszyńskie-
mu. Msza zakończyła się zawierze-
niem szkól im. Jana Pawła II Matce 
Bożej. 

Po liturgii przyszedł czas na bar-
dziej przyziemne sprawy: obiad, za-
kup pamiątek i  spacer po pięknym 
mieście. Ważnym punktem naszej 
wycieczki był klasztor Paulinów na 
Jasnej Górze. 

Mury klasztoru, którego począt-
ki sięgają XIV wieku, okazały się 
bardzo majestatyczne. Podczas spa-
ceru po fortecy rozpoznawaliśmy 
flagi powiewające na trasie prowa-
dzącej do klasztoru. 

Jasna Góra to jedno z najważ-
niejszych miejsc kultu Maryjnego 
w Polsce. W kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej podziwialiśmy wi-
szące na ścianach wota dziękczyn-
ne. Do wizerunku Matki Boskiej 
ustawiła się kolejka pielgrzymów.

Rodzinna pielgrzymka

O tym, że w szkole może być 
miło i radośnie po raz kolej-
ny przekonali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w Obornikach Śl. W minionych 
tygodniach nauki doświadczyli 
oni wielu pozytywnych emocji 
i przeżyć. 

II Ogólnopolski Tydzień 
Szczęścia w Szkole

Prawdą powszechnie znaną jest, 
że szczęście i dobrostan bezpo-
średnio wpływają na efekty kształ-
cenia. Badania pokazują, że ludzie 
doświadczający szczęścia w szkole 
i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, le-
piej. Poczucie szczęścia sprzyja od-
porności, kreatywności, zaangażo-
waniu, budowaniu relacji, przyjaź-
niom. To prawdziwa profilaktyka 
zdrowia psychicznego i fizycznego. 
Dlatego w dniach 20-24 września 
uczniowie i nauczyciele w SP nr 3 
celebrowali Tydzień Szczęścia. 

W tym tygodniu wspólnie 
z uczniami zaplanowaliśmy i zreali-
zowaliśmy wiele aktywności. Było 
drzewko szczęśliwości, na którym 
uczniowie i nauczyciele zawieszali 
karteczki z własną definicją szczę-
ścia lub sentencje na temat szczę-
ścia. Otworzyliśmy pocztę szczę-
ścia, malowaliśmy twarze, robiliśmy 
emotikonki, rozwiesiliśmy po całej 
szkole dobre myśli oraz fotografo-
waliśmy się na ściance szczęścia.

To był tydzień pełen pozytyw-
nych emocji i przeżyć. Staliśmy się 

ambasadorami szczęścia niosącymi: 
uśmiech, dobre słowo i życzliwość.

Dzień Jabłka
Kolejna miła niespodzianka 

czekała na uczniów 28 września. 
W tym dniu obchodzimy Dzień 
Jabłka i z tej okazji pracownicy SP 
nr 3 w poniedziałkowy wieczór za-
kasali rękawy i wzięli się za pie-
czenie ciast, ciasteczek, rogalików 
i jabłuszek. Motywem przewodnim 
było oczywiście jabłko. Okazało 
się, że przygotowane wypieki śmia-
ło mogłyby startować w programie 
MasterChef ! 

We wtorek już od samego rana 
szkolne korytarze wypełnił zapach 
pieczonych jabłek, cynamonu, goź-
dzików. Zrobiło się naprawdę pysz-

nie. Na przerwach wszystkie sma-
kołyki zostały rozdane zaskoczo-
nym uczniom, którzy zajadając się 
pysznościami. zachwalali zdolności 
kulinarne swoich nauczycieli. Łako-
cie rozeszły się jak świeże bułeczki.

Wspaniale było patrzeć na 
uśmiechnięte twarze dzieci i po-
zytywne emocje, które wypełniły 
szkołę.

Uczniowski Tydzień 
Supermocy 

Po raz kolejny odbył się 
UCZNIOWSKI TYDZIEŃ SU-
PERMOCY, którego celem jest: lep-
sze poznanie siebie, uświadomienie 

sobie swoich mocnych stron, za-
prezentowanie talentów, a przede 
wszystkim….DOBRA ZABAWA. 
Przez cały tydzień w  naszej szkole 
organizowane były zajęcia, warsz-

taty, gry i zabawy, podczas których 
uczniowie mieli możliwość pokaza-
nia siebie i swoich talentów. 

W tym roku motywem prze-
wodnim były SKRZYDŁA. Ucznio-
wie mogli robić sobie przez cały ty-
dzień „skrzydlate fotki”, skorzystać 
ze „skrzydlatej poczty” i napisać, do 
wybranej przez siebie osoby, liścik 
zachęcający do działania, uśmie-
chu. Na przerwach fani cyrkowych 
sztuczek uczyli się trudnej sztuki 
żonglowania piłeczkami. Postano-
wiliśmy również wznieść się ponad 
chmury, a do tego niezbędne okaza-
ły się balony! Po ozdobieniu ich su-
permocami, powstała „balonowa” 
ścianka. W tym tygodniu nie zabra-
kło oczywiście ukochanych przez 
dużych i małych tańców integracyj-
nych. 

To był wspaniały tydzień, w któ-
rym każdy mógł odnaleźć w sobie 
supermoc. Tydzień budowania po-
czucia własnej wartości i integracji 
środowiska uczniowskiego.

Katazyna Wawrzyniak 
Wioletta Szymczak

W szkole nie musi być nudno…

Październik jest tradycyjnie 
miesiącem, w którym pierw-
szaki ze szkół podstawowych 
składają ślubowania, dopełnia-
jąc w ten sposób symboliczne-
go aktu włączenia  do szkolnej 
społeczności. 

W tym roku w Gminie Oborni-
ki Śląskie w klasach pierwszych roz-
poczęło naukę 213 uczniów: najwię-
cej - 45 w Szkole Podstawowej w Pę-
gowie, 44 w Szkole Podstawowej nr 
1, w Szkołach nr 2 i 3 w Oborni-
kach Śl. po 42, w Urazie 22 uczniów 
i w szkole w Osolinie – 18. 

Choć w poprzednim roku szkol-
nym sytuacja pandemiczna nie po-
zwoliła na zorganizowanie więk-
szych uroczystości, teraz było nie-
co lepiej i dzięki temu uczniowie 
klas pierwszych ze szkół podstawo-
wych w Gminie Oborniki Śląskie 
mogli zaprezentować się przed swo-
imi rodzicami i zaproszonymi go-

śćmi w programach artystycznych.  
Dzieci pokazały, że już potrafią czy-
tać, liczyć, wiedzą jak bezpiecznie 
zachować się w szkole i w drodze do 
szkoły, że potrafią śpiewać a przede 
wszystkim, że robią to spontanicz-
nie i z nieodłącznym uśmiechem. 
Zgodnie z tradycją dyrektorzy szkół 
dokonali aktu pasowania na ucznia  
przy pomocy ogromnego ołówka 
lub pióra. Po uroczystym ślubowa-
niu każde z dzieci otrzymało swo-
ją legitymację uczniowską, pamiąt-
kowy dyplom i prezent a od burmi-
strza Obornik Śląskich Arkadiusza 
Poprawy wszyscy nowo pasowa-
ni uczniowie otrzymali – za zgodą 
swoich rodziców – słodkie upomin-
ki. Do gratulacji dołącza się również 
redakcja „Z pierwszej Ręki” życząc 
wszystkim uczniom samych sukce-
sów w nauce, samych tak radosnych 
chwil w szkole i żeby ta radość to-
warzyszyła im przez całą szkolną 
karierę.

Pasowanie w szkołach

Przed godziną 6 na parking 
podjechał bus mający nas zabrać 
do Częstochowy. Podróż minę-
ła przyjemnie i szybko. Po dotar-
ciu na miejsce od razu przeszliśmy 
na mury i błonie. Sztandary z wi-
zerunkiem naszego patrona maje-
statycznie powiewały na Jasnej gó-
rze, gdzie uczestniczyliśmy w uro-
czystej mszy świętej. Tegoroczne 

Niestety szybko nadszedł czas 
pożegnania się z Częstochową. Dro-
ga powrotna była przyjemna i bar-
dzo wygodna. W Obornikach byli-
śmy około godziny 19.00. Będziemy 
miło i z sentymentem wspominać tę 
wycieczkę. Dobrze, że za rok kolej-
na Pielgrzymka.

Mikołaj Huculak, kl. 8a
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W sobotę 23 października 2021 
roku 21-osobowa grupa Koła 
Turystycznego wraz z innymi 
uczniami oraz dwójką nauczy-
cieli, pod opieką Przodownika 
Turystyki Górskiej, ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Oborni-
kach Śląskich pojechała na 
wycieczkę, której celem było 
zdobycie Ślęży (718m npm). 

Ślęża to najwyższy szczyt Ma-
sywu Ślęży i całego Przedgórza 

Koło Turystyczne z obornickiej 
„Trójki” w Masywie Ślęży

Sudeckiego. Ze względu na im-
ponujący wygląd, znaczna wyso-
kość względną (ok. 500 m) oraz 
specyficzny mikroklimat zwa-
na także jest Śląskim Olimpem. 
Ślęża należy do Korony Gór Pol-
ski, Korony Sudetów oraz Koro-
ny Sudetów Polskich a także do 
Korony Masywu Ślęży. 

Z uwagi na zapowiadaną 
wietrzną pogodę trzeba było się 
odpowiednio do wyprawy przy-
gotować. Mimo wszystko chcie-

liśmy wejść na Ślężę niebie-
skim szlakiem z Przełączy Tąpa-
dła. Szlak ten jest najciekawszy 
w całym Masywie, prowadzi 
m.in. przez szczyt Skalna (524m 
npm) i przez Skalną Perć.

Z Przełęczy Tąpadła wyruszy-
liśmy tuż po godzinie 10.00. Po-
goda jak się spodziewaliśmy nie 
była idealna, ale co najważniej-
sze nie padało. Podczas wypra-
wy każdy z uczniów Koła Tury-
stycznego, miał za zadnie wcielić 

się w rolę przewodnika, przygo-
tować się i opowiedzieć o wcze-
śniej zadanym temacie. Ucznio-
wie w mniejszym lub większym 
stopniu zrealizowali zadanie. Co 
do samego szlaku niebieskie-
go… okazał się chyba najciekaw-
szym z wszystkich szlaków jakimi 
mieliśmy okazję wchodzić na Ślę-
żę. Nie jest długi, ale za to stromy. 
Nie tylko to jest w nim interesu-
jące. Szlak prowadzi przez niezli-
czone porozrzucane skałki, przez 
ładny szczyt Skalna i przez Skal-
ną Perć, jest to nazwa fragmentu 
szlaku prowadzącego pomiędzy 
skałami i w końcu po półce skal-
nej, występuje tu nawet nieduża 
ekspozycja. W końcu szlak osią-
ga punkt widokowy z wieżą wido-
kową. Tego dnia niestety nie we-
szliśmy na wieżę ze względu na 
mocny wiatr oraz odbywające się 

tam akurat szkolenie ratunkowe. 
Po zdobyciu szczytu udaliśmy się 
do schroniska, gdzie każdy z nas 
coś zjadł i wypił. Następnie wy-
słuchaliśmy legendy o Ślęży, zro-
biliśmy pamiątkowe zdjęcia i szla-
kiem żółtym udaliśmy się na Wie-
życę (415 m npm). Stąd stromym 
zejściem zeszliśmy do schroni-
ska pod Wieżycą i drogą asfal-
tową udaliśmy się na parking do 
Sobótki. Przed godziną 17.00 za-
meldowaliśmy się w Obornikach 
Śląskich.

Wszystkim polecam niebieski 
szlak, którym szliśmy na szczyt. 
Naprawdę warto go przejść bo 
chwilami można się poczuć jak 
w wysokich górach. Ja na pewno 
następne wycieczki na Ślężę bę-
dę prowadził już tylko i wyłącznie 
tym szlakiem.

Łukasz Polak

„Ważny jest rodzaj pomocy, któ-
rą się oferuje, ale jeszcze ważniej-
sze od tego jest serce, z jakim tej po-
mocy się udziela.” 

Jan Paweł II 

Pomagamy z serca i z sercem
które oznacza dobrowolny, na ko-
ło zgłaszają się z własnej woli. Po-
magają na wiele sposobów. Każdy 
z uczniów wnosi swoje umiejętno-
ści oraz ofiaruje bardzo cenny dzi-

przedszkolaki z siódmoklasistami 
we wspólnej zabawie. 

Ochotnicy podjęli współpracę 
z Hospicjum dla Dzieci z Dolne-
go Śląska Formuła Dobra. Zostało 
przeprowadzonych kilka akcji dla 
tej instytucji m.in. zbiórka mokrych 
chusteczek, kartki świąteczne dla 
podopiecznych hospicjum. W pla-
nach jest spotkanie na żywo z pra-
cownikiem tej placówki. 

Uczniowie służą organizacjom 
na terenie gminy i powiatu. Prze-
prowadzili zbiórkę żywności dla 
ubogich rodzin w powiecie. Poma-
gali przy organizacji 5. Biegu Obo-
rygena. zbierali nakrętki dla chore-
go chłopca. Niedawno sprzątali za-
pomniane groby. To tylko niektóre 
przedsięwzięcia. 

Wiele akcji za nami, mnóstwo 
działań i pomysłów przed nami. 

Dlaczego warto być wolonta-
riuszem? Co może wnieść w życie 
młodego człowieka wolontariat?

Wolontariat daje mi przede 
wszystkim radość z pomagania in-
nym. Cieszę się, że tak małymi ge-
stami mogę zdziałać naprawdę du-
żo. Daje mi również poczucie dumy 
z własnych czynów i samorealizację.

Patrycja
Uczestniczenie w wolontariacie to 

dla mnie pomoc innym, jak najlepiej 

się potrafi, nawet poprzez małe rze-
czy, które sprawiają radość.

Hania
Wolontariat jest dla mnie czymś 

niesamowitym! Uwielbiam pomagać 
innym i wolontariat daje mi poczu-
cie dumy. Cieszę się, gdy przez mo-
ją pomoc mogę wywołać uśmiech na 
czyjejś twarzy.

Julia
Dla mnie wolontariat jest darem 

serca, dzieleniem się uśmiechem, do-
brocią, radością. Ważne jest to, by 
pomagać, bez względu na to kim się 
jest i ile możemy zaoferować.

Karolina

Dla mnie uczestnictwo w wolon-
tariacie to sama przyjemność, po-
nieważ uwielbiam sprawiać ludziom 
radość.

Hania
Pomoc innym, to ważna sprawa 

w życiu człowieka. Świadomość tego, 
że dzięki nam dla kogoś świat stał się 
lepszy, jest niesamowicie podnoszą-
ca. Każdy może spróbować swych sił!

Janek
Działania i wypowiedzi wolonta-

riuszy z SP3 odsłaniają wielkie serca 
dzieci i młodzieży.

Opiekun szkolnego  
koła wolontariatu

25 września 2021 roku odbyło 
się uroczyste otwarcie nowej 
świetlicy wiejskiej w Pęgowie. 

Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali: Radny Wojewódzki Ty-
tus Czartoryski, Burmistrz Obornik 
Śląskich Arkadiusz Poprawa, Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Maciej Borowski, Dyrektor Obor-
nickiego Ośrodka Kultury Halina 
Muszak, Sołtys Pęgowa Marta Ro-
gala oraz Natalka. Miejscowy ksiądz 
proboszcz Wojciech Gryglewicz po-
święcił obiekt. Dla uczestników wy-

Otwarcie świetlicy  
wiejskiej w Pęgowie

W sobotę 16 października 
w OOK gościliśmy Renatę Prze-
myk wraz z zespołem na wyjąt-
kowym, kameralnym koncercie. 

Przemyk Akustik Kwartet to 
projekt muzyczny, którym artyst-
ka świętuje jubileusz 30 – lecia 
pracy artystycznej, muzyczna po-
dróż przez całą jej bogatą twór-

Przemyk Akustik 
Kwartet w OOK

czość. Wspaniały wokal pani Rena-
ty wzbogaciły towarzyszące gitary, 
wiolonczela i instrumenty perku-
syjne, na których grała wokalistka. 

Pani Renata swoją charyzmą 
i humorem podbiła serca obornic-
kiej publiczności, po koncercie spo-
tkała się z widzami, pozowała do 
pamiątkowych zdjęć i podpisywa-
ła płyty

Jak sam przyznaje, rozśmie-
szył w swojej karierze już 100 
000 osób, pantomimą zafascy-
nował się jako nastolatek i choć 
początkowo nic na to nie wska-
zywało został niekwestionowa-
nym mistrzem w swoim fachu 
i ulubieńcem publiczności.

Ireneusz Krosny 24 września 
gościł na scenie OOK, gdzie zgro-
madzonej publiczności zaprezen-
tował wyjątkowe, dwuczęściowe 
show. W pierwszej części przedsta-
wił to, z czego jest najbardziej zna-
ny, czyli swój talent pantomimiczny, 

KrOsnY w OOK

a w drugiej części zrobił coś dla nie-
go wyjątkowego – przemówił!

W wystąpieniu opowiadał o po-
czątkach i dalszych etapach swojej 
kariery, wtajemniczał widzów w te-
mat mowy ciała oraz odpowiadał na 
pytania publiczności. Artysta zbliża 
się do 30-lecia swojej twórczości, 
zgromadził zatem spory zbiór aneg-
dot i zagadnień do podzielenia się 
z widzami. Był to niewątpliwie do-
bry wieczór w Obornickim Ośrod-
ku Kultury. Zapraszamy wszystkich 
Oborniczan oraz odwiedzających 
nasze miasto gości na kolejne wy-
darzenia.

Koncert wokalistki jazzowej 
Magdaleny Zawartko, której 
na scenie towarzyszył  Wroc-
love Musical Choir zabrał pu-
bliczność w muzyczną podróż 
wspominkową przez ponadcza-
sowe jazzowe standardy i na-
strojowe klasyki. 

Wspaniały wokal Magdy Za-
wartko, wsparty bogatym instru-
mentarium kwartetu jazzowego 
i rozmachem chóru dostarczył słu-
chaczom niezapomnianych wrażeń.  

Artystce na scenie towarzyszy-
li muzycy: Tomasz Wendt (saksofo-
ny), Filip Miguła (fortepian),  Grze-

Zaduszki jazzowe z Magdą 
Zawartko i  Wroclove Musical Choir

gorz Piasecki (kontrabas), Mateusz 
Maniak (perkusja) oraz Wroclo-
ve Musical Choir, czyli zespół mło-

darzenia zapewnione zostały licz-
ne atrakcje: darmowe dmuchańce 
i animacje dla dzieci, koncert Mag-
daleny Zawartko, pyszny poczęstu-
nek oraz zabawa taneczna do sa-
mego rana. Projekt pt. „Budowa 
świetlicy wiejskiej w Pęgowie” zo-
stał zrealizowany przez Obornic-
ki Ośrodek Kultury w partnerstwie 
z Gminą Oborniki Śląskie ze środ-
ków z pozyskanej dotacji z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Całkowity koszt 
inwestycji to 1 257 540,21 zł, z cze-
go 500 000 zł to otrzymana kwota 
dotacji. 

dzieżowy, wywodzący się Młodzie-
żowej Akademii Musicalowej.

Takie słowa Jana Pawła II przy-
świecają działaniom szkolnego ko-
ła wolontariatu działającemu przy 
Publicznej Szkole Podstawowej nr 
3 im. Jana Pawła II w Obornikach 
Śląskich. Wolontariusze, zgodnie 
z łacińskim słowem volontarius, 

siaj czas. Co już udało się zrobić?
Wolontariusze z SP 3 jeszcze 

przed pandemią chodzili do przed-
szkola i czytali młodszym dzieciom 
wybrane bajki. Po czytaniu propo-
nowali zabawy. Na szkolnych ko-
rytarzach można było zobaczyć 
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Wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego „ruszyły” spotkania 
edukacyjne dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych pod hasłem „Otwarte 
Drzwi Galerii”. 

Spotkania mają już wielolet-
nią tradycję i towarzyszą każ-
dej wystawie w Małej Galerii Fo-
tografii KONTRAST oraz w Gale-
rii Plastycznej. Atutem „Otwartych 
Drzwi...” jest możliwość bezpośred-
niego kontaktu z autorami prezen-
towanych prac, szansa na pozna-
nie ich punktu widzenia, wymianę 
spostrzeżeń, na dialog. Tym razem 

Otwarte Drzwi  
Galerii w OOK

młodzież z I klasy Technikum Re-
klamy przy Powiatowym Zespo-
le Szkół w Obornikach Śląskich 
wraz z panią Agnieszką Zgierską 
zwiedziła zbiorową wystawę człon-
ków Fotoklubu pt. „KONTRAST-
-y 2021”. O wystawie opowiedzie-
li autorzy prezentowanych fotogra-
fii: Andrzej Grzelak, Radek Kowalik 
oraz Piotr Dobosiewicz. Spotkanie 
prowadził założyciel klubu i kurator 
wystawy Marek Długosz.

W kolejnym spotkaniu wzię-
ła udział I klasa LO z Powiatowego 
Zespołu Szkół, a następnie gości-
liśmy klasę 3 LO także pod opieką 
pani Agnieszki Zgierskiej.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
to cykliczny projekt kulturalny, 
społeczny i edukacyjny będący 
wspólną inicjatywą Rady Euro-
py i Unii Europejskiej. 

Udział w nim biorą wszystkie 
państwa członkowskie Rady Euro-
py. Głównym celem projektu jest 
edukacja historyczna i kultural-
na, promowanie różnorodności re-
gionalnego dziedzictwa kulturowe-
go, podkreślenie wspólnych korzeni 
kultury europejskiej oraz propago-
wanie dialogu międzykulturowe-
go. Ogólnopolskim koordynato-
rem obchodów Europejskich Dni 

„Z dziada pradziada” 
– projekt Obornickiego Ośrodka Kultury w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

skie Dni Dziedzictwa. W związku 
z tym, że tegorocznym hasłem pro-
jektu są „Smaki dziedzictwa”, OOK 
zaprosił mieszkańców do udziału w 
konkursie kulinarny pn. „Z dzia-
da pradziada– potrwa bliska ser-
cu oborniczanina”. Celem konkur-
su było zebranie przepisów kulinar-
nych przekazywanych w rodzinach 

mieszkańców gminy Oborniki Śl., 
zwiększenie świadomości na temat 
dziedzictwa kulturalnego i kuli-
narnego regionu oraz aktywizacja i 
międzypokoleniowa wymiana wie-
dzy i umiejętności wśród uczestni-
ków.

Do konkursu zgłoszone przez 
Stowarzyszenie „Boduszki z Sie-
mianic” zostały dwie potrawy tra-
dycyjne – zalewajka kielecka i ka-
sza na śliwkach suszonych. Na stro-
nie internetowej OOK pod adresem 
www.kultura-oborniki.pl/ook/ 
znajdą Państwo przepisy na te potra-
wy oraz informacje o ich pochodze-
niu. Głównym wydarzeniem tego-
rocznej edycji EDD w Obornikach 
Śl. była emisja warsztatu kulinarne-
go online, która miała miejsce 18. 
września. Warsztat został nagra-
ny w świetlicy wiejskiej w Pęgowie. 
Poprowadziły go autorki wyżej wy-
mienionych przepisów– Panie Elż-
bieta Chudzik i Łucja Wojewódka. 
Dodatkową ozdobą nagrania była 
muzyka w wykonaniu zespołu Jan-
ka Boduszki z Siemianic. Zachęca-
my za do zapoznania się ze smaka-
mi dziedzictwa, które przywędro-
wały do Gminy Oborniki Śląskie.

Zapraszamy na wystawę ma-
larstwa „bezOBRAZY” Bogumiły 
Twardowskiej – Rogacewicz w Ga-
lerii Plastycznej OOK. Kuratorką 
wystawy jest Monika Materny. Wer-

bezOBrazY  
– malarstwo Bogumiły 

Twardowskiej-Rogacewicz
nisaż odbył się 19 listopada o godz. 
18.00, w którym wzięło udział wielu 
znamienitych gości. Wystawa moż-
na oglądać do końca bieżącego ro-
ku.

FOTOGRAFICZNE
prowadzi Marek Długosz 
zajęcia dla dzieci od 12 lat – środy 

w godz.16.00-17.30 
fotoklub dla dorosłych w co drugą 

środę w godz.18.00-20.00
zapisy – fotografia@kultura-obor-

niki.pl

WOKALNE
prowadzi Aneta Góral
zajęcia dla dzieci od 5-6 lat w po-

niedziałki w godz.17.00-17.50, 
środy w godz.16.00-16.50

zajęcia dla młodzieży w ponie-
działki w godz.18.00-21.00, 
w środy godz.17.00-21.00

PLASTYCZNE
prowadzi Monika Materny
zajęcia dla dzieci 
 – w wieku szkolnym we wtorki 

w godz. 15.00-16.00
 – przedszkolaki w wieku 5-6 lat, 

w środy w godz.15.30-16.15
zapisy – plastyka@kultura-oborniki.pl

TEATRALNE
prowadzi Justyna Asztemborska
zajęcia dla dzieci
 – „Teatrałki” dzieci w wieku od 

lat 7, wtorki godz. 16.00– 17.30 
 – Dziecięcy Teatrzyk „bajecz-

ka” dzieci od lat 10, piątki godz. 
16.30-18.00

zapisy – teatr@kultura-oborniki.pl

CERAMIKA, MOZAIKA
prowadzi Agnieszka Jermakowicz
Mozaika 
 – dzieci od 6 lat w poniedziałki 

w godz. 15.30-17.00
 – dorośli w poniedziałki w godz. 

17.30-19.30
Ceramika 
 – dzieci od 5 lat w środy w godz. 

15.30-17.00, w czwartki w godz. 
15.30-17.00

zapisy – ceramika@kultura-oborniki.pl

KLUB SENIORA
wtorki godz.17.00

zapisy – studio-piosenki@kultu-
ra-oborniki.pl

TANECZNE
prowadzi Mariola Szymańska – 

trener i sędzia międzynarodowy 
tańca nowoczesnego Internatio-
nal Dance Organization

zajęcia w piątki
 – Grupa I – 15.30-16.15 Taniec 

nowoczesny 7-9 lat
 – Grupa II – 16.30 – 17.15 Ta-

niec nowoczesny 10-13 lat
 – Grupa III – 17.30 – 18.15 Ta-

niec nowoczesny 30 lat +
 – Grupa IV – 18.30 – 19.15 Ta-

niec weselny i na każdą okazję – 
dorośli 

zapisy – tel. 601 989 648, stgemar@
stgemar.pl

ZAJĘCIA RYTMICZNO-
UMUZYKALNIAJĄCE
prowadzi Magdalena Marszałek 

(MegaART)
zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat
 w środy godz. 15.30-16.15 – 

grupa I, godz. 16.30-17.15 – 
grupa II

zapisy – megaart.m@wp.pl

STUDIO RUCHU I TAŃCA 
prowadzi W. Górna
zajęcia dla dorosłych w godz. 18.30-

19.30 

KLUB WESOŁEJ 
ZABAWY
prowadzi Justyna Asztemborska
zajęcia dla dzieci od 4 lat w czwart-

ki w godz.16.30-17.30
zapisy – teatr@kultura-oborniki.pl

ROBOTYKA
www.roboty-dla-dzieci.pl
zajęcia dla dzieci 5-15 lat
zapisy – biuro@roboty-dla-dzieci.

pl, tel.71 7072468

JOGA
prowadzi Renata Pasiewicz
zajęcia w poniedziałki w godz. 

18.45-20.15 i w środy w godz. 
18.00-19.30

zapisy – renatapasiewicz@gmail.
com

Na zajęcia obowiązują wcze-
śniejsze zapisy. Grupy mogą przy-
jąć ograniczoną ilość osób. Prosi-
my również zapoznać się i wypełnić 
niezbędne dokumenty, które można 
pobrać z naszej strony internetowej 
www.kultura-oborniki.pl 

Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 26, 
55-120 Oborniki Śląskie 
tel. 71 310 12 51

Dziedzictwa jest Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa, natomiast na Dol-
nym Śląsku regionalnym koordyna-
torem jest Muzeum Etnograficzne 
Oddział Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu.

Obornicki Ośrodek Kultury od 
wielu już lat bierze udział w kolej-
nych edycjach projektu Europej-
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W niedzielę 3 października 2021 r. 
odbył się VI Wyścig MTB im. 
Zbyszka Strzałkowskiego. 

Organizatorem wyścigu był 
Obornicki Klub Rowerowy OŚ Ra-
cing Team. Emocji nie brakowa-
ło od samego początku imprezy, 
kiedy to rywalizowali ze sobą naj-
młodsi w różnych kategoriach wie-
kowych na rowerach i rowerkach 

VI Wyścig MTB

biegowych. Następnie do rywali-
zacji przystąpili zawodnicy na dy-
stansie mega i mini. Po dotarciu do 
mety ostatniego zawodnika zosta-
ły rozdane puchary i nagrody dla 
uczestników w poszczególnych ka-
tegoriach. 

Na koniec imprezy rozlosowano 
nagrody od sponsorów dla uczest-
ników wyścigu.

W sobotę 21 sierpnia 2021 
odbyła się piąta edycja Biegu 
Oborygena. 

Tego dnia pogoda dopisała, do-
kładnie o 9:30 Burmistrz Obor-
nik Śląskich Arkadiusz Popra-
wa i przewodnicząca Rady Miej-
skiej Agnieszka Zakęś wystartowali 
pierwszą z zaplanowanych dyscy-
plin czyli marsz techniką Nordic 
Walking na dystansie 10,4km, na-
stępnie wystartowały biegi na 5km 
i 10,4km. 

V Bieg Oborygena za nami

W KP Bór w tym roku działa 6 
grup dziecięco – młodzieżo-
wych, które regularnie dwa lub 
trzy razy w tygodniu trenują na 
obornickim stadionie. 

Najmłodsze grupy to Bambi-
ni i Skrzaty następnie Żaki, Orliki, 
Młodziki i Trampkarze. Mimo wie-
lu zawirowań Klub prężnie dzia-
ła i stawia na rozwój dzieci i mło-
dzieży.

Oprócz treningów piłkarskich 
utworzone zostały dwie grupy dzie-
cięco– młodzieżowe które uczęsz-
czają na zajęcia Crossfit i tam pod 
okiem profesjonalnych instrukto-
rów mają  okazję popracować nad 
swoim ogólnym rozwojem fizycz-
nym i motorycznym. W kalendarzu 
sportowym klubu oprócz meczów 
ligowych i turniejów odbywają się 
imprezy towarzyszące.

Jedna z takich imprez odby-
ła się w sobotę, 23 październi-
ka 2021. Na  obornickim stadionie 
dzień  upłynął w gorącej sportowej 
atmosferze.

Swój kolejny mecz ligowy ro-
zegrali Trampkarze. Zawodnicy 
pod opieką trenera Rafała gości-
li drużynę Plon Gądkowice. Pod-
czas turnieju swój mecz rozegrała 
również grupa Młodzik pod opie-
ką trenera Piotra z drużyną Błysk 
Kuźniczysko. Ten, mimo nie-
sprzyjających warunków zakoń-
czył się fantastycznym wynikiem. 
Zgodnie z zapowiedzią tuż po me-
czu rozpoczął się turniej DZPN 

Co słychać w KP BÓR  
Oborniki Śląskie?

-Orlika, który przygotował tre-
ner Damian. Do wspólnej rywali-
zacji stanęli KP Bór, Zorza Pęgów, 
GKS Polonia i Błyskawica Szewce. 
W tle sportowych zmagań miał 
miejsce piknik klubowy, które-
mu towarzyszyła zbiórka środ-
ków na mobilne bramki dla klubu. 
Kiełbaski z grilla i pyszne cia-
sta przyciągnęły zawodników 
i kibiców wszystkich drużyn. 
Efekt był fantastyczny! Udało się 
uzbierać 1178,72 zł. , które umożli-
wią zakup dwóch bramek!

Takie wydarzenie dają nam 
skrzydeł do dalszego działania!

Fotografie wykonał:   
Maks Stelmach i Piotr Stelmach 

Hej Bor!

Pod koniec października odbył 
się drugi turniej Dolnośląska 
Liga Minisiatkówki. 

Do rozgrywek przystąpiło 17 ze-
społów z całego województwa, w tym 
2 zespoły SMS’u. Nasze dziewczy-
ny wygrały 5 z 6 swoich spotkań! 

Cieszymy się bardzo mocno, 
że w końcu mogliśmy zaprezento-
wać się w naszym mieście!

Trzeba dodać, że atmosfera na 
trybunach była niesamowita, za 
co gorąco dziękujemy naszym ki-
bicom! 

Sportowe święto  
w Obornikach Śląskich!

Co więcej możemy zdradzić, ze 
to nie ostatni turniej w tym roku 
we własnej hali! 

Zapraszamy wszystkich sym-
patyków na trybuny do zagorza-
łego kibicowania naszej drużynie.

Pod koniec czerwca na bo-
iskach Obornickiego Centrum 
Sportów Plażowych odbyły się 
Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w siatkówce plażowej. 

Podczas sobotnich zmagań ry-
walizowali ze sobą juniorzy. Po za-
ciętych meczach udało się wyłonić 
zwycięzców. Wyniki przedstawiają 
się następująco: 

Mistrzostwa  
Dolnego Śląska

1. miejsce Jacek Rejno i Jakub 
Kurowski;

2. miejsce Dominik Płużka i An-
drzej Kwapiński;

3 miejsce Jakub Kilian i Bartło-
miej Nackowski;

Finałowej trójce życzymy sa-
mych wygranych oraz powodzenia 
w następnych turniejach.

W dniu 23 października do Pę-
gowa przyjechało 172 zawod-
ników z całej Polski aby rywa-
lizować o tytuły Mistrza Polski 
w VII Mistrzostwach Polski 
Amatorów w szachach szyb-
kich. 

Zawodnicy rywalizowali w ośmiu 
kategoriach rozgrywek szachowych: 
Ranking 2000, kategoria kobiet, ka-
tegoria Senior 60+, Osoby niepeł-

nosprawne, ranking 1800, ranking 
1600 oraz ranking 1400. Wszystkie 
potyczki były niezwykle emocjo-
nujące co znacząco podniosło ran-
gę wydarzenia. Zawodnicy lokalne-
go klubu szachowego Wieża Pęgów 
zajęli czołowe miejsca w niemalże 
wszystkich kategoriach. 

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sportowych sukce-
sów!

Za nami Mistrzostwa 
Polski w szachach 

szybkich

Po ukończeniu biegu przez ostat-
niego uczestnika przyszedł czas na 
najmłodszych biegaczy, którzy ry-
walizowali na dystansie około 100m 
i 800m. 

Na koniec imprezy odbyła się 
dekoracja zwycięzców i losowa-
nie atrakcyjnych nagród. Fre-
kwencja na biegu jak zawsze do-
pisała, a organizatorzy spisali się 
na medal! 

Wszystkich biegaczy i nie tyl-
ko zapraszamy do naszej urokli-
wej „Oborygeni” przez cały rok, aby 
móc w pełni korzystać z jej uroków.
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Sport w ostatnim czasie prze-
chodził wielkie trudności i na-
wet Igrzyska Olimpijskie odby-
ły się z rocznym opóźnieniem. 

Pandemiczne problemy odbiły 
się szerokim echem również wśród 
sportowców-amatorów, a także 

dzieci i młodzieży. Przez ponad rok 
ciężko było uczestniczyć w rywali-
zacji sportowej, co odbiło się zna-
cząco w motywacji młodych spor-
towców do treningu. Miejmy na-
dzieję, że ten najtrudniejszy czas 
już za nami, co zresztą widać już 
gołym okiem. Sport wrócił do łask 

i odbywają się turnieje i wyjaz-
dy sportowe, co prawda z pewny-
mi ograniczeniami. Mimo to z wiel-
ką radością zaczęliśmy brać udział 
w wydarzeniach sportowych.

Zawodniczki i zawodnicy Klubu 
Judo Wilki z wielkim zapałem po-
wrócili na tatami w swoim   DOJO 
(tatami – mata do ćwiczeń, DOJO – 
sala sportowa). W Ośrodku Sportu 
i Rekreacji zrobiło się bardzo tłum-
nie i wesoło – przedszkolaki i dzieci 
ze szkół podstawowych oraz ponad-
podstawowych chętnie trenują nie-
mal w każdy dzień tygodnia, zdo-
bywając cenną sportową wiedzę. Ju-
do, sport olimpijski z wartościami, 
gromadzi wielką rzeszę adeptów – 
warto wspomnieć, że jest najbar-
dziej popularną indywidualną ak-
tywnością fizyczną na świecie, co 
więcej UNESCO uznało, że jest naj-
lepszym sportem dla dzieci i mło-
dzieży. Dlaczego? Odpowiedź jest 
prosta – uczy zasad fair play, dyscy-
pliny i porządku, a przede wszyst-
kich rozwija umiejętności moto-
ryczne – zwinność, gibkość, siłę, 
wytrzymałość i szybkość – wszech-
stronność naszego sportu spra-
wia, że jest niezwykle uniwersalny 
i bywa doskonałą bazą do rozwoju 
sprawności dzieci–  aha, uczy rów-
nież bezpiecznych upadków, a zbli-
ża się zima:)

Wspomnieliśmy o tym, że wró-
ciliśmy do rywalizacji sportowej, 
pod koniec października nasze Wil-

ki wzięły udział w pierwszej edycji 
SuperLigi Judo – zdobyliśmy aż pięć 
medali!

Damian Smycz był bezkonkuren-
cyjny w swojej kategorii i wywalczył 
złoty medal. Oliwia Sadowska zdo-
była srebro, a na trzecim stopniu po-
dium stanęli Miłosz Zdunek, Patryk 
Kramarz i Marcel Korta. W planach 
mamy starty w najważniejszych im-
prezach w kraju – pucharach Polski 
i mistrzostwach Polski.

Grupy szkoleniowe są niemal 
pełne, ale jest jeszcze szansa, żeby 
dołączyć do naszego klubu. Kontakt 
znajdziecie na naszej stronie inter-
netowej www.judowilki.pl oraz na 
facebookowym profilu.

Do zobaczenia na macie!
Piotr Nowak  

i Dominika Jankowiak 
trenerzy Klubu Judo Wilki

Z wizytą u Wilków

Ostatni miesiąc był bardzo pra-
cowity dla klubu Gambit Brazi-
lian Jiu Jitsu Oborniki Śląskie. 

Zawodnicy obornickiego kluby 
wzięli udział w dwóch duży even-
tach z wymiernymi efektami przy-
wożąc do naszej miejscowości 10 
medali z każdego kruszcu, po-
cząwszy od zawodów „ COAP TA-
GA” w Tarnowie Podgórnym gdzie 
oborniczanie zdobyli 6 medali. Za-
wodnicy zapisali się w kilku kate-
goriach dzięki czemu mogli odbyć 
więcej walk i ostatecznie sprawdzić 
się przed największą imprezą w ro-
ku jaką są Mistrzostwa Polski BJJ. 
Trener, a zarazem zawodnik Mi-
łosz Borowski zdobył kolejno zło-
ty i srebrny medal oraz zgarnął na-
grodę pieniężną. Trener Radosław 
Chmura zdobył srebrny i brązo-
wy medal, a Bartosz Burchardt tego 
dnia nie miał sobie równych wygry-
wając swoją kategorie. 

To był test, który nasi zawod-
nicy zdali w bardzo dobrym sty-
lu. Mistrzostwami Polski odbyły 
się w Warszawie. Do stolicy zjecha-
li się zawodnicy z całej Polski. Dra-
binki zawodnicze pękały w szwach. 
Na imprezę zjechało się około 2 ty-
sięcy pasjonatów tego sportu, a za-
wody trwały 3 dni. Każdy trenują-
cy brazylijskie Jiu Jiutsu marzy aby 
wywalczyć prestiżowy tytuł Mi-
strza Polski. Obornicki klub repre-
zentowało 6 zawodników z czego 4 
przywiozło medale oraz zaszczyt-
ne tytuły mistrzowskie. Piotr Kucz-
kowski zdobył na zawodach tytuł 
Mistrza Polski w pasach purpuro-
wych, Bartosz Burchardt dołożył 
kolejny złoty krążek w białych pa-

Pracowity czas  
w Gambit Brazilian 

jiu jitsu
sach, tego dnia nie miał sobie rów-
nych kończąc wszystkich przeciw-
ników. To był wielki dzień dla tego 

21 sierpnia ELITARNI KIDS po 
raz pierwszy mogli zmierzyć się 
z rówieśnikami z innych klubów. 

Zawody odbyły się w Namy-
słowie w zaprzyjaźnionym klubie 
Grzegorza Szulakowskiego MMA 
SOLO TEAM NAMYSŁÓW. Mło-
dzi wojownicy z naszego klubu po-
kazali charakter, wole walki oraz 
pokaz swoich umiejętności. Marcin 
Czubaj i Piotruś Drejko w swoich 
kategoriach wywalczyli złote me-
dale. Jedyne dziewczyny w naszym 
klubie, siostry Agnieszka i Wik-
toria również mogą się pochwa-
lić zdobyciem medali z najcenniej-
szego kruszcu pokazując przy tym 
ogromne serce do walki.

W tym samym dniu we Wrocła-
wiu reprezentacja klubu Elitarnych 
uczestniczyła w nietypowych zawo-
dach jakim jest bieg z przeszkodami 
na odcinku 6 km z 52-ma przeszko-
dami. RUNMAGEDON to cyklicz-
ne zmagania sportowe które po raz 
kolejny zawitają do Wrocławia już 
w kwietniu 2022 w których oczywi-
ście będziemy uczestniczyć.

Klub ma kolejne powody do du-
my. 25 września Borys Kołecki na 

Mistrzostwach Polski BJJ NO-GI 
w Luboniu po dwóch zaciekłych 
walkach wywalczył brązowy me-
dal przegrywając z bardzo dobrym 
i wymagającym przeciwnikiem któ-
ry w finale wywalczył złoto.

Ostatnie zawody jak do tej pory 
odbyły się w Gliwicach 30 paździer-
nika, były to bardzo prestiżowe dru-
gie Mistrzostwa Polski które mogli-
śmy oglądać w telewizji POLSAT 
zorganizowanie przez Stowarzy-
szenie MMA POLSKA. Tym razem 
odbyło się bez żadnych nie jasności 
Michał Borowski stoczył dwie wal-
ki 1x4 min, którą wygrał na punkty. 
W finale w formule 3x3 min swoją 
walkę wygrał w pięknym stylu przez 
TKO (NOKAUT TECHNICZNY) 
w drugiej rundzie i tym samym zo-
stał Mistrzem Polski 2021r w kate-
gorii 77,1 kg

A na koniec mamy wspaniałą 
wiadomość! Jeden z naszych pod-
opiecznych – Michał „Majki” Bo-
rowski został powołany do Kadry 
Polski MMA i będzie reprezento-
wał nasz kraj na Mistrzostwach 
Świata Juniorów i Seniorów IM-
MAF w styczniu 2022 w Abu Dha-
bi.

eLITARNI MMA  
nie zwalniają tempa

Działalność basenu
To było bardzo udane lato dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Obornikach Śląskich. 

W tym roku, po trwającej dwa 
lata modernizacji został otwarty 
basen przy ulicy Poniatowskiego. 
W piątek 16 lipca odbyło się oficjal-
ne otwarcie obiektu. W uroczystości 
uczestniczyło wielu znakomitych 
gości, którzy odwiedzili nasze mia-
sto, aby zobaczyć basen po rewitali-
zacji. Dla dzieci i młodzieży zapew-
nione zostało bezpłatne wejście, za-
bawy z animatorkami, darmowe 
piłki oraz pokazy specjalne w wo-
dzie. To był dopiero początek wspa-
niałego wodnego szaleństwa, które 

czekało na odwiedzających basen 
gości w letnie dni. W czasie waka-
cji zostało zorganizowanych łącz-
nie 32 wydarzenia w których wzięło 
udział ponad 20 tysięcy osób! Tak, 

te liczby robią wrażenie! Organiza-
torzy zadbali o to, by prowadzone 
zajęcia były różnorodne. Na terenie 
basenu zostały zorganizowane m.in. 
półkolonie dla dzieci, wystawa „Ba-
sen dawniej i dziś”, pokaz flyboar-
dingu, basenowe grillowisko, na-
uka pływania, zajęcia rekreacyjne, 
mecz piłki wodnej, zumba podczas 
wodnych szaleństw, aktywny week-
end, pokaz tańca synchronicznego, 
czy mecz bubble footballu. Jednym 
słowem każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. 

Bardzo cieszy to, że na parkingu 
można było zaobserwować w więk-
szości numery rejestracyjne samo-
chodów spoza terenu naszego po-
wiatu, co świadczy o tym, że nasz 
obiekt przypadł do gustu także go-
ściom spoza naszej gminy. 

Zachęcamy do częstego odwie-
dzania basenu w przyszłym roku, 
bo będzie się działo! Do zobaczenia! 

młodego człowieka, bo po zdobyciu 
tytułu najlepszego w kraju otrzymał 
nominację od trenera na niebieski 
pas. Trener Miłosz Borowski zdobył 
Vice– mistrzostwo Polski w pasach 
czarne– brązowe, a Arek Hyla zain-
kasował srebrny medal przegrywa-
jąc na punkty w finale.

Mam nadzieje, że nasz klub na-
dal będzie się prężnie rozwijał i zdo-
bywał coraz to liczniejsze sukcesy.

Miłosz Borowski




